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AZYLOVÁ POLITIKA

Cílem azylové politiky EU je harmonizovat azylová řízení v členských státech zavedením
společných azylových systémů s cílem poskytnout každému státnímu příslušníkovi třetí
země, který žádá o mezinárodní ochranu, přiměřený status a zajistit dodržování zásady
nenavracení.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Ustanovení čl. 67 odst. 2 a článku 78 Smlouvy o fungování Evropské unie;

— článek 18 Listiny základních práv Evropské unie.

CÍLE

Rozvíjet společnou politiku týkající se azylu, doplňkové a dočasné ochrany s cílem poskytnout
každému státnímu příslušníkovi třetí země, který potřebuje mezinárodní ochranu, přiměřený
status a zajistit dodržování zásady nenavracení. Tato politika musí být v souladu s Ženevskou
úmluvou z roku 1951 a s protokolem k této úmluvě z roku 1967. Smlouva ani Listina
však nestanoví definici pojmů „azyl“ a „uprchlík“. Oba dokumenty se odvolávají přímo na
Ženevskou úmluvu ze dne 28. července 1951 a na protokol k této úmluvě ze dne 31. ledna 1967.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Pokrok dosažený v rámci Amsterodamské smlouvy a Smlouvy z Nice
Amsterodamská smlouva, která vstoupila v platnost v roce 1999, svěřila orgánům EU nové
pravomoci k vytváření právních předpisů v oblasti azylu na základě zvláštního institucionálního
mechanismu.
Smlouva z Nice z roku 2001 stanovila, že do pěti let po jejím vstupu v platnost by Rada
měla přijmout opatření v určitých oblastech, především stanovit kritéria a postupy pro určení
členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země
na území EU, a také některé minimální normy (pokud jde o přijímání žadatelů o azyl, právní
postavení uprchlíků, postupy).
Smlouva stanovila, že při určování společných pravidel a základních zásad v těchto věcech
rozhoduje Rada jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem. Po dokončení této první
fáze může Rada rozhodnout o uplatnění běžného postupu spolurozhodování s tím, že by Rada
měla svá rozhodnutí napříště přijímat kvalifikovanou většinou. Rada o tom rozhodla koncem
roku 2004 a od roku 2005 se uplatňuje postup spolurozhodování.
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B. Lisabonská smlouva
Lisabonská smlouva změnila situaci převedením opatření v oblasti azylu do společné politiky.
Jejím cílem již není pouhé stanovení minimálních norem, ale vytvoření společného systému
s jednotným statusem a postupy.
Tento společný systém musí zahrnovat následující prvky:
— jednotný azylový status,

— jednotný status doplňkové ochrany,

— společný režim dočasné ochrany,

— společný postup pro udělování a odnímání jednotného azylového statusu nebo statusu
doplňkové ochrany,

— kritéria a mechanismy pro určení členského státu příslušného pro posouzení žádosti,

— normy týkající se podmínek pro přijímání žadatelů,

— partnerství a spolupráce se třetími zeměmi.

Proces rozhodování se v rámci EU v důsledku Lisabonské smlouvy nijak nezměnil.
Výrazně se však zlepšila soudní kontrola ze strany Soudního dvora Evropské unie. O rozhodnutí
o předběžné otázce může nyní požádat jakýkoli soud v členském státě, tedy nikoli už jen
vnitrostátní soud nejvyššího stupně, jak tomu bylo dříve. To by mělo Soudnímu dvoru umožnit
ve větší míře rozvíjet judikaturu v oblasti azylu.
C. Programy Evropské rady
Soubory programů přijaté Evropskou radou významně ovlivnily provádění evropské politiky
v oblasti azylu.
V říjnu roku 1999 byl přijat program z Tampere, v němž Evropská rada rozhodla, že provádění
společného evropského systému by mělo probíhat ve dvou fázích. Haagský program v listopadu
2004 vyzval k tomu, aby byly nástroje a opatření pro druhou fázi přijaty do konce roku 2010.
V Evropském paktu o přistěhovalectví a azylu, přijatém dne 16. října 2008, Evropská rada
„oficiálně připomíná, že každý pronásledovaný cizinec má právo získat pomoc a ochranu na
území Evropské unie v souladu s Ženevskou úmluvou“. Žádá „zavést pokud možno v roce 2010,
nejpozději však v roce 2012, jednotné azylové řízení poskytující společné záruky a přijmout
jednotné předpisy týkající se na jedné straně právního postavení uprchlíků, a na druhé straně
příjemců doplňkové ochrany“.
Dne 10. prosince 2009 přijala Evropská rada Stockholmský program na období 2010–2014,
který potvrzuje „cíl vytvoření společného prostoru ochrany a solidarity na základě společného
azylového postupu a jednotného statusu osob, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana“.
Především zdůrazňuje nezbytnost prosazovat skutečnou solidaritu s členskými státy, které jsou
vystaveny obzvláště silným tlakům, a významnou úlohu nového Evropského podpůrného úřadu
pro otázky azylu.
Evropská rada v červenci roku 2014 vymezila v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva
strategické směry pro legislativní a operativní plánování (článek 68 SFEU) na další roky
vycházející z pokroku, jehož bylo dosaženo v rámci Stockholmského programu. Zdůrazňuje,
že plné provedení společného evropského azylového systému (CEAS) ve vnitrostátním právu
a jeho účinné provádění je absolutní prioritou.
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D. Současnými hlavní právními nástroji jsou:
— rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření

