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Pozmeňujúci návrh 1
Malik Azmani, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Citácia -1 (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. so zreteľom na článok 78 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Malik Azmani, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Citácia 7 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa 
ustanovuje kódex Únie o pravidlách 
upravujúcich pohyb osôb cez hranice 
(Kódex schengenských hraníc),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Malik Azmani, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Citácia 7 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa 
stanovujú kritériá a mechanizmy na 
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určenie členského štátu zodpovedného za 
posúdenie žiadosti o medzinárodnú 
ochranu podanej štátnym príslušníkom 
tretej krajiny alebo osobou bez štátnej 
príslušnosti v jednom z členských štátov 
(nariadenie Dublin III),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Malik Azmani, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Citácia 7 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 
2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa 
stanovujú normy pre prijímanie 
žiadateľov o medzinárodnú ochranu 
(smernica o podmienkach prijímania),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Malik Azmani, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Citácia 7 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/115/ES zo 16. decembra 2008 
o spoločných normách a postupoch 
členských štátov na účely návratu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
sa neoprávnene zdržiavajú na ich území 
(smernica o návrate),
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Malik Azmani, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Citácia 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na návrh nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým 
sa stanovuje spoločné konanie 
o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje 
smernica 2013/32/EÚ, ktorý Komisia 
predložila 13. júla 2016 
(COM(2016)0467),

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Malik Azmani, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Citácia 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na zmenený návrh 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa stanovuje spoločné 
konanie o medzinárodnej ochrane v Únii 
a zrušuje smernica 2013/32/EÚ, 
z 23. septembra 2020 (COM(2020)0611),

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Citácia 11



PE660.396v01-00 6/86 AM\1218649SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 16. apríla 2020 s názvom Ochorenie 
COVID-19: Usmernenie týkajúce sa 
vykonávania príslušných ustanovení EÚ 
v oblasti konaní o azyle a návrate 
a presídľovania (C(2020)2516),

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Citácia 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na posúdenie 
vykonávania na európskej úrovni 
výskumnej služby Európskeho parlamentu 
(ďalej len „EPRS“) z novembra 2020 
týkajúce sa vykonávania článku 43 
smernice 2013/32/EÚ,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Citácia 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na štúdiu Európskeho 
podporného úradu pre azyl (ďalej len 
„EASO“) zo septembra 2020 s názvom 
Border Procedures for Asylum 
Applications in EU+ Countries (Konania 
na hraniciach pre žiadosti o azyl 
v krajinách EÚ+),

– so zreteľom na štúdiu Európskeho 
podporného úradu pre azyl (ďalej len 
„EASO“) zo septembra 2020 s názvom 
Border Procedures for Asylum 
Applications in EU+ Countries (Konania 
na hraniciach pre žiadosti o azyl 
v krajinách EÚ+) a na jeho publikáciu zo 
septembra 2019 s názvom Usmernenie ku 
konaniu o azyle: operačné normy 
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a ukazovatele,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Malik Azmani, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na analýzu rizík 
agentúry Frontex na rok 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Malik Azmani, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Citácia 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci z 22. mája 2018 o návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa stanovuje spoločné 
konanie o medzinárodnej ochrane v Únii 
a zrušuje smernica 2013/32/EÚ,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Komisia nikdy nevykonala 
posúdenie vykonávania smernice o konaní 
o azyle, a to aj napriek svojej zákonnej 
povinnosti podávať správy;

A. keďže Komisia nikdy nevykonala 
posúdenie vykonávania smernice o konaní 
o azyle, a to aj napriek svojej zákonnej 
povinnosti podávať správy; keďže Komisia 
však v rokoch 2016 a 2020 predložila 
návrhy na revíziu smernice o konaní 
o azyle, čo je v rozpore 
s Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej 
tvorbe práva z roku 2016;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže v článku 43 ods. 1 smernice 
o konaní o azyle sa členským štátom 
ponecháva možnosť vybrať si, či budú 
uplatňovať konania na hraniciach a ako 
ich koncipujú; keďže konanie na 
hraniciach má 14 členských štátov, 
z ktorých štyri ho právne alebo v praxi 
obmedzujú na žiadosti o azyl podané na 
letiskách; keďže konania na hraniciach 
predstavujú len malé percento celkového 
množstva prípadov rozhodujúcich 
orgánov s výnimkou Grécka, kde sa k viac 
ako 50 % žiadostí o azyl vybavuje 
v zrýchlenom konaní v dôsledku 
vyhlásenia EÚ a Turecka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Fabienne Keller, Malik Azmani, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže podľa smernice o konaní 
o azyle by členské štáty mali mať možnosť 
urýchliť posudzovanie žiadosti, a to 
najmä zavedením kratších, ale 
primeraných lehôt za presne vymedzených 
okolností, keď je žiadosť o azyl 
pravdepodobne neopodstatnená alebo ak 
existujú závažné obavy o národnú 
bezpečnosť alebo verejný poriadok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže pri chýbajúcich 
posúdeniach vplyvu Komisia v rokoch 
2016 a 2020 predložila návrhy nariadenia 
o konaní o azyle;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže nízky počet konaní na 
hraniciach neposkytuje úplný obraz 
o situácii na hraniciach; keďže 
medzinárodné organizácie, mimovládne 
organizácie a novinári zdokumentovali 
rozsiahle dôkazy o vracaní, hromadnom 
vyhosťovaní, odsunoch a odopieraní 
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vstupu na vonkajších hraniciach EÚ; 
keďže to tisíckam ľudí zabránilo 
v prístupe ku konaniu o azyle v EÚ, čo je 
v rozpore s právom EÚ a medzinárodným 
právom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Fabienne Keller, Malik Azmani, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže štátnym príslušníkom 
tretích krajín alebo osobám bez štátnej 
príslušnosti by mali byť pri konaniach na 
hraniciach poskytované jasné informácie 
a primeraná pomoc vrátane právnej 
pomoci a tlmočníckych služieb, najmä 
pokiaľ ide o možnosť podať žiadosť 
o medzinárodnú ochranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže rozčlenené a porovnateľné 
údaje týkajúce sa vykonávania článku 43 
smernice o konaní o azyle sa často 
nezhromažďujú a nie sú ani verejne 
dostupné;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže dôvody na uplatnenie 
konania na hraniciach sa v jednotlivých 
členských štátoch líšia; keďže nie sú 
k dispozícii žiadne štatistiky týkajúce sa 
dôvodov, ktoré členské štáty používajú 
v praxi; keďže minimálne dva členské 
štáty uviedli dôvody, ktoré presahujú 
rámec smernice o konaní o azyle;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže členské štáty začlenili 
aspekty konania na hraniciach stanovené 
v smernici o konaní o azyle do svojho 
vnútroštátneho právneho poriadku bez 
toho, aby ich uplatňovali v praxi; keďže 
ako príklad možno uviesť právne 
ustanovenie o poskytovaní informácií 
a poradenstva, ako aj tlmočníckych 
služieb na hraničných priechodoch 
v kombinácii s nedostatočným 
vykonávaním tohto ustanovenia vo 
väčšine členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Sira Rego
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže informácie o finančných 
nákladoch na konania na hraniciach nie 
sú k dispozícii; keďže finančné náklady 
na vykonávanie článku 43 smernice 
o konaní o azyle sú pravdepodobne 
značné a neprimerané; keďže jednotlivci 
musia znášať aj značné ľudské náklady 
v dôsledku negatívnych následkov 
v podobe pozbavenia osobnej slobody 
v neprimeraných zariadeniach určených 
na zaistenie na hraniciach s veľmi 
obmedzeným prístupom k právnym 
zástupcom a mimovládnym organizáciám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Af. keďže rozdielna miera ochrany 
v rámci konaní na hraniciach v porovnaní 
s riadnymi konaniami týkajúcimi sa 
podobných prípadov naznačuje, že 
konaniami na hraniciach sa 
nezabezpečuje spravodlivé konania 
o azyle;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A g (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ag. keďže došlo k nárastu počtu 
členských štátov, ktoré sa v rámci konaní 
na hraniciach uchyľujú k de facto 
zaisteniu namiesto de jure zaistenia; 
keďže de facto zaistenie znamená formu 
zaistenia, ktorá nezodpovedá kvalifikácii 
zaistenia podľa vnútroštátneho práva 
a ktorú členské štáty využívajú na 
obchádzanie ustanovení práva Únie 
týkajúcich sa pozbavenia osobnej slobody 
alebo podmienok prijímania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
sa nevykonalo posúdenie vykonávania, 
a vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
vykonala takéto posúdenie, ktoré mala 
vykonať už v roku 2017;

1. konštatuje, že Komisia v rámci 
prípravy nového paktu o azyle a migrácii 
vykonala intenzívne hodnotenia ex post, 
konzultácie so zainteresovanými stranami, 
ako aj výmeny informácií s Európskym 
parlamentom a členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. opakuje, že každý rok je v priemere 
37 000 štátnym príslušníkom tretích 
krajín zamietnutá žiadosť 
o medzinárodnú ochranu a zaradia sa do 



PE660.396v01-00 14/86 AM\1218649SK.docx

SK

konania o návrate, čo predstavuje 
približne 80 % celkového počtu 
rozhodnutí o návrate vydaných každý rok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. opakovane zdôrazňuje význam 
prístupu založeného na dôkazoch, pokiaľ 
ide o usmerňovanie súdržnej tvorby politík;

2. opakovane zdôrazňuje význam 
prístupu založeného na dôsledne 
overených a analyzovaných dôkazoch, 
pokiaľ ide o usmerňovanie súdržnej tvorby 
politík;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 28
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. opakovane zdôrazňuje význam 
prístupu založeného na dôkazoch, pokiaľ 
ide o usmerňovanie súdržnej tvorby 
politík;

2. opakovane zdôrazňuje význam 
prístupu založeného na dôkazoch, pokiaľ 
ide o usmerňovanie tvorby politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)



AM\1218649SK.docx 15/86 PE660.396v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že v azylovej politike 
EÚ by sa mal klásť dôraz na ľudské 
práva a právo na medzinárodnú ochranu; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrhy 
Komisie od roku 2016 boli zamerané 
najmä na uvoľňovanie noriem 
a obmedzenie procesných záruk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva členské štáty, aby aj 
naďalej zhromažďovali štatistické údaje 
týkajúce sa i) počtu žiadostí o azyl, ktoré 
sa posudzujú v rámci konaní na 
hraniciach, a profilu dotknutých 
žiadateľov; ii) dôvodov na uplatnenie 
konania na hraniciach a iii) výsledkov 
konaní na hraniciach na prvom aj 
druhom stupni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach predstavujú výnimku z právne 
vymedzeného pravidla, podľa ktorého 
majú žiadatelia o azyl právo vstúpiť na 
územie členského štátu, a môžu sa 

3. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach predstavujú výnimku z právne 
vymedzeného pravidla, podľa ktorého 
majú žiadatelia o azyl právo vstúpiť na 
územie členského štátu, a môžu sa 



PE660.396v01-00 16/86 AM\1218649SK.docx

SK

uplatňovať iba v presne určenom počte 
prípadov, ktoré sa stanovujú v smernici 
o konaní o azyle; poukazuje na to, že 
zákonodarcovia EÚ zamýšľali úzky výklad 
týchto prípadov; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že niektoré členské štáty uplatňujú 
konania na hraniciach v oveľa väčšom 
rozsahu;

uplatňovať iba v presne určenom počte 
prípadov, ktoré sa stanovujú v smernici 
o konaní o azyle; poukazuje na to, že 
zákonodarcovia EÚ zamýšľali úzky výklad 
týchto prípadov; berie na vedomie, že 
väčšina členských štátov uplatňuje 
konania na hraniciach len v malom počte 
prípadov a že viaceré členské štáty vo 
všeobecnosti upúšťajú od uplatňovania 
konaní na hraniciach; okrem toho 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré 
členské štáty uplatňujú konania na 
hraniciach v oveľa väčšom rozsahu, než sa 
stanovuje v článku 31 ods. 8 a článku 33 
smernice o konaní o azyle; vyzýva členské 
štáty, aby sa zdržali čoraz širšieho 
a neodôvodneného uplatňovania konaní 
na hraniciach, a domnieva sa, že je 
dôležité prehodnotiť mimoriadnu úlohu 
konaní na hraniciach v rámci právnych 
predpisov EÚ v oblasti azylu, a to 
zreteľným obmedzením ich rozsahu 
pôsobnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Peter Kofod, Jaak Madison

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach predstavujú výnimku z právne 
vymedzeného pravidla, podľa ktorého 
majú žiadatelia o azyl právo vstúpiť na 
územie členského štátu, a môžu sa 
uplatňovať iba v presne určenom počte 
prípadov, ktoré sa stanovujú v smernici 
o konaní o azyle; poukazuje na to, že 
zákonodarcovia EÚ zamýšľali úzky 
výklad týchto prípadov; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že niektoré členské 
štáty uplatňujú konania na hraniciach 

3. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach sa môžu uplatňovať 
v prípadoch, ktoré sa stanovujú v smernici 
o konaní o azyle; akceptuje skutočnosť, že 
niektoré členské štáty uplatňujú konania na 
hraniciach v oveľa väčšom rozsahu;
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v oveľa väčšom rozsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach predstavujú výnimku z právne 
vymedzeného pravidla, podľa ktorého 
majú žiadatelia o azyl právo vstúpiť na 
územie členského štátu, a môžu sa 
uplatňovať iba v presne určenom počte 
prípadov, ktoré sa stanovujú v smernici 
o konaní o azyle; poukazuje na to, že 
zákonodarcovia EÚ zamýšľali úzky výklad 
týchto prípadov; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že niektoré členské štáty uplatňujú 
konania na hraniciach v oveľa väčšom 
rozsahu;

3. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach predstavujú výnimku z právne 
vymedzeného pravidla, podľa ktorého 
majú žiadatelia o azyl právo vstúpiť na 
územie členského štátu, a môžu sa 
uplatňovať iba v presne určenom počte 
prípadov, ktoré sa stanovujú v smernici 
o konaní o azyle; poukazuje na to, že 
zákonodarcovia EÚ zamýšľali úzky výklad 
týchto prípadov; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že niektoré členské štáty uplatňujú 
konania na hraniciach v oveľa väčšom 
rozsahu; vyzýva členské štáty, aby využili 
túto možnosť na obmedzenie ich rozsahu 
pôsobnosti len na výnimočné prípady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach predstavujú výnimku z právne 
vymedzeného pravidla, podľa ktorého 
majú žiadatelia o azyl právo vstúpiť na 
územie členského štátu, a môžu sa 
uplatňovať iba v presne určenom počte 
prípadov, ktoré sa stanovujú v smernici o 

3. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach predstavujú výnimku z právne 
vymedzeného pravidla, podľa ktorého 
majú žiadatelia o azyl právo vstúpiť na 
územie členského štátu, a môžu sa 
uplatňovať iba v presne určenom počte 
prípadov, ktoré sa stanovujú v smernici o 
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konaní o azyle; poukazuje na to, že 
zákonodarcovia EÚ zamýšľali úzky 
výklad týchto prípadov; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že niektoré členské 
štáty uplatňujú konania na hraniciach v 
oveľa väčšom rozsahu;

konaní o azyle; nabáda členské štáty, aby 
vždy, keď je to možné, využívali konania 
na hraniciach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 35
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach predstavujú výnimku z právne 
vymedzeného pravidla, podľa ktorého 
majú žiadatelia o azyl právo vstúpiť na 
územie členského štátu, a môžu sa 
uplatňovať iba v presne určenom počte 
prípadov, ktoré sa stanovujú v smernici 
o konaní o azyle; poukazuje na to, že 
zákonodarcovia EÚ zamýšľali úzky 
výklad týchto prípadov; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že niektoré členské 
štáty uplatňujú konania na hraniciach 
v oveľa väčšom rozsahu;

3. zdôrazňuje, že členské štáty môžu 
stanoviť konania na hraniciach v súlade so 
základnými zásadami a zárukami kapitoly 
II smernice o konaní o azyle v prípadoch, 
keď žiadateľom ešte nebolo povolené 
vstúpiť na územie členského štátu, ako aj 
v prípadoch, keď nespĺňajú podmienky 
vstupu podľa Kódexu schengenských 
hraníc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Malik Azmani, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach predstavujú výnimku z právne 
vymedzeného pravidla, podľa ktorého 
majú žiadatelia o azyl právo vstúpiť na 

3. členské štáty môžu stanoviť tzv. 
konania na hraniciach na hraničných 
priechodoch alebo v tranzitnom priestore 
v prípadoch a v súlade so základnými 
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územie členského štátu, a môžu sa 
uplatňovať iba v presne určenom počte 
prípadov, ktoré sa stanovujú v smernici 
o konaní o azyle; poukazuje na to, že 
zákonodarcovia EÚ zamýšľali úzky 
výklad týchto prípadov; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že niektoré členské 
štáty uplatňujú konania na hraniciach 
v oveľa väčšom rozsahu;

zásadami a zárukami, ktoré sa stanovujú 
v smernici o konaní o azyle; konštatuje, že 
transpozícia a uplatňovanie konaní na 
hraniciach podľa smernice o konaní 
o azyle sa v jednotlivých členských štátoch 
líši, čo vedie k nedostatočnej jednotnosti 
v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach predstavujú výnimku z právne 
vymedzeného pravidla, podľa ktorého 
majú žiadatelia o azyl právo vstúpiť na 
územie členského štátu, a môžu sa 
uplatňovať iba v presne určenom počte 
prípadov, ktoré sa stanovujú v smernici o 
konaní o azyle; poukazuje na to, že 
zákonodarcovia EÚ zamýšľali úzky výklad 
týchto prípadov; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že niektoré členské štáty 
uplatňujú konania na hraniciach v oveľa 
väčšom rozsahu;

3. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach predstavujú výnimku z právne 
vymedzeného pravidla, podľa ktorého 
majú žiadatelia o azyl právo vstúpiť na 
územie členského štátu, a môžu sa 
uplatňovať iba v presne určenom počte 
prípadov, ktoré sa stanovujú v smernici o 
konaní o azyle; poukazuje na to, že 
zákonodarcovia EÚ zamýšľali úzky výklad 
týchto prípadov; berie na vedomie, že 
niektoré členské štáty v rámci vnútornej 
bezpečnosti uplatňujú konania na 
hraniciach vo väčšom rozsahu;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 38
Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Birgit Sippel, Domènec Ruiz Devesa, Dietmar 
Köster, Tudor Ciuhodaru, Bettina Vollath

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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3. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach predstavujú výnimku z právne 
vymedzeného pravidla, podľa ktorého 
majú žiadatelia o azyl právo vstúpiť na 
územie členského štátu, a môžu sa 
uplatňovať iba v presne určenom počte 
prípadov, ktoré sa stanovujú v smernici 
o konaní o azyle; poukazuje na to, že 
zákonodarcovia EÚ zamýšľali úzky výklad 
týchto prípadov; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že niektoré členské štáty uplatňujú 
konania na hraniciach v oveľa väčšom 
rozsahu;

3. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach v súčasnosti predstavujú 
výnimku z právne vymedzeného pravidla, 
podľa ktorého majú žiadatelia o azyl právo 
vstúpiť na územie členského štátu, a môžu 
sa uplatňovať iba v presne určenom počte 
prípadov, ktoré sa stanovujú v smernici 
o konaní o azyle; poukazuje na to, že 
zákonodarcovia EÚ zamýšľali úzky výklad 
týchto prípadov; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že niektoré členské štáty uplatňujú 
konania na hraniciach v oveľa väčšom 
rozsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. je veľmi znepokojený tým, že 
niektoré členské štáty uplatňujú konania 
na hraniciach aj na vnútorných 
hraniciach; v tejto súvislosti pripomína, že 
Súdny dvor Európskej únie vo veci Arib 
(vec C-444/17) rozhodol, že výnimku 
uvedenú v článku 2 ods. 2 písm. a) 
smernice o návrate, ktorá umožňuje 
členským štátom uplatňovať 
zjednodušené vnútroštátne konania 
o návrate, nemožno uplatniť na 
vnútorných hraniciach, ak členský štát 
opätovne zaviedol hraničné kontroly 
z dôvodu vážneho ohrozenia verejného 
poriadku alebo vnútornej bezpečnosti; 
opakuje svoje hlboké znepokojenie, 
pokiaľ ide o kontroly na vnútorných 
hraniciach zavedené mnohými členskými 
štátmi, a vyzýva členské štáty, aby v tejto 
súvislosti upustili od uplatňovania konaní 
na hraniciach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Birgit Sippel, Domènec Ruiz Devesa, Dietmar 
Köster, Tudor Ciuhodaru, Bettina Vollath

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. stále nie je presvedčený o 
dôvodnosti uplatňovania konaní na 
hraniciach; v tejto súvislosti konštatuje, že 
všetky osoby, ktoré žiadajú 
o medzinárodnú ochranu, majú záujem 
o čo najrýchlejšie a najefektívnejšie 
vybavenie ich žiadostí za predpokladu, že 
všetky žiadosti podliehajú individuálnemu 
posúdeniu a že sa uplatňujú a účinne 
vykonávajú procesné záruky a práva 
udelené žiadateľom právnymi predpismi 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že cieľom konaní na 
hraniciach je zabezpečiť lepšie zvládanie 
zneužívajúcich a neprípustných žiadostí 
o azyl na hraniciach a prispieť 
k účinnému konaniu v odôvodnených 
prípadoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Sira Rego
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Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. odsudzuje skutočnosť, že niektoré 
členské štáty uplatňujú konania na 
hraniciach aj na vnútorných hraniciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Birgit Sippel, Domènec Ruiz Devesa, Dietmar 
Köster, Tudor Ciuhodaru, Bettina Vollath

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. vyjadruje pochybnosti o zaradení 
žiadateľov do konania na hraniciach 
výlučne na základe ich štátnej 
príslušnosti; zastáva názor, že to oslabuje 
koncepciu individuálneho posúdenia a je 
len ťažko v súlade so zásadou 
nediskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Birgit Sippel, Domènec Ruiz Devesa, Dietmar 
Köster, Tudor Ciuhodaru, Bettina Vollath

Návrh uznesenia
Odsek 3 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
konania na hraniciach ešte viac prehlbujú 
stigmatizáciu osôb, ktoré žiadajú 
o medzinárodnú ochranu v Európskej 
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únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Malik Azmani, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Právna fikcia o nevstúpení a zaistenie Nevstúpenie a zaistenie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Právna fikcia o nevstúpení a zaistenie Nevstúpenie a zaistenie

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 47
Malik Azmani, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. opätovne zdôrazňuje 
uplatniteľnosť Kódexu schengenských 
hraníc na každú osobu prekračujúcu 
vnútorné alebo vonkajšie hranice 
členských štátov; zdôrazňuje potrebu 
harmonizovaných vysokokvalitných 
hraničných kontrol s cieľom podporovať 
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voľný pohyb v rámci schengenského 
priestoru, pomáhať v boji proti 
nelegálnemu prisťahovalectvu 
a obchodovaniu s ľuďmi a zabraňovať 
akémukoľvek ohrozeniu vnútornej 
bezpečnosti, verejného poriadku, 
verejného zdravia a medzinárodných 
vzťahov členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Malik Azmani, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. opätovne zdôrazňuje, že 
uplatniteľnosťou Kódexu schengenských 
hraníc nie sú dotknuté práva utečencov 
a osôb žiadajúcich o medzinárodnú 
ochranu; konštatuje, že tieto žiadosti 
o medzinárodnú ochranu na vonkajšej 
hranici alebo v tranzitnom priestore majú 
na rozhodnutie o odopretí vstupu na 
územie EÚ podľa Kódexu schengenských 
hraníc odkladný účinok až do ich 
posúdenia podľa článku 43 smernice 
o konaní o azyle alebo nariadenia Dublin 
III;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Malik Azmani, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že článkom 9 ods. 1 
smernice o konaní o azyle sa členským 

4. konštatuje, že podľa článku 9 ods. 
1 smernice o konaní o azyle sa žiadateľom 
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štátom ukladá povinnosť povoliť 
žiadateľom zostať na území členských 
štátov, a to aj na hraniciach alebo 
v tranzitnom priestore;

umožňuje zostať na území členských 
štátov, a to aj na hraniciach alebo 
v tranzitných priestoroch štátu, v ktorom 
bola podaná žiadosť o medzinárodnú 
ochranu alebo v ktorom sa táto žiadosť 
posudzuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že vo viacerých 
členských štátoch sa konania na hraniciach 
zakladajú na právnej fikcii o nevstúpení, 
čím vzniká predpoklad, že konania na 
hraniciach sa uskutočňujú pred prijatím 
rozhodnutia o práve žiadateľa vstúpiť na 
územie;

5. konštatuje, že vo viacerých 
členských štátoch sa konania na hraniciach 
zakladajú na právnej fikcii o nevstúpení, 
čím vzniká predpoklad, že konania na 
hraniciach sa uskutočňujú pred prijatím 
rozhodnutia o práve žiadateľa vstúpiť na 
územie; zdôrazňuje, že Európsky súd pre 
ľudské práva posúdil uplatňovanie 
právnej fikcie o nevstúpení ako 
irelevantné, a to okrem iného aj vo veci 
N.T. a N.D/Španielsko, keďže na štátnych 
príslušníkov tretích krajín sa začala 
vzťahovať právomoc daného štátu, hneď 
ako orgány získali účinnú kontrolu nad 
dotknutými jednotlivcami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Malik Azmani, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že vo viacerých 
členských štátoch sa konania na hraniciach 

5. konštatuje, že vo viacerých 
členských štátoch sa konania na hraniciach 
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zakladajú na právnej fikcii o nevstúpení, 
čím vzniká predpoklad, že konania na 
hraniciach sa uskutočňujú pred prijatím 
rozhodnutia o práve žiadateľa vstúpiť na 
územie;

uskutočňujú pred prijatím rozhodnutia 
o práve žiadateľa vstúpiť na územie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že vo viacerých 
členských štátoch sa konania na hraniciach 
zakladajú na právnej fikcii o nevstúpení, 
čím vzniká predpoklad, že konania na 
hraniciach sa uskutočňujú pred prijatím 
rozhodnutia o práve žiadateľa vstúpiť na 
územie;

5. konštatuje, že vo viacerých 
členských štátoch sa konania na hraniciach 
zakladajú na nevstúpení, čím vzniká 
predpoklad, že konania na hraniciach sa 
uskutočňujú pred prijatím rozhodnutia o 
práve žiadateľa vstúpiť na územie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že osoby, na ktoré sa 
vzťahuje konanie na hraniciach, sú 
spravidla de facto zaistené;

6. opätovne pripomína, že je 
potrebné, aby členské štáty zabezpečili 
dostupnosť žiadateľa počas 
rozhodovacieho postupu, a preto by mali 
nevyhnutne zaviesť dočasné obmedzenie 
ich slobody pohybu; zdôrazňuje, že osoba, 
na ktorú sa vzťahuje toto konanie, môže 
byť zaistená len na najkratšie možné 
obdobie; členské štáty by mali prijať 
potrebné opatrenia na zabezpečenie 
dostupnosti alternatív k zaisteniu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že osoby, na ktoré sa 
vzťahuje konanie na hraniciach, sú 
spravidla de facto zaistené;

6. zdôrazňuje, že osoby, na ktoré sa 
vzťahuje konanie na hraniciach, sú 
spravidla de facto zaistené; členské štáty sa 
musia v súvislosti s podávaním žiadostí 
o azyl na hraniciach usilovať o prijímanie 
konkrétnych opatrení založených na 
jasných a dôsledne overených dôkazoch; 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 55
Malik Azmani, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že osoby, na ktoré sa 
vzťahuje konanie na hraniciach, sú 
spravidla de facto zaistené;

