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PRISŤAHOVALECKÁ POLITIKA

Komplexná európska prisťahovalecká politika, ktorá sa orientuje na budúcnosť
a zakladá sa na solidarite, patrí medzi hlavné ciele Európskej únie. Účelom
prisťahovaleckej politiky je zaviesť vyvážený prístup k riešeniu legálneho
i nelegálneho prisťahovalectva.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 79 a 80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

PRÁVOMOCI

Legálne prisťahovalectvo: EÚ má právomoc určovať podmienky vstupu a pobytu
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí vstúpili na územie niektorého z členských
štátov a legálne sa na ňom zdržiavajú, a to aj na účely zlúčenia rodiny. Členské štáty
si aj naďalej ponechávajú právo určovať počet osôb z tretích krajín, ktoré môžu vstúpiť
na ich územie a uchádzať sa o zamestnanie.
Integrácia: EÚ môže poskytovať stimuly a podporovať opatrenia členských štátov na
podporu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín s oprávneným pobytom; právo
Únie však neobsahuje ustanovenie o zosúladení vnútroštátnych zákonov a právnych
predpisov.
Boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu: Európska únia je povinná predchádzať
nelegálnemu prisťahovalectvu a obmedzovať ho najmä účinnou politikou návratu pri
plnom rešpektovaní základných práv.
Dohody o readmisii: Európska únia má právomoc uzatvárať s tretími krajinami dohody
o readmisii ich štátnych príslušníkov do krajiny pôvodu alebo tranzitu, ak nespĺňajú
alebo prestali spĺňať podmienky vstupu, zdržiavania sa alebo pobytu na území
niektorého z členských štátov.

CIELE

Vymedzenie vyváženého prístupu k prisťahovalectvu: cieľom Únie je stanoviť
vyvážený prístup k riadeniu legálneho prisťahovalectva a boju proti nelegálnemu
prisťahovalectvu. Správne riadenie migračných tokov znamená tiež zabezpečiť
spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí majú
v členských štátoch riadny pobyt, zlepšovať opatrenia na boj proti nelegálnemu
prisťahovalectvu vrátane obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva a podporovať širšiu
spoluprácu s nečlenskými krajinami vo všetkých oblastiach. Cieľom Únie je vytvoriť pre
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legálnych prisťahovalcov jednotnú úroveň práv a povinností, ktorá bude porovnateľná
s úrovňou práv a povinností občanov EÚ.
Zásada solidarity: podľa Lisabonskej zmluvy by sa politiky prisťahovalectva mali riadiť
zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi
vrátane finančných dôsledkov (článok 80 ZFEÚ).

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Inštitucionálny vývoj po prijatí Lisabonskej zmluvy
Lisabonskou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť v decembri 2009 (pozri informačný
list 1.1.5), sa v otázkach legálneho prisťahovalectva zaviedlo hlasovanie kvalifikovanou
väčšinou, ako aj nový právny základ integračných opatrení. Riadny legislatívny postup
sa v súčasnosti týka politík tak nelegálneho, ako aj legálneho prisťahovalectva, čo
dáva Parlamentu ako spoluzákonodarcovi v tejto veci rovnocenné postavenie s Radou.
Dočasné opatrenia v prípade náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín však
prijíma Rada, ale po konzultácii s Parlamentom (článok 78 ods. 3 ZFEÚ).
V Lisabonskej zmluve sa tiež uvádza, že Únia sa delí o právomoci v tejto oblasti
s členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o počet prisťahovalcov s legálnym povolením na
vstup do členského štátu s cieľom uchádzať sa o zamestnanie (článok 79 ods. 5 ZFEÚ).
V oblasti prisťahovalectva a azylu má teraz plnú právomoc Súdny dvor.
B. Najnovší politický vývoj
1. Globálny prístup k migrácii a mobilite
Globálny prístup k migrácii a mobilite (GAMM), ktorý Komisia prijala v roku 2011,
stanovuje všeobecný rámec pre vzťah Únie s tretími krajinami v oblasti migrácie. Tento
prístup spočíva na štyroch pilieroch: legálne prisťahovalectvo a mobilita, nelegálne
prisťahovalectvo a obchodovanie s ľuďmi, medzinárodná ochrana a azylová politika
a maximalizácia vplyvu migrácie a mobility na rozvoj. V súvislosti s týmto prístupom sú
ľudské práva migrantov prierezovou otázkou.
