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AZYLOVÁ POLITIKA

Cieľom azylovej politiky EÚ je harmonizácia konaní o azyle v členských štátoch zavedením
spoločného azylového systému s cieľom poskytnúť zodpovedajúce právne postavenie
každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý potrebuje medzinárodnú ochranu,
a zabezpečiť súlad so zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Článok 67 ods. 2 a článok 78 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

— Článok 18 Charty základných práv EÚ.

CIELE

Vypracovať spoločnú politiku v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany s cieľom
poskytnúť zodpovedajúce právne postavenie každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny,
ktorý potrebuje medzinárodnú ochranu, a zabezpečiť dodržiavanie zásady zákazu vyhostenia
alebo vrátenia. Táto politika musí byť v súlade so Ženevským dohovorom z roku 1951 a
s protokolom k nemu z roku 1967. V zmluve ani v charte výrazy „azyl“ a „utečenec“ nie sú
vymedzené. Obidve sa odvolávajú vyslovene na Ženevský dohovor z 28. júla 1951 a na protokol
z 31. januára 1967.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Prínosy Amsterdamskej zmluvy a Zmluvy z Nice
Amsterdamskou zmluvou sa v roku 1999 udelili inštitúciám EÚ nové právomoci na tvorbu
právnych predpisov v oblasti azylu podľa osobitného inštitucionálneho mechanizmu.
V Zmluve z Nice z roku 2001 sa stanovuje, že päť rokov po vstupe zmluvy do platnosti by
Rada mala prijať opatrenia v niekoľkých oblastiach, najmä kritériá a mechanizmy na určenie
členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom
tretej krajiny v jednom z členských štátov, ako aj určitý počet minimálnych noriem (prijímanie
žiadateľov o azyl, právne postavenie utečencov a postupy).
Je v nej stanovené, že Rada by sa mala uznášať jednomyseľne po porade s Európskym
parlamentom s cieľom vymedziť spoločné pravidlá a základné zásady v tejto oblasti. V zmluve
je ustanovené, že po ukončení tejto počiatočnej etapy Rada môže rozhodnúť o uplatnení
bežného spolurozhodovacieho postupu a že Rada by odteraz mala prijímať svoje rozhodnutia
kvalifikovanou väčšinou. Rada prijala rozhodnutie v tomto zmysle koncom roka 2004
a spolurozhodovací postup sa uplatňuje od roku 2005.
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B. Lisabonská zmluva
Prijatím Lisabonskej zmluvy sa zmenila situácia, keďže sa opatrenia v oblasti azylu
transformovali do spoločnej politiky. Jej cieľom už nie je len stanovenie minimálnych noriem,
ale aj vytvorenie spoločného systému s jednotnými predpismi a postupmi.
Tento spoločný európsky azylový systém musí obsahovať tieto prvky:
— jednotný štatút azylu,

— jednotný štatút doplnkovej ochrany,

— spoločný systém dočasnej ochrany,

— spoločné postupy udeľovania a odnímania štatútu azylu alebo doplnkovej ochrany,

— kritériá a mechanizmy na rozhodovanie o tom, ktorý členský štát je príslušný posúdiť
žiadosť o azyl,

— normy týkajúce sa podmienok prijímania žiadateľov o azyl,

— partnerstvo a spoluprácu s tretími krajinami.

Rozhodovací proces v rámci EÚ sa v dôsledku zmluvy nijako nezmenil.
Naopak, súdna kontrola vykonávaná Súdnym dvorom Európskej únie sa výrazne zlepšila.
Prejudiciálne otázky odteraz môže riešiť akýkoľvek súd v jednom z členských štátov, a nielen
národné súdy rozhodujúce v poslednom stupni ako doteraz. To by malo Súdnemu dvoru umožniť
výraznejšie rozvíjanie judikatúry v oblasti azylu.
C. Programy Európskej rady
Množstvo súborov programov prijatých Európskou radou významne ovplyvnilo vykonávanie
európskej politiky v oblasti azylu.
Prijatím programu z Tampere v októbri 1999 sa Európska rada rozhodla, že vykonávanie
spoločného európskeho systému by sa malo uskutočniť v dvoch etapách. Haagsky program
z novembra 2014 obsahuje výzvu, aby sa do konca roka 2010 prijali nástroje a opatrenia pre
druhú fázu.
V Európskom pakte o prisťahovalectve a azyle, prijatom 16. októbra 2008, sa „oficiálne
pripomína, že každý prenasledovaný cudzinec má právo získať na území Európskej únie pomoc
a ochranu v súlade so Ženevským dohovorom“. Žiada sa v ňom, aby „sa v roku 2010, ak je
to možné, a najneskôr v roku 2012 zaviedol jednotný azylový postup so spoločnými zárukami
a aby sa prijal jednotný štatút utečenca a štatút príjemcu doplnkovej ochrany“.
V Štokholmskom programe prijatom Európskou radou 10. decembra 2009 na obdobie 2010 –
2014 sa potvrdzuje „záväzok vytvoriť [...] spoločný priestor ochrany a solidarity vychádzajúci
zo spoločného konania o azyle a jednotného postavenia pre všetky osoby, ktorým sa udelila
medzinárodná ochrana“. Zdôrazňuje sa v ňom najmä potreba podporovať skutočnú solidaritu
s členskými štátmi, ktoré čelia osobitným tlakom, a dôležitá úloha, ktorú by mal zohrávať nový
Európsky podporný úrad pre azyl.
V júni 2014 Európska rada vymedzila strategické usmernenia pre legislatívne a operačné
plánovanie v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosť (článok 68 ZFEÚ) na
nadchádzajúce roky, pričom vychádzala z pokroku, ktorý sa dosiahol v Štokholmskom
programe. Zdôrazňuje sa v nich, že úplná transpozícia a účinné vykonávanie spoločného
európskeho azylového systému (CEAS) je absolútnou prioritou.
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D. Hlavné existujúce právne nástroje:
— rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení

v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka,

— rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1523 zo 14. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení
v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka,

— nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013
o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie
nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na 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, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva
a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva
a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na
prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti,

— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú
normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu,

— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných
konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany,

— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách
pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva
mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb
oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany,

— nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa
zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl,

— smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie
dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na
podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní
z toho vyplývajúcich dôsledkov.

V európskej migračnej agende Komisie z mája 2015[1] sa stanovujú ďalšie kroky smerom
k reforme spoločného európskeho azylového systému, ktoré boli predstavené v dvoch balíkoch
legislatívnych návrhov v máji a júli 2016. Hlavné prerokúvané návrhy:
— návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločný postup pre

medzinárodnú ochranu v Únii, a zrušuje sa smernica 2013/32/EÚ (COM(2016) 0467),

— návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o normách pre oprávnenie štátnych
príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie
medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na
doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany a o zmene smernice Rady 2003/109/
ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré
sú osobami s dlhodobým pobytom (COM(2016) 0466),

— návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovujú normy pre prijímanie
žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (COM(2016) 0465),

[1]Pozri informačný 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/sk/FTU_5.12.3.pdf
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— návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec Únie
pre presídľovanie a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 516/2014, COM(2016) 0468,

— návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú kritériá
a mechanizmy na 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 (prepracované znenie) (COM(2016) 0270),

— návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému „Eurodac“ na
porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013,
ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na 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], na identifikáciu
štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ktorí sa neoprávnene
zdržiavajú na území, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva
a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva
(prepracované znenie) (COM(2016) 0272),

— návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre azyl,
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 439/2010 (COM(2016) 0271),

— návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje krízový
mechanizmus a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na 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 (COM(2015) 0450),

— návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje spoločný zoznam
bezpečných krajín EÚ na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ
o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany, a ktorým sa
mení smernica 2013/32/EÚ (COM(2015) 0452).

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Od roku 2005 je Európsky parlament spoluzákonodarcom v oblasti právnych predpisov
týkajúcich sa azylu, a teda na rovnakej úrovni ako Rada EÚ. Uznesenia z 12. apríla 2016
o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii, z 11. septembra 2012
o posilnenej solidarite v rámci EÚ v oblasti azylu a z 10. marca 2009 o budúcnosti spoločného
európskeho azylového systému poskytujú prehľad o hlavných postojoch a predmetoch záujmu
Parlamentu.
Parlament vyžaduje dôveryhodné a spravodlivé postupy, ktoré sú účinne vykonávané a sú
založené na zásade zákazu vyhostenia alebo vrátenia. Zdôrazňuje potrebu predchádzať
znižovaniu úrovne ochrany či kvality prijímania a zabezpečiť spravodlivejšie rozdeľovanie
bremena, ktoré znášajú členské štáty nachádzajúce sa na vonkajších hraniciach EÚ.
Kladie dôraz na to, že zadržiavanie by malo byť možné len vo výnimočných, jasne vymedzených
situáciách a malo by s ním byť spojené právo na opravný prostriedok súdnou cestou. Parlament
podporoval zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl.

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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Parlament má takisto možnosť podať na Súdnom dvore žalobu o neplatnosť[2]. Tento nástroj
bol úspešne použitý na dosiahnutie zrušenia ustanovení týkajúcich sa podmienok prijímania
spoločného zoznamu tretích krajín, ktoré sa považujú za bezpečné krajiny pôvodu, a bezpečných
európskych tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje smernica 2005/85/ES.
Viac o tejto téme:
— Migrácia v Európe

— Migračná kríza v Európe

— Prisťahovalecká politika EÚ

Sarah Sy
04/2017

[2]Rozsudok Súdneho dvora zo 6. mája 2008, Európsky parlament/Rada Európskej únie, ECLI:EU:C:2008:257

http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20170629STO78632/migracia-v-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20170629STO78631/migracna-kriza-v-europe
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html
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