6. zdôrazňuje, že žiadatelia, na 
ktorých sa vzťahujú konania na 
hraniciach, sú de facto zaistení alebo majú 
obmedzený pohyb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že osoby, na ktoré sa 6. zdôrazňuje, že osoby, na ktoré sa 
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vzťahuje konanie na hraniciach, sú 
spravidla de facto zaistené;

vzťahuje konanie na hraniciach, sú 
spravidla de facto zaistené vo všetkých 
členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Birgit Sippel, Domènec Ruiz Devesa, Dietmar 
Köster, Tudor Ciuhodaru, Bettina Vollath

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že osoby, na ktoré sa 
vzťahuje konanie na hraniciach, sú 
spravidla de facto zaistené;

6. zdôrazňuje, že osoby, na ktoré sa 
vzťahuje konanie na hraniciach, sú de facto 
zaistené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že v súlade 
s európskym a medzinárodným právom 
v oblasti ľudských práv musí zaistenie 
zostať krajným opatrením založeným na 
zásadách nevyhnutnosti a proporcionality, 
musí trvať čo najkratšie a zaistené osoby 
musia mať možnosť odvolať sa proti 
pozbaveniu osobnej slobody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Sira Rego
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakovane zdôrazňuje, že členské 
štáty nesmú zaistiť osobu výlučne preto, že 
táto osoba je žiadateľom, a pripomína, že 
žiadatelia môžu byť zaistení iba v prípade, 
že nie je možné uplatniť iné, menej 
donucovacie opatrenia; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v prípade konaní 
na hraniciach neboli vyvinuté 
a neuplatňujú sa takmer žiadne 
alternatívy k zaisteniu;

7. opakovane zdôrazňuje, že členské 
štáty nesmú zaistiť osobu výlučne preto, že 
táto osoba je žiadateľom; odsudzuje 
systematické používanie de jure alebo de 
facto zaistenia v rámci konaní na 
hraniciach členskými štátmi; odsudzuje 
systematické porušovanie základných práv 
a neľudské a ponižujúce podmienky 
zaisťovania v tranzitných priestoroch, 
zariadeniach určených na zaistenie 
a hotspotoch na vonkajších hraniciach 
EÚ, ako aj zaisťovanie v policajných 
zariadeniach na vnútorných hraniciach; 
vyzýva členské štáty, aby v otvorených 
prijímacích zariadeniach zabezpečili 
dôstojné podmienky prijímania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakovane zdôrazňuje, že členské 
štáty nesmú zaistiť osobu výlučne preto, že 
táto osoba je žiadateľom, a pripomína, že 
žiadatelia môžu byť zaistení iba v prípade, 
že nie je možné uplatniť iné, menej 
donucovacie opatrenia; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v prípade konaní 
na hraniciach neboli vyvinuté 
a neuplatňujú sa takmer žiadne 
alternatívy k zaisteniu;

7. opakovane zdôrazňuje, že členské 
štáty nesmú zaistiť osobu výlučne preto, že 
táto osoba je žiadateľom. Dôvody 
a podmienky zaistenia a záruky 
poskytované zaisteným žiadateľom musia 
byť v súlade so smernicou 2013/33/EÚ; 
vyzýva členské štáty, aby prijali potrebné 
opatrenia na zabezpečenie dostupnosti 
alternatív k zaisteniu.

Or. en



PE660.396v01-00 30/86 AM\1218649SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 61
Malik Azmani, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakovane zdôrazňuje, že členské 
štáty nesmú zaistiť osobu výlučne preto, že 
táto osoba je žiadateľom, a pripomína, že 
žiadatelia môžu byť zaistení iba v prípade, 
že nie je možné uplatniť iné, menej 
donucovacie opatrenia; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v prípade konaní 
na hraniciach neboli vyvinuté 
a neuplatňujú sa takmer žiadne alternatívy 
k zaisteniu;

7. opakovane zdôrazňuje, že v súlade 
so smernicou o podmienkach prijímania 
členské štáty nesmú zaistiť osobu výlučne 
preto, že táto osoba je žiadateľom, 
a pripomína, že žiadatelia môžu byť 
zaistení na účely prijatia rozhodnutia 
o práve týchto žiadateľov na vstup na 
územie iba v prípade, že nie je možné 
uplatniť iné, menej donucovacie opatrenia; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v prípade konaní na hraniciach neboli 
vyvinuté a neuplatňujú sa takmer žiadne 
alternatívy k zaisteniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakovane zdôrazňuje, že členské 
štáty nesmú zaistiť osobu výlučne preto, 
že táto osoba je žiadateľom, a pripomína, 
že žiadatelia môžu byť zaistení iba v 
prípade, že nie je možné uplatniť iné, 
menej donucovacie opatrenia; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v prípade konaní 
na hraniciach neboli vyvinuté a 
neuplatňujú sa takmer žiadne alternatívy 
k zaisteniu;

7. opakovane potvrdzuje zákonnosť 
zaistenia žiadateľov, a to aj v prípade 
konaní na hraniciach, keď nie je možné 
uplatniť iné, menej donucovacie opatrenia;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 63
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakovane zdôrazňuje, že členské 
štáty nesmú zaistiť osobu výlučne preto, že 
táto osoba je žiadateľom, a pripomína, že 
žiadatelia môžu byť zaistení iba v prípade, 
že nie je možné uplatniť iné, menej 
donucovacie opatrenia; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v prípade konaní 
na hraniciach neboli vyvinuté 
a neuplatňujú sa takmer žiadne alternatívy 
k zaisteniu;

7. opakovane zdôrazňuje, že členské 
štáty nesmú zaistiť osobu výlučne preto, že 
táto osoba je žiadateľom, ale iba v prípade, 
že členský štát nemá potrebné informácie 
o totožnosti žiadateľa a nemožno ich 
overiť, a pripomína, že žiadatelia môžu 
byť zaistení iba v prípade, že nie je možné 
uplatniť iné, menej donucovacie opatrenia; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v prípade konaní na hraniciach neboli 
vyvinuté a neuplatňujú sa takmer žiadne 
alternatívy k zaisteniu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 64
Peter Kofod, Jaak Madison

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakovane zdôrazňuje, že členské 
štáty nesmú zaistiť osobu výlučne preto, že 
táto osoba je žiadateľom, a pripomína, že 
žiadatelia môžu byť zaistení iba v prípade, 
že nie je možné uplatniť iné, menej 
donucovacie opatrenia; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v prípade konaní 
na hraniciach neboli vyvinuté 
a neuplatňujú sa takmer žiadne 
alternatívy k zaisteniu;

7. uznáva, že členské štáty môžu byť 
v rámci preventívneho bezpečnostného 
opatrenia nútené zaistiť osobu výlučne 
preto, že táto osoba je žiadateľom, pokiaľ 
nie je možné uplatniť iné, menej 
donucovacie opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
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Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že deti by nemali byť 
zaisťované na základe svojho 
prisťahovaleckého postavenia, pretože to 
môže vážne narušiť ich fyzické a duševné 
zdravie, zhoršiť ich traumu a zvýšiť 
pravdepodobnosť ich sebapoškodzovania 
alebo pokusov o samovraždu; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby konala v prípade, 
keď členské štáty pristúpia k zdĺhavému 
a systematickému zaisťovaniu detí 
s prisťahovaleckým postavením a ich 
rodín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Birgit Sippel, Domènec Ruiz Devesa, Dietmar 
Köster, Tudor Ciuhodaru, Bettina Vollath

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zastáva názor, že rastúce 
uplatňovanie konaní na hraniciach nie je 
v súlade s právom na slobodu, ktoré je 
zakotvené v článku 6 Charty základných 
práv a v článku 5 Európskeho dohovoru 
o ľudských právach a základných 
slobodách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Sira Rego

Návrh uznesenia
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Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. považuje za veľmi problematické, 
že niektoré členské štáty uplatňujú de facto 
konania na hraniciach bez toho, aby tieto 
konania ako také uznali vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch, keďže to môže viesť 
k nedostatočným zárukám proti takémuto 
zaisteniu; zdôrazňuje, že každé zaistenie by 
mal vždy stanovovať zákon;

8. považuje za veľmi problematické, 
že niektoré členské štáty uplatňujú de facto 
zaistenie v rámci konania na hraniciach 
bez toho, aby tieto konania ako také uznali 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch; 
zdôrazňuje, že to viedlo k nedostatočným 
zárukám proti takémuto zaisteniu, k tomu, 
že členské štáty nerešpektovali požiadavku 
stanovenú v smernici o podmienkach 
prijímania, ako aj k odopieraniu práva 
poslancov na návštevy; zdôrazňuje, že ak 
sa členský štát rozhodne vykonať 
zaistenie, toto zaistenie by mal vždy 
stanovovať zákon; pripomína, že ak 
podmienky zaistenia nie sú v súlade 
s judikatúrou Európskeho súdu pre 
ľudské práva, zaistenie je nezákonné 
a žiadatelia by sa mali prepustiť; v tejto 
súvislosti žiada, aby sa uskutočnilo súdne 
preskúmanie obmedzení slobody 
žiadateľov držaných na hraniciach alebo 
v tranzitnom priestore a právo poslancov 
na návštevy, a to nezávisle od toho, ako je 
situácia kvalifikovaná vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. považuje za veľmi problematické, 
že niektoré členské štáty uplatňujú de 
facto konania na hraniciach bez toho, aby 
tieto konania ako také uznali vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch, 
keďže to môže viesť k nedostatočným 
zárukám proti takémuto zaisteniu; 

8. pripomína, že každé zaistenie by 
mal vždy stanovovať zákon;
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zdôrazňuje, že každé zaistenie by mal vždy 
stanovovať zákon;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 69
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. považuje za veľmi problematické, 
že niektoré členské štáty uplatňujú de facto 
konania na hraniciach bez toho, aby tieto 
konania ako také uznali vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch, keďže to môže viesť 
k nedostatočným zárukám proti takémuto 
zaisteniu; zdôrazňuje, že každé zaistenie by 
mal vždy stanovovať zákon;

8. považuje za veľmi problematické, 
že niektoré členské štáty uplatňujú de facto 
konania na hraniciach bez toho, aby tieto 
konania ako také uznali vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch, keďže to môže viesť 
k nedostatočným zárukám proti takémuto 
zaisteniu; považuje za potrebné, aby sa ku 
každej žiadosti o azyl priložili spoľahlivé 
a overené informácie o žiadateľovi; 
zdôrazňuje, že každé zaistenie by mal vždy 
stanovovať zákon;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 70
Malik Azmani, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. považuje za veľmi problematické, 
že niektoré členské štáty uplatňujú de facto 
konania na hraniciach bez toho, aby tieto 
konania ako také uznali vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch, keďže to môže viesť 
k nedostatočným zárukám proti takémuto 
zaisteniu; zdôrazňuje, že každé zaistenie 
by mal vždy stanovovať zákon;

8. považuje za veľmi problematické, 
že niektoré členské štáty uplatňujú de facto 
zaistenie v rámci konania na hraniciach 
bez toho, aby tieto konania ako také uznali 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch, 
keďže to môže viesť k nedostatočným 
zárukám; zdôrazňuje, že každé zaistenie by 
mal vždy stanovovať zákon; vyzýva 
členské štáty, aby tento potrebný právny 
základ začlenili do vnútroštátnych 
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právnych predpisov, čím sa zabezpečí 
jednotnosť v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Peter Kofod, Jaak Madison

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. považuje za veľmi problematické, 
že niektoré členské štáty uplatňujú de facto 
konania na hraniciach bez toho, aby tieto 
konania ako také uznali vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch, keďže to môže viesť 
k nedostatočným zárukám proti takémuto 
zaisteniu; zdôrazňuje, že každé zaistenie 
by mal vždy stanovovať zákon;

8. považuje za prijateľné, že niektoré 
členské štáty uplatňujú de facto konania na 
hraniciach bez toho, aby tieto konania ako 
také uznali vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch, pokiaľ je to potrebné na 
zaistenie verejnej bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. považuje za veľmi problematické, 
že niektoré členské štáty uplatňujú de 
facto konania na hraniciach bez toho, aby 
tieto konania ako také uznali vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch, 
keďže to môže viesť k nedostatočným 
zárukám proti takémuto zaisteniu; 
zdôrazňuje, že každé zaistenie by mal vždy 
stanovovať zákon;

8. konštatuje, že členské štáty môžu 
uplatňovať konania na hraniciach bez 
toho, aby tieto konania ako také uznali vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch; 
pripomína, že konania na hraniciach sa 
v súčasnosti uplatňujú v 15 členských 
štátoch, ale miera ich uplatňovania je aj 
naďalej na nízkej úrovni; zdôrazňuje, že 
každé zaistenie by malo byť vždy v súlade 
s ustanoveniami a procesnými normami 
podľa vnútroštátneho práva; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 73
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. pripomína, že Súdny dvor 
Európskej únie v spojených veciach C-
924/19 PPU a C-925/19 PPU vylúčil 
argument, podľa ktorého nejde o 
zaistenie, ak môže žiadateľ opustiť 
tranzitný priestor v smere tretej krajiny;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 74
Malik Azmani, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. pripomína, že Súdny dvor 
Európskej únie v spojených veciach C-
924/19 PPU a C-925/19 PPU vylúčil 
argument, podľa ktorého nejde 
o zaistenie, ak môže žiadateľ opustiť 
tranzitný priestor v smere tretej krajiny;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Birgit Sippel, Domènec Ruiz Devesa, Dietmar 
Köster, Tudor Ciuhodaru, Bettina Vollath

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. pripomína, že Súdny dvor 9. pripomína, že Súdny dvor 
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Európskej únie v spojených veciach C-
924/19 PPU a C-925/19 PPU vylúčil 
argument, podľa ktorého nejde 
o zaistenie, ak môže žiadateľ opustiť 
tranzitný priestor v smere tretej krajiny;