2. Strategické usmernenia z júna 2014
Platnosť Štokholmského programu pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
prijatého v decembri 2009 sa skončila v decembri 2014 (4.2.1). V marci 2014 uverejnila
Komisia nové oznámenie, v ktorom predstavila svoju víziu budúceho programu
v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti s názvom Otvorená a bezpečná
Európa: premeniť víziu na skutočnosť. V súlade s článkom 68 ZFEÚ Európska rada
potom vo svojich záveroch z 26. a 27. júna 2014 vymedzila strategické usmernenia
pre legislatívne a operačné plánovanie v rámci priestoru slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti na obdobie 2014 – 2020. Nejde o program, ale o usmernenia zamerané
na cieľ transpozície, implementácie a konsolidácie existujúcich právnych nástrojov
a opatrení. V usmerneniach sa zdôrazňuje, že treba prijať komplexný prístup k migrácii,
čo najlepšie využívať legálnu migráciu, ponúkať ochranu tým, ktorí ju potrebujú, bojovať
proti nelegálnej migrácii a účinne spravovať hranice. Prijatie nových strategických
usmernení, ktoré bolo naplánované na zasadnutie Európskej rady v marci 2020, sa
vzhľadom na pandémiu koronavírusu odložilo.
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3. Európska migračná agenda
V máji 2015 Komisia uverejnila Európsku migračnú agendu. V agende sa navrhli
okamžité opatrenia na riešenie krízovej situácie v Stredozemnom mori, ako aj
opatrenia, ktoré bude treba prijať v najbližších rokoch na efektívnejšie riadenie všetkých
aspektov migrácie.
Na základe tejto agendy Komisia v apríli 2016 formou oznámenia vydala usmernenia
pre oblasť legálnej migrácie a azylu. Tvoria ich štyri hlavné zložky týkajúce sa politiky
legálneho prisťahovalectva: revízia smernice o modrej karte, prilákanie inovatívnych
podnikateľov do EÚ, vytvorenie ucelenejšieho a efektívnejšieho modelu legálnej
migrácie na úrovni EÚ posúdením súčasného rámca a posilnenie spolupráce
s kľúčovými krajinami pôvodu s cieľom zabezpečiť zákonné spôsoby príchodu do EÚ
a zároveň zlepšiť politiky návratu pre tých, ktorí nemajú právo v EÚ zostať.
V októbri 2019 Komisia uverejnila svoju poslednú správu o pokroku vo vykonávaní
Európskej migračnej agendy, v ktorej skúma dosiahnutý pokrok a nedostatky vo
vykonávaní agendy. V septembri 2021, rok po prijatí Nového paktu o migrácii a azyle,
Komisia prijala svoju prvú správu o migrácii a azyle, ktorá sa zaoberá všetkými
aspektmi riadenia migrácie a bilancuje kľúčový vývoj v oblasti migračnej a azylovej
politiky za posledný rok a pol.
Celý politický vývoj podrobne monitoruje Európska migračná sieť zriadená v roku 2008
ako sieť expertov EÚ pre migráciu a azyl zo všetkých členských štátov, ktorí
spolupracujú pri poskytovaní objektívnych, porovnateľných a politicky relevantných
informácií.
4. Nový pakt o migrácii a azyle
Ako Komisia oznámila vo svojom pracovnom programe na rok 2020, v septembri 2020
uverejnila svoj nový pakt, ktorého cieľom je začleniť azylové konanie do celkového
riadenia migrácie, prepojiť ho s predbežnou kontrolou a návratom a pokryť aj riadenie
vonkajších hraníc, lepšie prognózovanie, pripravenosť na krízy a reakciu na ne spolu
s mechanizmom solidarity a vonkajšími vzťahmi s kľúčovými tretími krajinami pôvodu
a tranzitu (4.2.2). Súčasťou tohto prístupu je odporúčanie Komisie na vytvorenie
doplnkových legálnych spôsobov ochrany, ako je presídlenie a iné formy prijímania
osôb z humanitárnych dôvodov, ako sú programy komunitného sponzorstva, ale aj
spôsoby spojené so vzdelávaním a s prácou. V záujme prilákania zručností a talentov
do EÚ sa v novom pakte navrhuje rozvoj partnerstiev EÚ v oblasti talentov s kľúčovými
partnerskými krajinami, dokončenie rokovaní o smernici o modrej karte a verejná
konzultácia o legálnej migrácii. Ďalej sa v ňom na posledný štvrťrok 2021 navrhuje
balík zručností a talentov na podporu členským štátom pri plnení ich potrieb v oblasti
pracovnej migrácie vrátane revízie smernice o osobách s dlhodobým pobytom a revízie
smernice o jednotnom povolení, ako aj možnosti vytvorenia fondu talentov EÚ, ktorý
by slúžil ako celoeurópska platforma na nábor štátnych príslušníkov tretích krajín na
medzinárodnej úrovni.
