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P7_TA(2010)0160 

Evropský uprchlický fond na období 2008 až 2013 (změna rozhodnutí Rady 

č. 573/2007/ES) ***I 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o návrhu 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES 

o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti 

obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a o zrušení rozhodnutí Rady 

2004/904/ES (KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)) 

 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2009)0456), 

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 63 odst. 2 písm. b) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž 

Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0123/2009), 

– s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské 

smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 

(KOM(2009)0665), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3, čl. 78 odst. 2 a článek 80 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, 

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

(A7-0125/2010), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj 

návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním 

parlamentům. 
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P7_TC1-COD(2009)0127 

 

 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. května 2010 k přijetí 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2010/EU, kterým se mění rozhodnutí 

č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako 

součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 78 odst. 2 a čl. 80 

této smlouvy, 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

v souladu s řádným legislativním postupem1, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Vzhledem k vytvoření společného programu EU pro znovuusídlování, jehož cílem je 

zvýšit dopad úsilí Unie v oblasti znovuusídlování při poskytování ochrany uprchlíkům a 

dosáhnout co největšího strategického dopadu znovuusídlování díky lepšímu zaměření 

na ty osoby, které znovuusídlení potřebují nejvíce, je třeba v oblasti znovuusídlování na 

úrovni Unie pravidelně formulovat společné priority. 

                                                 

1 Postoj Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010. 
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(2) Za účelem splnění cílů rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES1 by 

Komise měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, které stanoví společné roční 

priority Unie, pokud jde o konkrétní zeměpisné regiony a státní příslušnost a o 

konkrétní kategorie uprchlíků, kteří mají být znovuusídleni. Zejména je důležité, aby 

Komise vedla během přípravné fáze vhodné konzultace, včetně konzultací 

s odborníky. 

(3) Při zohlednění potřeb v oblasti znovuusídlování stanovených rozhodnutím Komise o 

společných ročních prioritách Unie v této oblasti je rovněž nutné poskytnout 

dodatečnou finanční podporu na znovuusídlování osob, pokud jde o ▌zeměpisné 

regiony a státní příslušnost a o konkrétní kategorie uprchlíků, kteří mají být 

znovuusídleni, je-li znovuusídlení označeno za nejvhodnější řešení jejich konkrétních 

potřeb. 

                                                 

1  Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 1. 
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(4) V této souvislosti je vhodné přizpůsobit harmonogram týkající se lhůty pro poskytnutí 

údajů potřebných pro výpočet ročních částek, jež budou členským státům přiděleny, 

dále lhůty, ve kterých členské státy předloží Komisi své roční programy, a lhůty pro 

přijetí rozhodnutí Komise o financování. 

(5)  Za účelem zapojení více členských států do aktivit spojených se znovuusídlováním je 

nutné, aby získaly dodatečnou finanční podporu ty členské státy, které se programu 

znovuusídlení účastní poprvé. 

(6) Rovněž je třeba stanovit pravidla způsobilosti výdajů na dodatečnou finanční podporu 

na znovuusídlování, 

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: 
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Článek 1 

Rozhodnutí č. 573/2007/ES se mění takto: 

1. Článek  13 se mění takto: 

a) odstavec 5 se označuje jako odstavec 3; 

b) odstavec 3 se označuje jako odstavec 4 a nahrazuje se tímto: 

„4. Členské státy obdrží pevnou částku 4 000 EUR za každou osobu, která byla 

znovuusídlena v souladu se společnými ročními prioritami Unie, jež mají být 

stanoveny v souladu s odstavci 6 a 7, pokud jde o zeměpisné regiony a státní 

příslušnost ▌. 

Za společné roční priority Unie jsou v souladu s odstavci 6 a 7 považovány tyto 

kategorie zranitelných skupin uprchlíků, a to nezávisle na ročních prioritách 

týkajících se zeměpisných regionů a státní příslušnosti: 

–  ohrožené děti a ženy, zejména ty, jimž hrozí psychické, fyzické nebo 

sexuální násilí či zneužívání, 

–  nezletilé osoby bez doprovodu, pokud je znovuusídlení v jejich nejlepším 

zájmu, v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a s Úmluvou 

OSN o právech dítěte, 

–  osoby, jejichž vážný zdravotní stav vyžaduje zvláštní léčbu, zejména pokud 

jde o nemoc, která může být léčena pouze po znovuusídlení, 
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– osoby, které byly vystaveny násilí a mučení, 

– osoby, jež je třeba mimořádně či bezodkladně znovuusídlit z právních 

důvodů a kvůli ochraně“; 

(c) vkládá se nový odstavec, který zní: 

„4a. U členských států, které se o poskytnutí finančních prostředků podle tohoto 

článku uchází poprvé, činí výše pevné částky za každou znovuusídlenou osobu 6 000 

EUR v prvním kalendářním roce a 5 000 EUR v druhém kalendářním roce. V dalších 

letech bude výše pevné částky za každou znovuusídlenou osobu činit 4 000 EUR. 