Európskej únie v spojených veciach C-
924/19 PPU a C-925/19 PPU rozhodol, že 
skutočnosť, že žiadateľ môže opustiť 
tranzitný priestor v smere tretej krajiny, 
neznamená, že nie je zaistený;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. so znepokojením konštatuje, že zo 
zaistenia je účinne prepustený len malý 
počet žiadateľov o azyl; pripomína, že 
členské štáty by mali oznámiť rozhodnutie 
o zaistení dotknutej osobe a informovať ju 
o dostupných právnych prostriedkoch 
nápravy; pripomína, že by sa v súlade so 
záväzkami štátov malo vykonať rýchle 
súdne preskúmanie, a to v súlade 
s právom EÚ a medzinárodným právom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
správami o závažných porušeniach 
ľudských práv a trestuhodných 
podmienkach zaisťovania v tranzitných 
priestoroch alebo zariadeniach určených 
na zaistenie v pohraničných oblastiach; 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
dôstojné podmienky prijímania 
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v hraničných zariadeniach v súlade 
s normami smernice o podmienkach 
prijímania; pripomína, že so žiadateľmi, 
ktorí boli zaistení, by sa malo 
zaobchádzať tak, aby sa plne rešpektovala 
ich ľudská dôstojnosť, a podmienky ich 
prijímania by mali byť osobitne 
navrhnuté tak, aby spĺňali ich potreby 
v danej situácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odsek 9 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9c. odsudzuje skutočnosť, že značný 
počet detí v Európskej únii je počas 
konania o azyle stále zaisťovaný, čo 
predstavuje priame porušenie Dohovoru 
OSN o právach dieťaťa, keďže Výbor 
OSN pre práva dieťaťa objasnil, že deti 
by sa nikdy nemali zaisťovať na účely 
prisťahovalectva a že zaistenie nikdy 
nemožno odôvodniť tak, že je v záujme 
dieťaťa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odsek 9 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9c. so znepokojením konštatuje, že 
právna fikcia o nevstúpení zahŕňa 
rozdielne zaobchádzanie s navrátilcami, 
keďže umožňuje členským štátom návrat 
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osôb, ktorých žiadosť o azyl bola 
zamietnutá v rámci zjednodušených 
vnútroštátnych konaní o návrate, bez 
toho, aby museli uplatňovať všetky záruky 
stanovené v smernici o návrate vrátane 
lehoty na dobrovoľný odchod; 
zdôrazňuje, že dobrovoľné návraty sú 
často účinnejšie ako nútené návraty; 
odporúča preto, aby sa právna fikcia 
o nevstúpení zrušila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Podnadpis 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odopretie vstupu Odopretie vstupu a monitorovanie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
tým, že v súvislosti s konaniami na 
hraniciach bolo zaznamenaných viacero 
prípadov osôb, ktorým bol odopretý vstup 
bez toho, aby boli zaregistrované ich 
žiadosti o azyl, a to na vonkajších, ako aj 
vnútorných hraniciach; opakovane 
zdôrazňuje, že automatické odopretie 
vstupu, vyhostenie alebo vrátenie 
a hromadné vyhostenie sú podľa práva EÚ 
a medzinárodného práva zakázané;

10. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
tým, že v súvislosti s konaniami na 
hraniciach bolo zaznamenaných viacero 
prípadov osôb, ktorým bol odopretý vstup 
bez toho, aby boli zaregistrované ich 
žiadosti o azyl, a to na vonkajších, ako aj 
vnútorných hraniciach; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že náznaky, že je 
potrebná ochrana, sa na hraniciach často 
neberú do úvahy a že osoby často nie sú 
informované o svojom práve požiadať 
o azyl vyplývajúcom z článku 8 smernice 
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o konaní o azyle; opakovane zdôrazňuje, 
že automatické odopretie vstupu, 
vyhostenie alebo vrátenie a hromadné 
vyhostenie sú podľa práva EÚ 
a medzinárodného práva zakázané; 
zdôrazňuje, že každé rozhodnutie 
o odopretí vstupu musí byť 
individualizované, vyhotovené v písomnej 
forme, dostatočne odôvodnené a v súlade 
so záväzkom členských štátov prijať 
žiadosti o azyl v prípade podania žiadosti 
o ochranu; osobám, na ktoré sa vzťahuje 
odopretie vstupu, sa musí zabezpečiť 
prístup k účinnému prostriedku nápravy 
v súlade s právom EÚ a Európskym 
dohovorom pre ľudské práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Malik Azmani, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
tým, že v súvislosti s konaniami na 
hraniciach bolo zaznamenaných viacero 
prípadov osôb, ktorým bol odopretý vstup 
bez toho, aby boli zaregistrované ich 
žiadosti o azyl, a to na vonkajších, ako aj 
vnútorných hraniciach; opakovane 
zdôrazňuje, že automatické odopretie 
vstupu, vyhostenie alebo vrátenie 
a hromadné vyhostenie sú podľa práva EÚ 
a medzinárodného práva zakázané;

10. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
tým, že v súvislosti s konaniami na 
hraniciach bolo zaznamenaných viacero 
prípadov osôb, ktorým bol odopretý vstup 
bez toho, aby boli zaregistrované ich 
žiadosti o azyl, a to na vonkajších, ako aj 
vnútorných hraniciach; opakovane 
zdôrazňuje, že štátnym príslušníkom 
tretích krajín žiadajúcim o medzinárodnú 
ochranu sa musí poskytnúť prístup 
k príslušným konaniam v súlade s acquis 
v oblasti azylu, ako sa stanovuje v Kódexe 
schengenských hraníc; opakovane 
zdôrazňuje, že automatické odopretie 
vstupu, vyhostenie alebo vrátenie 
a hromadné vyhostenie sú podľa práva EÚ 
a medzinárodného práva zakázané;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 83
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
tým, že v súvislosti s konaniami na 
hraniciach bolo zaznamenaných viacero 
prípadov osôb, ktorým bol odopretý vstup 
bez toho, aby boli zaregistrované ich 
žiadosti o azyl, a to na vonkajších, ako aj 
vnútorných hraniciach; opakovane 
zdôrazňuje, že automatické odopretie 
vstupu, vyhostenie alebo vrátenie 
a hromadné vyhostenie sú podľa práva EÚ 
a medzinárodného práva zakázané;

10. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
tým, že v súvislosti s konaniami na 
hraniciach bolo zaznamenaných viacero 
prípadov osôb, ktorým bol odopretý vstup 
bez toho, aby boli zaregistrované ich 
žiadosti o azyl, a to na vonkajších, ako aj 
vnútorných hraniciach; opakovane 
zdôrazňuje, že automatické odopretie 
vstupu, vyhostenie alebo vrátenie 
a hromadné vyhostenie sú podľa práva EÚ 
a medzinárodného práva zakázané; vyzýva 
Komisiu, aby prijala kroky s cieľom 
ukončiť uplatňovanie takýchto postupov, 
a to aj začatím postupov v prípade 
nesplnenia povinnosti a vymáhaním 
finančných prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
tým, že v súvislosti s konaniami na 
hraniciach bolo zaznamenaných viacero 
prípadov osôb, ktorým bol odopretý vstup 
bez toho, aby boli zaregistrované ich 
žiadosti o azyl, a to na vonkajších, ako aj 
vnútorných hraniciach; opakovane 
zdôrazňuje, že automatické odopretie 
vstupu, vyhostenie alebo vrátenie 
a hromadné vyhostenie sú podľa práva EÚ 

10. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
tým, že v súvislosti s konaniami na 
hraniciach bolo zaznamenaných viacero 
prípadov osôb, ktorým bol odopretý vstup 
bez toho, aby boli zaregistrované ich 
žiadosti o azyl, a to na vonkajších, ako aj 
vnútorných hraniciach; z tohto dôvodu je 
potrebné vykonávať dôsledné kontroly 
registrácie žiadostí o azyl a každá žiadosť 
sa musí starostlivo overiť a analyzovať; 
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a medzinárodného práva zakázané; opakovane zdôrazňuje, že automatické 
odopretie vstupu, vyhostenie alebo vrátenie 
a hromadné vyhostenie sú podľa práva EÚ 
a medzinárodného práva zakázané;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 85
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
tým, že v súvislosti s konaniami na 
hraniciach bolo zaznamenaných viacero 
prípadov osôb, ktorým bol odopretý vstup 
bez toho, aby boli zaregistrované ich 
žiadosti o azyl, a to na vonkajších, ako aj 
vnútorných hraniciach; opakovane 
zdôrazňuje, že automatické odopretie 
vstupu, vyhostenie alebo vrátenie 
a hromadné vyhostenie sú podľa práva 
EÚ a medzinárodného práva zakázané;

10. konštatuje, že v súvislosti 
s konaniami na hraniciach boli 
zaznamenané prípady osôb, ktorým bol 
odopretý vstup bez toho, aby boli 
zaregistrované ich žiadosti o azyl, 
a pripomína, že konania na hraniciach sa 
uplatňujú na určených hraničných 
priechodoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
tým, že v súvislosti s konaniami na 
hraniciach bolo zaznamenaných viacero 
prípadov osôb, ktorým bol odopretý vstup 
bez toho, aby boli zaregistrované ich 
žiadosti o azyl, a to na vonkajších, ako aj 
vnútorných hraniciach; opakovane 
zdôrazňuje, že automatické odopretie 

10. konštatuje, že v súvislosti s 
konaniami na hraniciach bolo 
zaznamenaných viacero prípadov osôb, 
ktorým bol odopretý vstup bez toho, aby 
boli zaregistrované ich žiadosti o azyl, a to 
na vonkajších, ako aj vnútorných 
hraniciach; keďže toto odopretie vstupu 
môže byť oprávnené z dôvodov 
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vstupu, vyhostenie alebo vrátenie a 
hromadné vyhostenie sú podľa práva EÚ 
a medzinárodného práva zakázané;

predpísaných zákonom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 87
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že je dôležité zriadiť 
nezávislé monitorovacie orgány, a vyzýva 
členské štáty, aby im udelili prístup k 
hraničným zariadeniam s cieľom 
zabezpečiť účinnú ochranu základných 
práv a systematické nahlasovanie 
porušení v súlade s usmernením FRA 
týkajúcim sa kontrol na hraniciach;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 88
Peter Kofod, Jaak Madison

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že je dôležité zriadiť 
nezávislé monitorovacie orgány, a vyzýva 
členské štáty, aby im udelili prístup 
k hraničným zariadeniam s cieľom 
zabezpečiť účinnú ochranu základných 
práv a systematické nahlasovanie 
porušení v súlade s usmernením FRA 
týkajúcim sa kontrol na hraniciach;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 89
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že je dôležité zriadiť 
nezávislé monitorovacie orgány, a vyzýva 
členské štáty, aby im udelili prístup k 
hraničným zariadeniam s cieľom 
zabezpečiť účinnú ochranu základných 
práv a systematické nahlasovanie 
porušení v súlade s usmernením FRA 
týkajúcim sa kontrol na hraniciach;

vypúšťa sa

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 90
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že je dôležité zriadiť 
nezávislé monitorovacie orgány, a vyzýva 
členské štáty, aby im udelili prístup 
k hraničným zariadeniam s cieľom 
zabezpečiť účinnú ochranu základných 
práv a systematické nahlasovanie porušení 
v súlade s usmernením FRA týkajúcim sa 
kontrol na hraniciach;

11. domnieva sa, že je dôležité zriadiť 
nezávislé monitorovacie orgány, a vyzýva 
členské štáty, aby im udelili prístup 
k hraničným zariadeniam s cieľom 
zabezpečiť účinnú ochranu základných 
práv a systematické nahlasovanie porušení 
v súlade s usmernením FRA týkajúcim sa 
kontrol na hraniciach; v rámci nezávislého 
monitorovania by sa mala overovať aj 
kvalita rozhodovacieho procesu a jeho 
výsledky, ako aj podmienky zaistenia 
a dodržiavanie procesných záruk; 
súčasťou monitorovacích orgánov by mali 
byť aj mimovládne organizácie, nezávislí 
experti a agentúra FRA;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 91
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že je dôležité zriadiť 
nezávislé monitorovacie orgány, a vyzýva 
členské štáty, aby im udelili prístup 
k hraničným zariadeniam s cieľom 
zabezpečiť účinnú ochranu základných 
práv a systematické nahlasovanie porušení 
v súlade s usmernením FRA týkajúcim sa 
kontrol na hraniciach;

11. domnieva sa, že je dôležité, aby 
existujúce nezávislé národné inštitúcie pre 
ľudské práva (inštitúcie ombudsmana, 
NHRI, NPM) boli schopné monitorovať 
dodržiavanie základných práv 
v pohraničných oblastiach, a vyzýva 
členské štáty, aby im udelili prístup 
k hraničným zariadeniam s cieľom 
zabezpečiť účinnú ochranu základných 
práv a systematické nahlasovanie porušení 
v súlade s usmernením FRA týkajúcim sa 
kontrol na hraniciach; vyzýva nezávislé 
vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva, 
aby pri tomto monitorovaní 
spolupracovali s UNHCR, mimovládnymi 
organizáciami a agentúrou FRA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že je dôležité zriadiť 
nezávislé monitorovacie orgány, a vyzýva 
členské štáty, aby im udelili prístup 
k hraničným zariadeniam s cieľom 
zabezpečiť účinnú ochranu základných 
práv a systematické nahlasovanie porušení 
v súlade s usmernením FRA týkajúcim sa 
kontrol na hraniciach;

11. víta zriadenie mechanizmu 
monitorovania prípadov odsunu osôb 
s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu 
základných práv a systematické 
nahlasovanie porušení v súlade 
s usmernením FRA týkajúcim sa kontrol na 
hraniciach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 93
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že je dôležité zriadiť 
nezávislé monitorovacie orgány, a vyzýva 
členské štáty, aby im udelili prístup 
k hraničným zariadeniam s cieľom 
zabezpečiť účinnú ochranu základných 
práv a systematické nahlasovanie porušení 
v súlade s usmernením FRA týkajúcim sa 
kontrol na hraniciach;

11. domnieva sa, že je dôležité zriadiť 
nezávislé overovacie a monitorovacie 
orgány, a vyzýva členské štáty, aby im 
udelili prístup k hraničným zariadeniam 
s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu 
základných práv a systematické 
nahlasovanie porušení v súlade 
s usmernením FRA týkajúcim sa kontrol na 
hraniciach;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 94
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. konštatuje, že monitorovanie 
a štatistické údaje sú predpokladom pre 
zabezpečenie dodržiavania právnych 
predpisov EÚ na vonkajších hraniciach; 
vyzýva členské štáty, aby zhromažďovali 
a poskytovali údaje o rozsahu svojich 
konaní na hraniciach, počte a type 
žiadateľov a osôb, ktorým bol zamietnutý 
prístup k takémuto konaniu, ako aj 
o miere uznaných žiadostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Sira Rego