v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka;

— rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 ze dne 14. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření
v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka;

— nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013
o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování
nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu
příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí
země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání
žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji
systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011,
kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů
v prostoru svobody, bezpečnosti a práva;

— směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se
stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu;

— směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných
řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany;

— směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách,
které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby
mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které
mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany;

— nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení
Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu;

— směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro
poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a
o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti
s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími.

Dokument Komise Evropský program pro migraci z května 2015[1] stanoví další kroky zaměřené
na reformu společného evropského azylového systému, které byly předloženy v podobě dvou
balíčků legislativních návrhů v květnu a v červenci 2016. Hlavními dosud projednávanými
návrhy jsou:
— návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro

mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU (COM(2016)0467);

— návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní
příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní
ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou
ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25.
listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě
pobývajícími rezidenty(COM(2016)0466);

— návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání
žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) (COM(2016)0465);

[1]Viz list 5.12.3.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0467
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0466
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0465
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.12.3.pdf
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— návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro
znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014
(COM(2016)0468);

— návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro
určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané
státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských
států (přepracované znění) (COM(2016)0270);

— návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání
otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se
stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti
o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez
státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně
pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a
o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání
údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění)
(COM(2016)0272);

— návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a
o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 (COM(2016)0271);

— návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje krizový relokační
mechanismus a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne
26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného
k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo
osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (COM(2015)0450);

— návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří společný seznam EU
bezpečných zemí původu pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/
EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany a mění
směrnice 2013/32/EU (COM(2015)0452).

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Od roku 2005 je Evropský parlament spolunormotvůrcem právních předpisů týkajících se azylu
a má tudíž stejné postavení jako Rada EU. Přehled o hlavních postojích a obavách Parlamentu
poskytují usnesení ze dne 12. dubna 2016 o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu
EU k migraci, ze dne 11. září 2012 o posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu a ze dne
10. března 2009 o budoucnosti společného evropského azylového systému.
Parlament v nich vyzývá k zaručení spolehlivých a spravedlivých řízení, která budou prováděna
účinně a budou založena na zásadě nenavracení uprchlíků. Zdůrazňuje, že je nezbytné vyhnout
se snižování úrovně ochrany nebo kvality přijetí a zajistit rovnoměrnější rozdělení zatížení, které
nesou státy na vnějších hranicích EU.
Parlament klade důraz na skutečnost, že zadržení žadatelů lze umožnit pouze za výjimečných
a jasně daných podmínek, jejichž součástí je právo na soudní přezkum. Podporuje zřízení
Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu.
Parlament může také podat žalobu na neplatnost k Soudnímu dvoru[2]. Tohoto nástroje
s úspěchem využil ke zrušení ustanovení týkajících se podmínek přijímání společného seznamu

[2]Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. května 2008, Evropský parlament v. Rada Evropské unie ECLI:EU:C:2008:257.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0468
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0272
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0271
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0450
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0452
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třetích zemí považovaných za bezpečné země původu a bezpečných třetích zemí v Evropě podle
směrnice Rady 2005/85/ES.
Více o tomto tématu:
— Migrace v Evropě

— Migrační krize v Evropě

— Přistěhovalecká politika EU

Sarah Sy
04/2017

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20170629STO78632/
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20170629STO78631/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html
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