C. Najnovší vývoj právnych predpisov
Od roku 2008 bolo na tému prisťahovalectva prijatých viacero významných smerníc,
pričom niektoré z nich už boli prepracované.
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1. Legálne prisťahovalectvo
Vzhľadom na ťažkosti pri prijímaní všeobecných ustanovení o všetkých aspektoch
prisťahovalectva za prácou do EÚ spočíva súčasný prístup v prijímaní odvetvových
právnych predpisov podľa kategórií migrantov s cieľom vytvoriť politiku legálneho
prisťahovalectva na úrovni EÚ.
Smernicou 2009/50/EC o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích
krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania sa zaviedla tzv. modrá karta EÚ,
t. j. zrýchlený postup vydávania osobitných povolení na pobyt a pracovných povolení
za atraktívnejších podmienok, aby štátni príslušníci tretích krajín mohli v členských
štátoch získať vysokokvalifikované zamestnanie. V júni 2016 navrhla Komisia revíziu
systému s menej prísnymi kritériami prijímania, nižším mzdovým prahom/minimálnym
požadovaným trvaním pracovnej zmluvy, lepšími ustanoveniami o zlučovaní rodín
a zrušením paralelných vnútroštátnych systémov, proti čomu sa postavili členské štáty.
Po uverejnení nového paktu Parlament a Rada opäť začali pracovať na tejto revízii
a 15. septembra 2021 Parlament potvrdil dohodu, ktorá sa dosiahla s Radou. Nové
pravidlá stanovujú pružnejšie kritériá prijímania (postačuje platná pracovná zmluva
alebo záväzná šesťmesačná pracovná ponuka), pričom znižujú minimálnu výšku mzdy,
ktorú musia žiadatelia zarobiť, aby boli oprávnení na modrú kartu, a uľahčujú držiteľom
modrej karty cestovanie medzi krajinami EÚ a zlučovanie s rodinami.
Smernica o jednotnom povolení (2011/98/EU) stanovuje spoločný zjednodušený
postup pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o povolenie na pobyt
a pracovné povolenie v niektorom členskom štáte, a stanovuje aj spoločný súbor
práv, ktoré majú mať legálni prisťahovalci. V najnovšej správe o vykonávaní
prijatej v marci 2019 sa konštatuje, že štátni príslušníci tretích krajín neinformovaní
o svojich právach sú prekážkou cieľu smernice, ktorým je podporovať ich integráciu
a nediskrimináciu. Komisia vo svojom novom pakte navrhuje preskúmať smernicu
do konca roka 2021 s cieľom zjednodušiť a objasniť jej rozsah pôsobnosti vrátane
podmienok prijímania a pobytu pracovníkov s nízkou a strednou kvalifikáciou.
Smernica 2014/36/EÚ prijatá vo februári 2014 určuje podmienky vstupu a pobytu
štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania ako sezónnych pracovníkov.
Sezónni pracovníci sa môžu legálne zdržiavať v Únii dočasne najviac päť až deväť
mesiacov (v závislosti od členského štátu) na účely výkonu činnosti závislej od
ročného obdobia, pričom ich hlavné miesto pobytu ostáva v tretej krajine. Touto
smernicou sa spresňuje aj súbor práv, ktoré sa na takýchto migrujúcich pracovníkov
vzťahujú. V júli 2020 Komisia vydala usmernenia o sezónnych pracovníkoch v súvislosti
s epidémiou ochorenia COVID-19, v ktorých ohlásila aj prvú správu o vykonávaní za
rok 2021.