Návrh uznesenia
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Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyjadruje znepokojenie nad 
nedostatočným prístupom 
k mechanizmom podávania sťažností, 
najmä pre obete porušovania ľudských 
práv vrátane odsunov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Sira Rego

Návrh uznesenia
Podnadpis 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Vyňatie maloletých bez sprievodu 
a zraniteľných žiadateľov z konaní na 
hraniciach

Vyňatie zraniteľných žiadateľov z konaní 
na hraniciach

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Malik Azmani, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Podnadpis 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Vyňatie maloletých bez sprievodu 
a zraniteľných žiadateľov z konaní na 
hraniciach

Maloleté osoby bez sprievodu a zraniteľní 
žiadatelia v konaniach na hraniciach

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Lena Düpont
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že v článku 24 ods. 3 
smernice o konaní o azyle sa stanovuje, že 
v prípade, že žiadatelia potrebujú osobitné 
procesné záruky, členské štáty neuplatnia 
konanie na hraniciach, ak takéto záruky nie 
je možné poskytnúť v rámci tohto konania;

12. konštatuje, že v súlade s článkom 
24 ods. 1 smernice o konaní o azyle 
členské štáty v primeranej lehote od 
podania žiadosti o medzinárodnú ochranu 
posúdia, či žiadateľ potrebuje osobitné 
procesné záruky; konštatuje, že v článku 
24 ods. 3 smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje, že v prípade, že žiadatelia 
potrebujú osobitné procesné záruky, 
členské štáty neuplatnia konanie na 
hraniciach, ak takéto záruky nie je možné 
poskytnúť v rámci tohto konania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že v článku 24 ods. 3 
smernice o konaní o azyle sa stanovuje, že 
v prípade, že žiadatelia potrebujú osobitné 
procesné záruky, členské štáty neuplatnia 
konanie na hraniciach, ak takéto záruky nie 
je možné poskytnúť v rámci tohto konania;

12. konštatuje, že v článku 24 ods. 3 
smernice o konaní o azyle sa stanovuje, že 
v prípade, že žiadatelia potrebujú osobitné 
procesné záruky, členské štáty neuplatnia 
konanie na hraniciach, ak takéto záruky nie 
je možné poskytnúť v rámci tohto konania; 
keďže tieto právne predpisy by sa mali 
zmeniť, aby sa častejšie využívalo konanie 
na hraniciach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 100
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že vo väčšine 
skúmaných členských štátov chýbajú 
primerané mechanizmy na identifikáciu 
zraniteľnosti, a ak takéto mechanizmy v 
členských štátoch existujú, posudzuje sa 
nimi iba viditeľná zraniteľnosť;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že vo väčšine 
skúmaných členských štátov chýbajú 
primerané mechanizmy na identifikáciu 
zraniteľnosti, a ak takéto mechanizmy 
v členských štátoch existujú, posudzuje sa 
nimi iba viditeľná zraniteľnosť;

13. konštatuje, že v krajinách EÚ+ sa 
zvýšilo úsilie o podporu potrieb 
zraniteľných žiadateľov, a to od včasnej 
identifikácie a poskytovania procesných 
záruk po zlepšenie špecializovaných 
prijímacích zariadení a vývoj 
informačných materiálov prispôsobených 
najmä pre maloletých žiadateľov bez 
sprievodu; uznáva, že hoci členské štáty 
zaviedli rôzne mechanizmy na 
identifikáciu zraniteľných žiadateľov, 
nemusia byť vždy účinné pri zisťovaní 
zraniteľnosti v prípade zmeny profilu 
žiadateľov; konštatuje, že účinná a rýchla 
identifikácia zraniteľných žiadateľov 
zostáva vo všeobecnosti výzvou, najmä 
pokiaľ ide o neviditeľnú zraniteľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že vo väčšine 
skúmaných členských štátov chýbajú 
primerané mechanizmy na identifikáciu 
zraniteľnosti, a ak takéto mechanizmy 
v členských štátoch existujú, posudzuje sa 
nimi iba viditeľná zraniteľnosť;

13. zdôrazňuje, že vo väčšine 
skúmaných členských štátov chýbajú 
primerané mechanizmy na identifikáciu 
zraniteľnosti, a ak takéto mechanizmy 
v členských štátoch existujú, posudzuje sa 
nimi iba viditeľná zraniteľnosť; vyjadruje 
hlboké znepokojenie nad tým, že to 
pripravuje zraniteľných ľudí o osobitné 
procesné záruky a primeranú podporu, na 
ktorú majú podľa práva EÚ nárok; 
požaduje jednoznačné vyňatie 
zraniteľných žiadateľov z konaní na 
hraniciach a zdôrazňuje naliehavú 
potrebu zaviesť primerané mechanizmy 
na identifikáciu zraniteľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Malik Azmani, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že vo väčšine 
skúmaných členských štátov chýbajú 
primerané mechanizmy na identifikáciu 
zraniteľnosti, a ak takéto mechanizmy 
v členských štátoch existujú, posudzuje sa 
nimi iba viditeľná zraniteľnosť;

13. zdôrazňuje, že vo väčšine 
skúmaných členských štátov chýbajú 
primerané mechanizmy na identifikáciu 
zraniteľnosti, a ak takéto mechanizmy 
v členských štátoch existujú, posudzuje sa 
nimi iba viditeľná zraniteľnosť; vyzýva 
tieto členské štáty, aby zaviedli 
požadované podmienky stanovené 
v smernici o podmienkach prijímania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Sira Rego
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Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. odsudzuje tlak, ktorý Komisia 
vyvíja na Grécko, aby obmedzilo svoj 
zoznam kritérií zraniteľnosti pri 
posudzovaní toho, či sa má alebo nemá 
použiť zrýchlené konanie na hraniciach, 
v dôsledku čoho sú osoby so zdravotným 
postihnutím, obete mučenia a rodovo 
motivovaného násilia vystavované riziku, 
že ich neidentifikujú; odsudzuje najmä 
vypustenie posttraumatickej stresovej 
poruchy ako kritéria zraniteľnosti 
z gréckeho zákona prijatého 31. októbra 
2019;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 
písm. b) smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje veľmi obmedzený súbor 
okolností, za ktorých môžu členské štáty 
spracovať žiadosti maloletých bez 
sprievodu v rámci konaní na hraniciach; 
zdôrazňuje, že v skúmaných členských 
štátoch chýbajú vhodné metódy posúdenia 
veku; odporúča, aby sa deti a ich rodiny 
vyňali z konaní na hraniciach;

14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 
písm. b) smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje veľmi obmedzený súbor 
okolností, za ktorých môžu členské štáty 
spracovať žiadosti maloletých bez 
sprievodu v rámci konaní na hraniciach; 
zdôrazňuje, že v skúmaných členských 
štátoch chýbajú vhodné metódy posúdenia 
veku, čo vyvoláva otázky, pokiaľ ide 
o súlad so záujmom dieťaťa; zdôrazňuje, 
že obchodníci s ľuďmi prikazujú svojim 
obetiam, aby sa identifikovali ako dospelé 
osoby, a odporúča, aby orgány chránili 
mladých jednotlivcov patriacich do skupín 
vystavených vysokým rizikám 
obchodovania s ľuďmi, a to aj 
prostredníctvom náležitého posúdenia 
veku; odporúča, aby sa deti a ich rodiny 
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vyňali z konaní na hraniciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 
písm. b) smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje veľmi obmedzený súbor 
okolností, za ktorých môžu členské štáty 
spracovať žiadosti maloletých bez 
sprievodu v rámci konaní na hraniciach; 
zdôrazňuje, že v skúmaných členských 
štátoch chýbajú vhodné metódy posúdenia 
veku; odporúča, aby sa deti a ich rodiny 
vyňali z konaní na hraniciach;

14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 
písm. b) smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje veľmi obmedzený súbor 
okolností, za ktorých môžu členské štáty 
spracovať žiadosti maloletých bez 
sprievodu v rámci konaní na hraniciach; 
zdôrazňuje, že v skúmaných členských 
štátoch chýbajú vhodné metódy posúdenia 
veku; odporúča, aby sa deti a ich rodiny 
vyňali z konaní na hraniciach; ďalej 
odporúča, aby členské štáty v záujme 
zabezpečenia účinného prístupu ku 
konaniam o azyle a dodržiavania 
základných práv mohli ako dodatočnú 
záruku vo fáze preverovania uplatniť 
účinný mechanizmus monitorovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Malik Azmani, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 
písm. b) smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje veľmi obmedzený súbor 
okolností, za ktorých môžu členské štáty 
spracovať žiadosti maloletých bez 
sprievodu v rámci konaní na hraniciach; 

14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 
písm. b) smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje veľmi obmedzený súbor 
okolností, za ktorých môžu členské štáty 
spracovať žiadosti maloletých bez 
sprievodu v rámci konaní na hraniciach; 
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zdôrazňuje, že v skúmaných členských 
štátoch chýbajú vhodné metódy posúdenia 
veku; odporúča, aby sa deti a ich rodiny 
vyňali z konaní na hraniciach;

zdôrazňuje, že v skúmaných členských 
štátoch chýbajú vhodné metódy posúdenia 
veku; zdôrazňuje, že súčasný právny 
rámec smernice o konaní o azyle 
poskytuje členským štátom možnosť 
vyňať maloleté osoby bez sprievodu 
z konaní na hraniciach a zodpovedajúcim 
spôsobom spracovať ich žiadosti v rámci 
riadneho konania o azyle;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 
písm. b) smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje veľmi obmedzený súbor 
okolností, za ktorých môžu členské štáty 
spracovať žiadosti maloletých bez 
sprievodu v rámci konaní na hraniciach; 
zdôrazňuje, že v skúmaných členských 
štátoch chýbajú vhodné metódy posúdenia 
veku; odporúča, aby sa deti a ich rodiny 
vyňali z konaní na hraniciach;

14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 
písm. b) smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje veľmi obmedzený súbor 
okolností, za ktorých môžu členské štáty 
spracovať žiadosti maloletých bez 
sprievodu v rámci konaní na hraniciach; 
odporúča zmeniť právne predpisy EÚ s 
cieľom zvýšiť počet takýchto prípadov; 
navrhuje, aby sa na určenie veku osôb, 
ktoré o sebe tvrdia, že sú maloleté, použili 
všetky prostriedky vrátane kostných 
testov; zastáva názor, že deti a ich rodiny 
sú naďalej spĺňajú podmienky pre 
konania na hraniciach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 109
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 
písm. b) smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje veľmi obmedzený súbor 
okolností, za ktorých môžu členské štáty 
spracovať žiadosti maloletých bez 
sprievodu v rámci konaní na hraniciach; 
zdôrazňuje, že v skúmaných členských 
štátoch chýbajú vhodné metódy posúdenia 
veku; odporúča, aby sa deti a ich rodiny 
vyňali z konaní na hraniciach;

14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 
písm. b) smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje veľmi obmedzený súbor 
okolností, za ktorých môžu členské štáty 
spracovať žiadosti maloletých bez 
sprievodu v rámci konaní na hraniciach;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 110
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 
písm. b) smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje veľmi obmedzený súbor 
okolností, za ktorých môžu členské štáty 
spracovať žiadosti maloletých bez 
sprievodu v rámci konaní na hraniciach; 
zdôrazňuje, že v skúmaných členských 
štátoch chýbajú vhodné metódy posúdenia 
veku; odporúča, aby sa deti a ich rodiny 
vyňali z konaní na hraniciach;

14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 
písm. b) smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje veľmi obmedzený súbor 
okolností, za ktorých môžu členské štáty 
spracovať žiadosti maloletých bez 
sprievodu v rámci konaní na hraniciach; 
zdôrazňuje, že v skúmaných členských 
štátoch chýbajú vhodné metódy posúdenia 
veku; odporúča, aby sa deti a ich rodiny, 
ako aj ostatní žiadatelia, ktorí potrebujú 
osobitné záruky, vyňali z konaní na 
hraniciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Peter Kofod, Jaak Madison

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 
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písm. b) smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje veľmi obmedzený súbor 
okolností, za ktorých môžu členské štáty 
spracovať žiadosti maloletých bez 
sprievodu v rámci konaní na hraniciach; 
zdôrazňuje, že v skúmaných členských 
štátoch chýbajú vhodné metódy posúdenia 
veku; odporúča, aby sa deti a ich rodiny 
vyňali z konaní na hraniciach;

písm. b) smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje veľmi obmedzený súbor 
okolností, za ktorých môžu členské štáty 
spracovať žiadosti maloletých bez 
sprievodu v rámci konaní na hraniciach; 
zdôrazňuje, že členské štáty môžu 
používať metódy posudzovania veku, 
ktoré považujú za vhodné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 
písm. b) smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje veľmi obmedzený súbor 
okolností, za ktorých môžu členské štáty 
spracovať žiadosti maloletých bez 
sprievodu v rámci konaní na hraniciach; 
zdôrazňuje, že v skúmaných členských 
štátoch chýbajú vhodné metódy posúdenia 
veku; odporúča, aby sa deti a ich rodiny 
vyňali z konaní na hraniciach;

14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 
písm. b) smernice o konaní o azyle sa 
stanovuje veľmi špecifický súbor 
okolností, za ktorých môžu členské štáty 
spracovať žiadosti maloletých bez 
sprievodu v rámci konaní na hraniciach; 
konštatuje, že smernicou o konaní o azyle 
sa maloleté osoby nevynímajú 
z uplatňovania konaní na hraniciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že konania na 
hraniciach sú zrýchlenými konaniami, 
a pripomína, že podľa článku 43 smernice 
o konaní o azyle žiadatelia, na ktorých sa 

