
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

515. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 27. schůze, konané dne 24. srpna 2016 

 
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie 
pro otázky azylu a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 /senátní 
tisk č. N 90/10/ 
 
Senát 
 
I.  

1. připomíná 
své 419. usnesení z 10. funkčního období ze dne 27. dubna 2016 ke sdělení 
Komise „Zlepšit společný evropský azylový systém a zdokonalit zákonné 
možnosti“, v němž konstatoval, že posílení Evropského podpůrného úřadu 
pro otázky azylu (EASO) by mělo být vedeno snahou o co nejefektivnější 
odbornou podporu členských států a nesmí vést k zásahům do rozhodovacích 
pravomocí členských států v oblasti azylu, neboť jsou to členské státy, kdo nese 
odpovědnost za pobyt azylantů na svém území a kdo má primárně provádět 
azylovou a migrační politiku; tato demokratická odpovědnost nesmí být narušena 
přenosem pravomocí na obtížně kontrolovatelnou unijní agenturu s nejasným 
politickým vedením; 
 

2. souhlasí 
s rámcovou pozicí vlády; 
 

II. 
1. zastává názor, 

že posílení mandátu stávajícího úřadu EASO by se mělo vztahovat především 
na praktickou spolupráci, podporu členských států a dobrovolné sbližování 
azylových procedur; 
 

2. zdůrazňuje, 
že veškeré koncepční a analytické nástroje a výstupy agentury musejí mít pouze 
doporučující povahu a nesmí nad rámec platného unijního a vnitrostátního práva 
zasahovat do rozhodování v řízeních o mezinárodní ochraně vedených členským 
státem a do soudního přezkumu těchto rozhodnutí; 



 
 

3. podporuje 
v obecné rovině vznik expertních podpůrných týmů, které by pomáhaly členským 
státům v krizových situacích; 
 

4. upozorňuje však, 
že pokud jde o otázku vyslání azylových podpůrných týmů na území některého 
členského státu bez jeho souhlasu, předložený návrh neobsahuje jasná pravidla 
pro případ, kdy členský stát, jehož azylový a přijímací systém je vystaven 
nepřiměřenému tlaku, nebude tuto situaci schopen zvládnout a zároveň nebude 
chtít spolupracovat nebo odmítne či jinak znemožní nasazení těchto týmů na svém 
území; 
 

5. požaduje proto, 
aby tato otázka (čl. 22 návrhu) byla upravena stejným způsobem jako 
v aktuálním projednávaném znění návrhu nařízení o Evropské pohraniční 
a pobřežní stráži, tj. aby o vyslání odborníků v takovém případě rozhodovala Rada 
EU, nikoliv Komise, a aby členské státy byly oprávněny přijmout odpovídající 
opatření na vnitřních hranicích s dotčeným státem, pokud by tento stát 
s rozhodnutím Rady nesouhlasil; 
 

6. považuje dále 
za nepřiměřené, aby v případě postupu podle čl. 22 návrhu nařízení nemohly 
členské státy odepřít poskytnutí odborníků agentuře ani v případě, že budou samy 
vystaveny výjimečné situaci, při níž je podstatně dotčeno plnění jejich 
vnitrostátních úkolů; 
 

7. podporuje 
ve shodě s vládou využití agentury při posuzování bezpečnosti zemí původu, resp. 
aktualizaci společného seznamu bezpečných zemí původu; 
 

III. 
1. žádá vládu,  

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, 
a o dalším vývoji projednávání; 
 

2. pověřuje 
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 

Jozef Regec v. r. 
ověřovatel Senátu 

 
 