Dodatečné prostředky, jež nově zapojené členské státy obdrží v průběhu prvních dvou 

let, budou vynaloženy na rozvoj udržitelného programu pro znovuusídlování.“; 

d) odstavec 4 se označuje jako odstavec 5 a nahrazuje se tímto: 

„5. V případě, že členský stát znovuusídlí osobu, která patří do více než jedné 

z kategorií uvedených ve společných ročních prioritách Unie v oblasti znovuusídlování 

stanovených v souladu s odstavci 6 a 7, obdrží za tuto osobu pevnou částku pouze 

jednou.“; 

e) odstavec 6 se nahrazuje tímto: 

„6. Za účelem splnění cíle tohoto rozhodnutí, kterým je učinit znovuusídlování  

účinným nástrojem ochrany, stanoví Komise formou aktů v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 52a a za podmínek stanovených v článcích 52b a 52c společné 

roční priority Unie v oblasti znovuusídlování.“; 
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f) vkládájí  se nové odstavce, které znějí: 

„7. V případě nepředvídaných naléhavých okolností, kdy bude třeba společné roční 

priority Unie v oblasti znovuusídlování bezodkladně aktualizovat, se na akty v 

přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku použije postup stanovený v článku 

52d. 

8. Ve lhůtě dvaceti kalendářních dnů od oznámení o rozhodnutí Komise, které stanoví 

společné roční priority Unie v oblasti znovuusídlování v souladu s odstavci 6 a 7, 

poskytnou členské státy Komisi odhad počtu osob, které v souladu s tímto rozhodnutím 

v průběhu nadcházejícího kalendářního roku znovuusídlí. Komise sdělí tyto odhady 

Evropskému parlamentu a Radě; 

9. O výsledcích a dopadu finanční pobídky k činnostem v oblasti znovuusídlování 

v souladu se společnými ročními prioritami Unie podávají členské státy zprávu 

uvedenou v čl. 50 odst. 2 a Komise podává zprávu uvedenou v čl. 50 odst. 3.“. 

2. Článek 20 se mění takto: 

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto: 

„2. Do 1. září každého roku až do roku 2013 poskytne Komise členským státům 

odhad částek, které jim budou na následující kalendářní rok přiděleny z celkových 

rozpočtových prostředků přidělených v ročním rozpočtovém procesu, 

vypočtených podle článku 13.“; 
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b) odstavec se 3 nahrazuje tímto: 

„3. Nejpozději 1. prosince každého roku do roku 2013 předloží členské státy 

Komisi návrh ročního programu na následující rok, který je vypracován v souladu 

s víceletým programem a který obsahuje tyto informace: 

a) obecná pravidla pro výběr projektů, které mají být financovány v rámci 

ročního programu; 

b) popis akcí, které mají být podporovány v rámci ročního programu; 

c) navrhované finanční rozdělení příspěvku fondu mezi jednotlivé akce 

programu a uvedení částky požadované k pokrytí technické pomoci podle 

článku 16 pro účely provádění ročního programu.“; 

c) v odstavci 5 se třetí pododstavec nahrazuje tímto: 

„Komise přijme rozhodnutí o financování, kterým se schvaluje roční program, do 

1. dubna daného roku. V rozhodnutí uvede částku přidělenou dotyčnému 

členskému státu a období, po které je výdaj způsobilý.“. 
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3. V článku 35 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„5. Pevná částka 4 000 EUR za každou znovuusídlenou osobu přidělená členskému 

státu bude poskytnuta formou paušální částky za každou osobu, která byla skutečně 

znovuusídlena.“ 

4. Vkládájí se nové články, které znějí: 

„Článek 52a 

Výkon přenesení pravomoci 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 6 a 7 je 

svěřena Komisi na dobu stanovenou v čl. 1 odst. 1. 

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

3.Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám 

stanoveným v článcích 52b a 52c. Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů nutné, 

použije se postup stanovený v článku 52d. 
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Článek 52b 

Zrušení přenesení pravomoci 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 

6 a 7 zrušit. 

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 

pravomoci, uvědomí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž 

přenesení  by mělo být zrušeno, a důvody tohoto zrušení. 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. 

Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v 

Úředním věstníku Evropské unie. 
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Článek 52c 

Námitky k aktům v přenesené pravomoci 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 

námitky ve lhůtě  jednoho měsíce ode dne oznámení. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc. 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené 

pravomoci nevysloví je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku 

Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným. 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v 

přenesené pravomoci, je odůvodní. 
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Článek 52d 

Postup pro naléhavé případy 

1. Akt v přenesené pravomoci přijatý postupem pro naléhavé případy vstupuje v 

platnost bezodkladně a je použitelný, pokud proti němu není vyslovena námitka v 

souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě se uvedou 

důvody použití postupu pro naléhavé případy. 

2. Evropský parlament a Rada mohou ve lhůtě 3 měsíců ode dne oznámení vyslovit 

proti aktu v přenesené pravomoci námitky. V takovém případě není akt nadále 

použitelný. Orgán, který vyslovuje námitku proti aktu v přenesené pravomoci, ji 

odůvodní.“. 
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Článek 2 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost […] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie. 

Článek 3 

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. 

V  dne . 

 

Za Evropský parlament Za Radu 

předseda     předseda nebo předsedkyně 