15. konštatuje, že konania na 
hraniciach sú zrýchlenými konaniami, 
a pripomína, že podľa článku 43 smernice 
o konaní o azyle žiadatelia, na ktorých sa 
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vzťahujú konania na hraniciach, požívajú 
tie isté práva a využívajú tie isté záruky 
ako žiadatelia vo zvyčajných konaniach;

vzťahujú konania na hraniciach, požívajú 
tie isté práva a využívajú tie isté záruky 
ako žiadatelia vo zvyčajných konaniach; 
poukazuje však na to, že krátke lehoty 
vedú k tomu, že žiadatelia nemajú 
dostatok času na prípravu na pohovor 
a na zhromaždenie dôkazov na podporu 
ich žiadostí, čo bude mať ďalší vplyv na 
kvalitu vydávania rozhodnutí 
a dodržiavanie zásady zákazu vyhostenia 
alebo vrátenia; zdôrazňuje, že na základe 
praxe sú rozhodujúce orgány vystavované 
tlaku v dôsledku ťažkostí s dodržiavaním 
týchto krátkych lehôt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že konania na 
hraniciach sú zrýchlenými konaniami, 
a pripomína, že podľa článku 43 smernice 
o konaní o azyle žiadatelia, na ktorých sa 
vzťahujú konania na hraniciach, požívajú 
tie isté práva a využívajú tie isté záruky 
ako žiadatelia vo zvyčajných konaniach;

15. konštatuje, že konania na 
hraniciach sú zrýchlenými konaniami, 
a pripomína, že podľa článku 43 smernice 
o konaní o azyle žiadatelia, na ktorých sa 
vzťahujú konania na hraniciach, požívajú 
tie isté práva a využívajú tie isté záruky 
ako žiadatelia vo zvyčajných konaniach; 
zdôrazňuje, že vysokokvalitné konania 
o azyle v celej EÚ prispejú k istote, že 
návraty žiadateľov o azyl, ktorých žiadosť 
bola zamietnutá, sú prípustné, ako aj 
k silným zárukám proti nebezpečným 
návratom žiadateľov o azyl, ktorých 
žiadosť bola zamietnutá, a migrantov bez 
dokladov, ktorí síce neboli posúdení ako 
osoby s nárokom na ochranu, ale ktorí 
môžu byť pri návrate vystavení rizikám 
alebo majú iné dôvody, aby zostali;

Or. en



AM\1218649SK.docx 57/86 PE660.396v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 115
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že konania na 
hraniciach sú zrýchlenými konaniami, 
a pripomína, že podľa článku 43 smernice 
o konaní o azyle žiadatelia, na ktorých sa 
vzťahujú konania na hraniciach, požívajú 
tie isté práva a využívajú tie isté záruky 
ako žiadatelia vo zvyčajných konaniach;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že vo všetkých 
skúmaných členských štátoch boli 
zaznamenané značné problémy týkajúce 
sa prístupu k právnej pomoci a jej kvality; 
zdôrazňuje, že bezplatná právna pomoc 
má zásadný význam pre zabezpečenie 
kvalitnejších informácií počas osobných 
pohovorov a zlepšenie prvostupňového 
rozhodovania;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 117
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že vo všetkých 
skúmaných členských štátoch boli 
zaznamenané značné problémy týkajúce sa 
prístupu k právnej pomoci a jej kvality; 
zdôrazňuje, že bezplatná právna pomoc má 
zásadný význam pre zabezpečenie 
kvalitnejších informácií počas osobných 
pohovorov a zlepšenie prvostupňového 
rozhodovania;

16. zdôrazňuje, že vo všetkých 
skúmaných členských štátoch boli 
zaznamenané značné problémy týkajúce sa 
prístupu k právnej pomoci a jej kvality; 
zdôrazňuje, že bezplatná právna pomoc má 
zásadný význam pre zabezpečenie 
kvalitnejších informácií počas osobných 
pohovorov a zlepšenie prvostupňového 
rozhodovania; opätovne pripomína svoje 
stanovisko z výročnej správy o pokroku, že 
žiadateľom o azyl by hneď po podaní 
žiadosti o azyl malo byť zaručené právo 
na bezplatnú právnu pomoc s cieľom 
prijímať kvalitné prvostupňové 
rozhodnutia a vyhnúť sa veľkému počtu 
odvolaní; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili účinný prístup k právnej 
pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že vo všetkých 
skúmaných členských štátoch boli 
zaznamenané značné problémy týkajúce sa 
prístupu k právnej pomoci a jej kvality; 
zdôrazňuje, že bezplatná právna pomoc 
má zásadný význam pre zabezpečenie 
kvalitnejších informácií počas osobných 
pohovorov a zlepšenie prvostupňového 
rozhodovania;

16. zdôrazňuje, že vo všetkých 
skúmaných členských štátoch boli 
zaznamenané značné problémy týkajúce sa 
prístupu k právnej pomoci a jej kvality; 
zdôrazňuje, že právo na bezplatnú právnu 
pomoc by malo byť zaručené v právnych 
predpisoch aj v praxi, a to hneď po 
podaní žiadostí o azyl, s cieľom 
zabezpečiť uplatňovanie práva na azyl 
a zásady zákazu vyhostenia alebo 
vrátenia, ktoré sú zakotvené v článkoch 18 
a 19 Charty základných práv; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili dostupnosť 
dostatočného počtu kvalifikovaných 
právnych poradcov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé členské štáty v rámci konaní na 
hraniciach neregulujú prístup k 
mimovládnym organizáciám, ktoré 
zohrávajú zásadnú úlohu pri 
zabezpečovaní procesných práv 
žiadateľov;

vypúšťa sa

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 120
Peter Kofod, Jaak Madison

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé členské štáty v rámci konaní na 
hraniciach neregulujú prístup 
k mimovládnym organizáciám, ktoré 
zohrávajú zásadnú úlohu pri 
zabezpečovaní procesných práv 
žiadateľov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé členské štáty v rámci konaní na 
hraniciach neregulujú prístup 
k mimovládnym organizáciám, ktoré 
zohrávajú zásadnú úlohu pri 
zabezpečovaní procesných práv 
žiadateľov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Malik Azmani, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé členské štáty v rámci konaní na 
hraniciach neregulujú prístup 
k mimovládnym organizáciám, ktoré 
zohrávajú zásadnú úlohu pri 
zabezpečovaní procesných práv 
žiadateľov;

17. konštatuje, že na základe smernice 
o konaní o azyle majú členské štáty 
možnosť poskytnúť prístup ku konaniu 
o azyle mimovládnym organizáciám, aby 
žiadateľom pomáhali; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že mnohé členské 
štáty v rámci konaní na hraniciach 
neregulujú takýto prístup, ktorý môže 
zohrávať zásadnú úlohu pri zabezpečovaní 
právnych a procesných práv žiadateľa 
a zvýšiť kvalitu prvostupňových 
rozhodnutí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé členské štáty v rámci konaní na 

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé členské štáty v rámci konaní na 
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hraniciach neregulujú prístup 
k mimovládnym organizáciám, ktoré 
zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní 
procesných práv žiadateľov;

hraniciach neregulujú prístup 
k mimovládnym organizáciám, ktoré 
zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní 
procesných práv žiadateľov a posilňovaní 
procesnej transparentnosti; vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili a podporovali 
pravidelnú účasť špecializovaných 
mimovládnych organizácií a organizácií 
občianskej spoločnosti v hraničných 
zariadeniach, na hraničných priechodoch 
a v tranzitných priestoroch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé členské štáty v rámci konaní na 
hraniciach neregulujú prístup 
k mimovládnym organizáciám, ktoré 
zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní 
procesných práv žiadateľov;

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé členské štáty v rámci konaní na 
hraniciach nezabezpečujú prístup 
k mimovládnym organizáciám, ktoré 
zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní 
procesných práv žiadateľov; vyzýva 
členské štáty, aby počas konania na 
hraniciach zabezpečili účinný prístup 
k mimovládnym organizáciám a UNHCR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé členské štáty v rámci konaní na 
hraniciach neregulujú prístup k 

17. zdôrazňuje, že mnohé členské štáty 
v rámci konaní na hraniciach regulujú 
prístup k mimovládnym organizáciám;
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mimovládnym organizáciám, ktoré 
zohrávajú zásadnú úlohu pri 
zabezpečovaní procesných práv 
žiadateľov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 126
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. so znepokojením konštatuje, že 
žiadateľom sa často poskytuje málo 
informácií, pokiaľ ide o konania na 
hraniciach a ich práva a povinnosti, alebo 
sa im takéto informácie neposkytujú 
vôbec;

vypúšťa sa

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 127
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. so znepokojením konštatuje, že 
žiadateľom sa často poskytuje málo 
informácií, pokiaľ ide o konania na 
hraniciach a ich práva a povinnosti, alebo 
sa im takéto informácie neposkytujú vôbec;

18. so znepokojením konštatuje, že 
žiadateľom sa často poskytuje málo 
informácií, pokiaľ ide o konania na 
hraniciach a ich procesné práva 
a povinnosti, alebo sa im takéto informácie 
neposkytujú vôbec; zdôrazňuje potrebu 
zabezpečiť, aby žiadatelia mali včasný 
prístup k primeraným a zrozumiteľným 
informáciám o kritériách na udelenie 
medzinárodnej ochrany, o tom, aké 
dôkazy a informácie sú v kontexte týchto 
kritérií relevantné, ako aj o ich 
procesných právach a povinnostiach, a to 
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v písomnej a ústnej forme a v jazyku, 
ktorému rozumejú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Malik Azmani, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. so znepokojením konštatuje, že 
žiadateľom sa často poskytuje málo 
informácií, pokiaľ ide o konania na 
hraniciach a ich práva a povinnosti, alebo 
sa im takéto informácie neposkytujú vôbec;

18. so znepokojením konštatuje, že 
žiadateľom sa často poskytuje málo 
informácií, pokiaľ ide o konania na 
hraniciach a ich práva a povinnosti, alebo 
sa im takéto informácie neposkytujú vôbec; 
opakovane pripomína povinnosti 
členských štátov týkajúce sa zabezpečenia 
prístupu k pomoci, zastúpeniu 
a procesným informáciám, ako sa 
stanovuje v smernici o konaní o azyle; 
vyzýva členské štáty, aby vykonávali 
a uplatňovali tieto záruky spôsobom, ktorý 
zabezpečí ďalšiu harmonizáciu v celej 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. so znepokojením konštatuje, že 
žiadateľom sa často poskytuje málo 
informácií, pokiaľ ide o konania na 
hraniciach a ich práva a povinnosti, alebo 
sa im takéto informácie neposkytujú 
vôbec;

18. konštatuje, že právne predpisy EÚ 
a vnútroštátne právne predpisy obsahujú 
množstvo ustanovení týkajúcich sa 
informovania žiadateľov o konaniach na 
hraniciach, ich právach a povinnostiach;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 130
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. so znepokojením konštatuje, že 
žiadateľom sa často poskytuje málo 
informácií, pokiaľ ide o konania na 
hraniciach a ich práva a povinnosti, alebo 
sa im takéto informácie neposkytujú 
vôbec;

18. opätovne pripomína, že žiadatelia 
musia mať prístup k informáciám, pokiaľ 
ide o konania na hraniciach a ich práva 
a povinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. so znepokojením konštatuje, že 
v krátkych a prísnych lehotách 
stanovených pre žiadateľov nie je možné 
pripraviť sa na osobný pohovor; 
zdôrazňuje, že žiadatelia by mali byť 
informovaní o dátume a čase osobného 
pohovoru a mali by mať dostatok času na 
náležitú prípravu; zdôrazňuje, že osobný 
pohovor v rámci konania na hraniciach 
by sa nikdy nemal uskutočňovať na 
diaľku a že rozhodujúci orgán by ho mal 
vykonávať na mieste, na ktorom je 
zaručená úplná dôvernosť, a uplatňovať 
prístup zohľadňujúci rodové hľadisko;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 132
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. so znepokojením konštatuje, že 
v každom skúmanom členskom štáte boli 
zaznamenané problémy týkajúce sa 
dostupnosti a kvalitných tlmočníckych 
služieb; zdôrazňuje, že predovšetkým 
tlmočenie cez telefón často vedie 
k nedostatočnému porozumeniu 
a vyvoláva obavy súvisiace s dôvernosťou; 
vyzýva členské štáty, aby v každej fáze 
konania na hraniciach zabezpečili prístup 
k tlmočníckym službám na mieste;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. pripomína, že osobné pohovory 
vyplývajú z povinnosti členských štátov 
poskytnúť žiadateľom účinnú príležitosť 
na vysvetlenie dôvodov svojich žiadostí 
a kľúčových prvkov týkajúcich sa postupu 
preskúmania, pričom by ich mal 
vykonávať primerane vyškolený personál, 
a to v plnom súlade s procesnými 
zárukami stanovenými v kapitole II 
smernice o konaní o azyle; so 
znepokojením konštatuje, že každodenná 
prax v niektorých členských štátoch 
naznačuje, že úradníci prvého kontaktu 
v niektorých prípadoch prekračujú svoje 
vlastné právomoci a povinnosti, pokiaľ 
ide o vedenie prvých pohovorov so 
žiadateľmi; opätovne pripomína svoje 
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stanovisko z výročnej správy o pokroku, 
podľa ktorého by pohraničná polícia 
a orgány presadzovania práva nemali 
mať za žiadnych okolností právomoc 
rozhodovať o vecnej stránke žiadostí 
o medzinárodnú ochranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. so znepokojením konštatuje, že 
v mnohých členských štátoch chýbajú 
tlmočnícke služby do jazyka žiadateľa; 
zdôrazňuje, že tlmočenie by sa malo 
zabezpečiť osobne a vo všetkých fázach 
konania na hraniciach v súlade 
s článkom 8 ods. 1, článkom 12 ods. 1 
a článkom 15 ods. 3 smernice o konaní 
o azyle, ako aj s usmerneniami UNHCR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Erik Marquardt

Návrh uznesenia
Odsek 18 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. zdôrazňuje, že ťažkosti žiadateľov 
pri prístupe k procesným zárukám môžu 
mať vážny vplyv na kvalitu a výsledky 
rozhodnutí o udelení azylu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 136
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva, že podľa smernice o konaní 
o azyle môžu členské štáty podľa vlastného 
uváženia stanoviť, či budú mať odvolania 
automatický odkladný účinok; pripomína 
však, že Súdny dvor Európskej únie uznal, 
že odvolanie proti rozhodnutiu o návrate, 
ktorého výkon môže viesť tomu, že 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude 
hroziť vážne riziko vyhostenia alebo 
vrátenia, musí mať odkladný účinok;

19. uznáva, že podľa smernice o konaní 
o azyle môžu členské štáty podľa vlastného 
uváženia stanoviť, či budú mať odvolania 
automatický odkladný účinok; pripomína 
však, že Súdny dvor Európskej únie uznal, 
že odvolanie proti rozhodnutiu o návrate, 
ktorého výkon môže viesť tomu, že 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude 
hroziť vážne riziko vyhostenia alebo 
vrátenia, musí mať odkladný účinok; žiada, 
aby odvolania v rámci konaní na 
hraniciach mali automatický odkladný 
účinok s cieľom zaručiť zásadu zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia a zabezpečiť, 
aby nebol nikto opätovne vystavený 
prenasledovaniu pred prijatím konečného 
rozhodnutia o jeho žiadosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva, že podľa smernice o konaní 
o azyle môžu členské štáty podľa vlastného 
uváženia stanoviť, či budú mať odvolania 
automatický odkladný účinok; pripomína 
však, že Súdny dvor Európskej únie uznal, 
že odvolanie proti rozhodnutiu o návrate, 
ktorého výkon môže viesť tomu, že 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude 
hroziť vážne riziko vyhostenia alebo 
vrátenia, musí mať odkladný účinok;

19. uznáva, že podľa smernice o konaní 
o azyle môžu členské štáty podľa vlastného 
uváženia stanoviť, či budú mať odvolania 
automatický odkladný účinok;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 138
Peter Kofod, Jaak Madison

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva, že podľa smernice o konaní 
o azyle môžu členské štáty podľa vlastného 
uváženia stanoviť, či budú mať odvolania 
automatický odkladný účinok; pripomína 
však, že Súdny dvor Európskej únie uznal, 
že odvolanie proti rozhodnutiu o návrate, 
ktorého výkon môže viesť tomu, že 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude 
hroziť vážne riziko vyhostenia alebo 
vrátenia, musí mať odkladný účinok;

19. uznáva, že podľa smernice o konaní 
o azyle môžu členské štáty podľa vlastného 
uváženia stanoviť, či budú mať odvolania 
automatický odkladný účinok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva, že podľa smernice o konaní 
o azyle môžu členské štáty podľa vlastného 
uváženia stanoviť, či budú mať odvolania 
automatický odkladný účinok; pripomína 
však, že Súdny dvor Európskej únie uznal, 
že odvolanie proti rozhodnutiu o návrate, 
ktorého výkon môže viesť tomu, že 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude 
hroziť vážne riziko vyhostenia alebo 
vrátenia, musí mať odkladný účinok;

19. uznáva, že podľa smernice o konaní 
o azyle môžu členské štáty podľa vlastného 
uváženia stanoviť, či budú mať odvolania 
automatický odkladný účinok; pripomína 
však, že Súdny dvor Európskej únie uznal, 
že odvolanie proti rozhodnutiu o návrate, 
ktorého výkon môže viesť tomu, že 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude 
hroziť vážne riziko vyhostenia alebo 
vrátenia, musí mať povinný automatický 
odkladný účinok, kým rozhodujúci orgán 
dôkladne a starostlivo neposúdi tvrdenie, 
že vyhostenie alebo vrátenie predstavuje 
riziko;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Malik Azmani, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach sa vyznačujú kombináciou 
krátkych procesných lehôt a de facto 
zaistenia, čo by mohlo mať vplyv na 
schopnosť žiadateľov využívať záruky 
zakotvené v smernici o konaní o azyle;

20. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach sa vyznačujú kombináciou 
krátkych procesných lehôt a de facto 
zaistenia; zdôrazňuje potrebu uplatňovať 
konania na hraniciach riadnym 
a účinným spôsobom, aby sa neohrozili 
záruky žiadateľov o medzinárodnú 
ochranu zakotvené v smernici o konaní 
o azyle;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Peter Kofod, Jaak Madison

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach sa vyznačujú kombináciou 
krátkych procesných lehôt a de facto 
zaistenia, čo by mohlo mať vplyv na 
schopnosť žiadateľov využívať záruky 
zakotvené v smernici o konaní o azyle;

20. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach sa vyznačujú kombináciou 
krátkych procesných lehôt a de facto 
zaistenia s cieľom zaručiť bezpečnosť 
vonkajších hraníc a občanov EÚ, ktoré 
majú prednosť pred zárukami pre 
štátnych príslušníkov tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Lena Düpont
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Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach sa vyznačujú kombináciou 
krátkych procesných lehôt a de facto 
zaistenia, čo by mohlo mať vplyv na 
schopnosť žiadateľov využívať záruky 
zakotvené v smernici o konaní o azyle;

20. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach sú základnou požiadavkou pre 
členské štáty, aby poskytovali záruky 
zakotvené v smernici o konaní o azyle; 
považuje účinné procesné lehoty za 
nevyhnutné na obmedzenie dočasných 
obmedzení voľného pohybu na minimum;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach sa vyznačujú kombináciou 
krátkych procesných lehôt a de facto 
zaistenia, čo by mohlo mať vplyv na 
schopnosť žiadateľov využívať záruky 
zakotvené v smernici o konaní o azyle;

20. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach sa vyznačujú kombináciou 
krátkych procesných lehôt a de facto 
zaistenia, čo nijako neovplyvňuje 
schopnosť žiadateľov využívať záruky 
zakotvené v smernici o konaní o azyle;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 144
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach sa vyznačujú kombináciou 
krátkych procesných lehôt a de facto 
zaistenia, čo by mohlo mať vplyv na 
schopnosť žiadateľov využívať záruky 

20. zdôrazňuje, že konania na 
hraniciach sa vyznačujú kombináciou 
krátkych procesných lehôt a de facto 
zaistenia, čo má vplyv na schopnosť 
žiadateľov využívať záruky zakotvené 
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zakotvené v smernici o konaní o azyle; v smernici o konaní o azyle;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Birgit Sippel, Domènec Ruiz Devesa, Dietmar 
Köster, Tudor Ciuhodaru, Bettina Vollath

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. domnieva sa, že vzhľadom na 
negatívny vplyv, ktorý má konanie na 
hraniciach na procesné práva žiadateľov, 
by títo žiadatelia mali mať v súlade 
s článkom 47 Charty základných práv 
právo na účinný prostriedok nápravy proti 
danému rozhodnutiu zaradiť ich do 
konania na hraniciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. zdôrazňuje, že spôsob, akým 
členské štáty vykonávajú konania na 
hraniciach, negatívne ovplyvňuje mnohé 
práva zakotvené v Charte základných práv 
vrátane práva na azyl, zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia, záujmu 
dieťaťa, práva na účinný prostriedok 
nápravy a práva na slobodu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 147
Malik Azmani, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. odporúča, aby sa konania na 
hraniciach obmedzili na menej zložité 
prípady, ako sú prípady žiadateľov, 
ktorým bola poskytnutá ochrana v iných 
štátoch alebo v iných členských štátoch, 
alebo ktorí vzniesli otázky, ktoré nie sú 
relevantné pre preskúmanie konania 
o azyle, pričom členské štáty budú tieto 
konania uplatňovať podľa vlastného 
uváženia;

21. opakovane pripomína, že 
podmienky uplatňovania konaní na 
hraniciach stanovené v smernici o azyle by 
mali podporiť zabezpečenie ich rýchleho 
a vhodného objasnenia žiadateľom 
o medzinárodnú ochranu ako 
neoddeliteľnú súčasť acquis EÚ v oblasti 
azylu; zdôrazňuje, že na dosiahnutie tohto 
cieľa je nevyhnutné vysokokvalitné 
uplatňovanie konaní na hraniciach; 
zdôrazňuje, že ak rozhodnutie 
o prípustnosti alebo vecnej stránke 
žiadosti nemožno prijať do štyroch 
týždňov, táto žiadosť sa spracuje v súlade 
s ostatnými ustanoveniami smernice 
o konaní o azyle; vyzýva členské štáty, aby 
tieto záruky dodržiavali v plnej miere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. odporúča, aby sa konania na 
hraniciach obmedzili na menej zložité 
prípady, ako sú prípady žiadateľov, 
ktorým bola poskytnutá ochrana v iných 
štátoch alebo v iných členských štátoch, 
alebo ktorí vzniesli otázky, ktoré nie sú 
relevantné pre preskúmanie konania o 
azyle, pričom členské štáty budú tieto 
konania uplatňovať podľa vlastného 
uváženia;

21. odporúča, aby sa používanie 
rýchlejších a účinnejších konaní na 
hraniciach zovšeobecnilo a uplatňovalo na 
väčšinu žiadateľov;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 149
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. odporúča, aby sa konania na 
hraniciach obmedzili na menej zložité 
prípady, ako sú prípady žiadateľov, 
ktorým bola poskytnutá ochrana v iných 
štátoch alebo v iných členských štátoch, 
alebo ktorí vzniesli otázky, ktoré nie sú 
relevantné pre preskúmanie konania 
o azyle, pričom členské štáty budú tieto 
konania uplatňovať podľa vlastného 
uváženia;

21. zdôrazňuje, že v zmenenom 
návrhu, ktorým sa reviduje nariadenie 
o konaní o azyle, sa musia zosúladiť 
účinné postupy a procesné záruky; 
opätovne pripomína, že konania na 
hraniciach sú nevyhnutným nástrojom na 
účinné vykonanie preskúmania žiadostí, 
ktoré sú jasne podvodné, zjavne 
neopodstatnené alebo neprípustné, 
s cieľom zmierniť tlak na štáty v prvej 
línii a zabezpečiť záruky pre žiadateľov, 
ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Birgit Sippel, Domènec Ruiz Devesa, Dietmar 
Köster, Tudor Ciuhodaru, Bettina Vollath

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. odporúča, aby sa konania na 
hraniciach obmedzili na menej zložité 
prípady, ako sú prípady žiadateľov, ktorým 
bola poskytnutá ochrana v iných štátoch 
alebo v iných členských štátoch, alebo 
ktorí vzniesli otázky, ktoré nie sú 
relevantné pre preskúmanie konania 
o azyle, pričom členské štáty budú tieto 
konania uplatňovať podľa vlastného 
uváženia;

21. odporúča, aby sa konania na 
hraniciach obmedzili na menej zložité 
prípady, ako sú prípady žiadateľov, ktorí 
vzniesli otázky, ktoré nie sú relevantné pre 
preskúmanie konania o azyle, pričom 
členské štáty budú tieto konania uplatňovať 
podľa vlastného uváženia;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. odporúča, aby sa konania na 
hraniciach obmedzili na menej zložité 
prípady, ako sú prípady žiadateľov, ktorým 
bola poskytnutá ochrana v iných štátoch 
alebo v iných členských štátoch, alebo 
ktorí vzniesli otázky, ktoré nie sú 
relevantné pre preskúmanie konania 
o azyle, pričom členské štáty budú tieto 
konania uplatňovať podľa vlastného 
uváženia;

21. odporúča, aby sa konania na 
hraniciach obmedzili na menej zložité 
prípady, ako sú prípady žiadateľov, ktorým 
bola poskytnutá ochrana v iných členských 
štátoch, alebo ktorí vzniesli otázky, ktoré 
nie sú relevantné pre preskúmanie konania 
o azyle, pričom členské štáty budú tieto 
konania uplatňovať podľa vlastného 
uváženia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Fabienne Keller, Malik Azmani, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 
43 ods. 3 smernice o konaní o azyle 
v prípade príchodu veľkého počtu 
štátnych príslušníkov tretích krajín alebo 
osôb bez štátnej príslušnosti, ktorí podali 
na hranici alebo v tranzitnom priestore 
žiadosť o medzinárodnú ochranu, možno 
tieto konania uplatňovať aj tam, kde sú 
títo štátni príslušníci tretích krajín alebo 
osoby bez štátnej príslušnosti zvyčajne 
ubytovaní v blízkosti hraníc alebo 
tranzitného priestoru, a to dovtedy, kým 
sú tam ubytovaní; domnieva sa, že riadne 
konania na hraniciach v súlade s acquis 
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EÚ v oblasti azylu a s dostatočným 
personálom a zdrojmi môžu predstavovať 
účinný nástroj na zabezpečenie rýchleho 
a spravodlivého konania pre veľký počet 
žiadateľov o azyl a zároveň prispieť 
k zabráneniu sekundárnemu pohybu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Fabienne Keller, Malik Azmani, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. zdôrazňuje, že agentúry EÚ môžu 
poskytnúť pomoc členským štátom 
v prípade príchodu veľkého počtu 
žiadateľov o azyl na hranice s cieľom 
zabezpečiť rýchle a spravodlivé konanie 
pre všetkých žiadateľov; konštatuje 
najmä, že zástupcovia úradu EASO môžu 
poskytovať operatívnu podporu v rôznych 
fázach konania o azyle a že agentúra 
Frontex môže pomáhať pri registrácii 
žiadostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. pripomína, že záruky stanovené 
v kapitole II smernice o konaní o azyle sa 
tiež uplatňujú v prípade príchodu veľkého 
počtu osôb; s veľkým znepokojením 
konštatuje, že v týchto prípadoch konania 
na hraniciach prinášajú ďalšie výzvy 

22. pripomína, že záruky stanovené 
v kapitole II smernice o konaní o azyle sa 
tiež uplatňujú v prípade príchodu veľkého 
počtu osôb; s veľkým znepokojením 
konštatuje, že v týchto prípadoch konania 
na hraniciach prinášajú veľké riziko 
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týkajúce sa základných práv a obavy 
z hľadiska účinnosti;

porušovania základných práv; poukazuje 
na to, že uplatňovanie konaní na 
hraniciach v týchto prípadoch 
automaticky obmedzí schopnosť 
členských štátov zabezpečovať záruky 
stanovené v smernici o konaní o azyle, 
a preto odporúča toto konanie 
neuplatňovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. pripomína, že záruky stanovené v 
kapitole II smernice o konaní o azyle sa 
tiež uplatňujú v prípade príchodu veľkého 
počtu osôb; s veľkým znepokojením 
konštatuje, že v týchto prípadoch konania 
na hraniciach prinášajú ďalšie výzvy 
týkajúce sa základných práv a obavy z 
hľadiska účinnosti;

22. pripomína, že záruky stanovené v 
kapitole II smernice o konaní o azyle sa 
tiež uplatňujú v prípade príchodu veľkého 
počtu osôb;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 156
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. pripomína, že záruky stanovené 
v kapitole II smernice o konaní o azyle sa 
tiež uplatňujú v prípade príchodu veľkého 
počtu osôb; s veľkým znepokojením 
konštatuje, že v týchto prípadoch konania 
na hraniciach prinášajú ďalšie výzvy 
týkajúce sa základných práv a obavy 

22. pripomína, že záruky stanovené 
v kapitole II smernice o konaní o azyle sa 
tiež uplatňujú v prípade príchodu veľkého 
počtu osôb; konštatuje, že v prípade 
príchodu veľkého počtu štátnych 
príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez 
štátnej príslušnosti, ktorí podali na 
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z hľadiska účinnosti; hranici alebo v tranzitnom priestore 
žiadosť o medzinárodnú ochranu, možno 
konania na hraniciach uplatňovať aj 
v blízkosti hraníc alebo tranzitného 
priestoru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. pripomína, že záruky stanovené 
v kapitole II smernice o konaní o azyle sa 
tiež uplatňujú v prípade príchodu veľkého 
počtu osôb; s veľkým znepokojením 
konštatuje, že v týchto prípadoch konania 
na hraniciach prinášajú ďalšie výzvy 
týkajúce sa základných práv a obavy 
z hľadiska účinnosti;

22. pripomína, že záruky stanovené 
v kapitole II smernice o konaní o azyle sa 
tiež uplatňujú v prípade príchodu veľkého 
počtu osôb; s veľkým znepokojením 
konštatuje, že v týchto prípadoch konania 
na hraniciach prinášajú ďalšie výzvy 
týkajúce sa základných práv a obavy 
z hľadiska účinnosti, keďže overenie 
presných podrobností o každom 
žiadateľovi si vyžaduje čas;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 158
Peter Kofod, Jaak Madison

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. pripomína, že záruky stanovené 
v kapitole II smernice o konaní o azyle sa 
tiež uplatňujú v prípade príchodu veľkého 
počtu osôb; s veľkým znepokojením 
konštatuje, že v týchto prípadoch konania 
na hraniciach prinášajú ďalšie výzvy 
týkajúce sa základných práv a obavy 
z hľadiska účinnosti;

22. pripomína, že záruky stanovené 
v kapitole II smernice o konaní o azyle sa 
tiež uplatňujú v prípade príchodu veľkého 
počtu osôb; konštatuje však, že tieto 
záruky vyvolávajú obavy z hľadiska 
bezpečnosti a účinnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Malik Azmani, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. pripomína, že záruky stanovené 
v kapitole II smernice o konaní o azyle sa 
tiež uplatňujú v prípade príchodu veľkého 
počtu osôb; s veľkým znepokojením 
konštatuje, že v týchto prípadoch konania 
na hraniciach prinášajú ďalšie výzvy 
týkajúce sa základných práv a obavy 
z hľadiska účinnosti;

22. pripomína, že záruky stanovené 
v kapitole II smernice o konaní o azyle sa 
tiež uplatňujú v prípade príchodu veľkého 
počtu osôb; so znepokojením konštatuje, že 
v týchto prípadoch nesprávne 
uplatňovanie konaní na hraniciach 
prináša výzvy týkajúce sa základných práv 
a obavy z hľadiska účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdieľa obavy, ktoré vyjadrili FRA, 
Vysoký komisár OSN pre utečencov a 
osobitný spravodajca OSN pre ľudské 
práva migrantov, pokiaľ ide o 
rešpektovanie procesných záruk a 
základných práv v rámci zrýchlených 
konaní na hraniciach, ktoré sa používajú 
na gréckych ostrovoch;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 161
Milan Uhrík
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Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdieľa obavy, ktoré vyjadrili FRA, 
Vysoký komisár OSN pre utečencov a 
osobitný spravodajca OSN pre ľudské 
práva migrantov, pokiaľ ide o 
rešpektovanie procesných záruk a 
základných práv v rámci zrýchlených 
konaní na hraniciach, ktoré sa používajú 
na gréckych ostrovoch;

vypúšťa sa

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 162
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdieľa obavy, ktoré vyjadrili FRA, 
Vysoký komisár OSN pre utečencov 
a osobitný spravodajca OSN pre ľudské 
práva migrantov, pokiaľ ide 
o rešpektovanie procesných záruk 
a základných práv v rámci zrýchlených 
konaní na hraniciach, ktoré sa používajú na 
gréckych ostrovoch;

23. zdieľa obavy, ktoré vyjadrili FRA, 
Vysoký komisár OSN pre utečencov 
a osobitný spravodajca OSN pre ľudské 
práva migrantov, pokiaľ ide 
o rešpektovanie procesných záruk 
a základných práv v rámci zrýchlených 
konaní na hraniciach, ktoré sa používajú na 
gréckych ostrovoch; zdôrazňuje, že zistené 
nedostatky sú spojené so zrýchleným 
postupom prijímania, ktorý bol zvolený na 
základe dohody medzi EÚ a Tureckom, 
a s následným tlakom zo strany Komisie 
v súvislosti so zaisťovaním osôb na 
gréckych ostrovoch a zvyšovaním miery 
návratov, a to aj obmedzením zoznamu 
osôb, ktoré by sa mohli považovať za 
zraniteľné a skrátením lehôt na 
posúdenie zraniteľnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 163
Peter Kofod, Jaak Madison

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdieľa obavy, ktoré vyjadrili FRA, 
Vysoký komisár OSN pre utečencov 
a osobitný spravodajca OSN pre ľudské 
práva migrantov, pokiaľ ide 
o rešpektovanie procesných záruk 
a základných práv v rámci zrýchlených 
konaní na hraniciach, ktoré sa používajú na 
gréckych ostrovoch;

23. berie na vedomie obavy, ktoré 
vyjadrili FRA, Vysoký komisár OSN pre 
utečencov a osobitný spravodajca OSN pre 
ľudské práva migrantov, pokiaľ ide 
o rešpektovanie procesných záruk 
a základných práv v rámci zrýchlených 
konaní na hraniciach, ktoré sa používajú na 
gréckych ostrovoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdieľa obavy, ktoré vyjadrili FRA, 
Vysoký komisár OSN pre utečencov 
a osobitný spravodajca OSN pre ľudské 
práva migrantov, pokiaľ ide 
o rešpektovanie procesných záruk 
a základných práv v rámci zrýchlených 
konaní na hraniciach, ktoré sa používajú 
na gréckych ostrovoch;

23. zdieľa obavy, ktoré vyjadrili FRA, 
Vysoký komisár OSN pre utečencov 
a osobitný spravodajca OSN pre ľudské 
práva migrantov, pokiaľ ide 
o rešpektovanie procesných záruk 
a základných práv v rámci zrýchlených 
konaní na hraniciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Malik Azmani, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. [nový podnadpis] Uplatňovanie 
konaní na hraniciach

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva členské štáty, aby 
nepoužívali konania na hraniciach, keďže 
nemožno zaručiť ciele smernice o konaní 
o azyle a spravodlivé konanie o azyle; 
vyzýva členské štáty, ktoré článok 43 
smernice o konaní o azyle napriek tomu 
uplatňujú, aby zabezpečili riadne 
vykonávanie tohto článku vo všetkých 
jeho aspektoch;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 167
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva členské štáty, aby 
nepoužívali konania na hraniciach, keďže 
nemožno zaručiť ciele smernice o konaní 
o azyle a spravodlivé konanie o azyle; 
vyzýva členské štáty, ktoré článok 43 
smernice o konaní o azyle napriek tomu 
uplatňujú, aby zabezpečili riadne 
vykonávanie tohto článku vo všetkých 
jeho aspektoch;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva členské štáty, aby 
nepoužívali konania na hraniciach, keďže 
nemožno zaručiť ciele smernice o konaní 
o azyle a spravodlivé konanie o azyle; 
vyzýva členské štáty, ktoré článok 43 
smernice o konaní o azyle napriek tomu 
uplatňujú, aby zabezpečili riadne 
vykonávanie tohto článku vo všetkých jeho 
aspektoch;

24. vyzýva členské štáty, aby 
nepoužívali konania na hraniciach, keďže 
nemožno zaručiť ciele smernice o konaní 
o azyle a spravodlivé konanie o azyle; 
vyzýva členské štáty, ktoré článok 43 
smernice o konaní o azyle napriek tomu 
uplatňujú, aby po dôslednom overení 
zabezpečili riadne vykonávanie tohto 
článku vo všetkých jeho aspektoch;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 169
Malik Azmani, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva členské štáty, aby 
nepoužívali konania na hraniciach, keďže 
nemožno zaručiť ciele smernice o konaní 
o azyle a spravodlivé konanie o azyle; 
vyzýva členské štáty, ktoré článok 43 
smernice o konaní o azyle napriek tomu 
uplatňujú, aby zabezpečili riadne 
vykonávanie tohto článku vo všetkých 
jeho aspektoch;

24. vyzýva členské štáty, ktoré 
uplatňujú článok 43 smernice o konaní 
o azyle, aby zabezpečili jeho riadne 
a účinné vykonávanie, ako aj spravodlivé 
uplatňovanie postupov, ktorými sa 
zabezpečí dosiahnutie cieľov smernice 
o konaní o azyle;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
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Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva členské štáty, aby 
nepoužívali konania na hraniciach, keďže 
nemožno zaručiť ciele smernice o konaní 
o azyle a spravodlivé konanie o azyle; 
vyzýva členské štáty, ktoré článok 43 
smernice o konaní o azyle napriek tomu 
uplatňujú, aby zabezpečili riadne 
vykonávanie tohto článku vo všetkých jeho 
aspektoch;

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Malik Azmani, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva členské štáty, aby si 
naďalej vymieňali najlepšie postupy 
týkajúce sa správneho uplatňovania 
súčasných konaní na hraniciach pri 
súčasnom dodržiavaní všetkých 
požadovaných procesných záruk a záruk 
v oblasti základných práv; zdôrazňuje, že 
riadne a jednotné uplatňovanie vysokej 
kvality by malo byť normou, nie 
výnimkou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Sira Rego

Návrh uznesenia



PE660.396v01-00 84/86 AM\1218649SK.docx

SK

Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyjadruje vážne obavy v súvislosti 
s návrhmi Komisie z roku 2016 a 2020, 
podľa ktorých by sa konania na 
hraniciach mali stať povinnými;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Malik Azmani, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. opakovane pripomína, že smernica 
o konaní o azyle je prepojená s inými 
nástrojmi acquis v oblasti azylu 
a s Kódexom schengenských hraníc; 
konštatuje, že väčšina členských štátov 
posudzuje uplatniteľnosť dublinského 
konania na hraniciach alebo v tranzitnom 
priestore; vyzýva všetky členské štáty, aby 
v plnej miere uplatňovali všetky dostupné 
a príslušné nástroje na hraniciach alebo 
v tranzitnom priestore, čím sa zvýši 
účinnosť a zrozumiteľnosť príslušných 
konaní a zabezpečí sa ich jednotnosť 
v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Malik Azmani, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 24 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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24c. vyzýva členské štáty, aby kriticky 
posúdili, či je ich súčasná operačná 
kapacita dostatočná na plnenie ich 
povinností v rámci konaní na hraniciach 
s prihliadnutím na všetky príslušné 
právne predpisy EÚ; vyzýva členské štáty, 
aby v prípade potreby posilnili operačnú 
spoluprácu a podporu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva Komisiu, aby účinne 
monitorovala vykonávanie smernice 
o konaní o azyle a aby v prípade nesúladu 
podnikla opatrenia;

25. vyzýva Komisiu, aby účinne 
monitorovala vykonávanie smernice 
o konaní o azyle a aby v prípade nesúladu 
podnikla opatrenia; v tejto súvislosti víta 
začatie postupu v prípade nesplnenia 
povinnosti proti Maďarsku 
a Bulharsku; konštatuje, že ani ostatné 
členské štáty nedodržiavajú smernicu 
o konaní o azyle, a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby začala postupy v prípade 
nesplnenia povinnosti proti všetkým 
krajinám, ktoré nedodržiavajú smernicu 
o konaní o azyle;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann, Birgit Sippel, Domènec Ruiz Devesa, Dietmar 
Köster, Tudor Ciuhodaru, Bettina Vollath

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva Komisiu, aby účinne 25. vyzýva Komisiu, aby účinne 
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monitorovala vykonávanie smernice 
o konaní o azyle a aby v prípade nesúladu 
podnikla opatrenia;

monitorovala vykonávanie smernice 
o konaní o azyle a aby v prípade nesúladu 
podnikla opatrenia vrátane prípadného 
začatia konania o nesplnení povinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Lena Düpont

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva Komisiu, aby účinne 
monitorovala vykonávanie smernice 
o konaní o azyle a aby v prípade nesúladu 
podnikla opatrenia;

25. vyzýva Komisiu, aby účinne 
monitorovala vykonávanie navrhovaného 
zmeneného nariadenia a aby v prípade 
nesúladu podnikla opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. odsudzuje tlak, ktorý je od prijatia 
dohody medzi EÚ a Tureckom vyvíjaný na 
Grécko v súvislosti s obmedzením 
procesných záruk v rámci konaní na 
hraniciach, a vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou transparentnosťou 
Komisie, pokiaľ ide o jej právne 
posúdenie zmien v procesných zárukách 
podľa nových gréckych právnych 
predpisov o azyle;

Or. en