Smernica 2014/66/EÚ o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích
krajín v rámci vnútropodnikového presunu bola prijatá 15. mája 2014. Táto smernica
umožňuje podnikom a nadnárodným spoločnostiam dočasne presúvať manažérov,
špecialistov a zamestnaných stážistov do svojich pobočiek a dcérskych spoločností
so sídlom v Európskej únii. Prvá správa o vykonávaní mala byť predložená
v novembri 2019.
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Smernica (EÚ) 2016/801 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov
tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby,
výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair bola
prijatá 11. mája 2016 a mala sa transponovať do 23. mája 2018. Je náhradou
predchádzajúcich nástrojov týkajúcich sa študentov a výskumných pracovníkov,
rozširuje ich pôsobnosť a zjednodušuje ich používanie.
Postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú dlhodobý pobyt v Európskej
únii, ďalej upravuje smernica Rady 2003/109/EC, ktorá bola zmenená v roku 2011
a ktorej oblasť pôsobnosti sa rozšírila o utečencov a iné osoby pod medzinárodnou
ochranou. V správe o vykonávaní z marca 2019 sa konštatuje, že namiesto aktívnej
podpory postavenia osoby s dlhodobým pobytom v EÚ vydávajú členské štáty najmä
vnútroštátne povolenia na dlhodobý pobyt a len málo štátnych príslušníkov tretích
krajín využíva svoje právo presťahovať sa do iných členských štátov. Komisia plánuje
revíziu smernice s cieľom posilniť právo osôb s dlhodobým pobytom presťahovať sa
do iných členských štátov a pracovať v nich. Súčasťou aktuálneho návrhu nariadenia
o riadení azylu a migrácie (4.2.2) a smernice o modrej karte v podobe, v akej
bola v súčasnosti prijatá, sú predložené pozmeňujúce návrhy k smernici o osobách
s dlhodobým pobytom.
Ako sa zistilo v rámci kontroly vhodnosti právnych predpisov v oblasti legálnej migrácie,
ktorú vykonala Komisia a ktorá bola zverejnená v marci 2019, do kategórií legálnej
migrácie zatiaľ neupravenej na úrovni EÚ patria pracovníci bez vysokej úrovne
zručností, ktorí prichádzajú na obdobie dlhšie ako deväť mesiacov, ako aj investori
a samostatne zárobkovo činní štátni príslušníci tretích krajín.
2. Integrácia
Smernica Rady 2003/86/ES obsahuje ustanovenia o práve na zlúčenie rodiny, ktoré
siahajú nad rámec práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa
článku 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Keďže v správe o jej uplatňovaní
z roku 2008 sa dospelo k záveru, že smernica 2003/86/ES nebola v členských
štátoch uplatňovaná úplne a správne, Komisia v apríli 2014 zverejnila oznámenie,
v ktorom členským štátom poskytla usmernenia na jej uplatňovanie. Kontrola vhodnosti
právnych predpisov o legálnej migrácii zo strany Komisie sa vzťahuje aj na smernicu
o zlúčení rodiny.
Právomoc EÚ v oblasti integrácie je obmedzená. V júli 2011 prijala Komisia
Európsku agendu v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. Neskôr
– v novembri 2020 – predložila Komisia akčný plán pre integráciu a začlenenie
2021 – 2027, ktorý zahŕňa rámec politiky a konkrétne iniciatívy na pomoc členským
štátom pri integrácii a začleňovaní približne 34 miliónov príslušníkov tretích krajín,
ktorí majú legálny pobyt na území EÚ, v oblasti vzdelávania, zamestnania, zdravotnej
starostlivosti a bývania. Plán spája monitorovacie opatrenia a využívanie nových
digitálnych nástrojov, ako aj úsilie o podporu zapojenia migrantov do spoločnosti,
zvýšenie príležitostí na financovanie zo strany EÚ a budovanie partnerstiev viacerých
zainteresovaných strán na rôznych úrovniach riadenia. K súčasným nástrojom patrí
Európske fórum pre migráciu, Európska webová stránka o integrácii, Európska sieť
pre integráciu a novovytvorená skupina odborníkov pre názory migrantov v oblasti
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migrácie, azylu a integrácie, ktorá sa prvýkrát zišla v novembri 2020 a odvtedy
usporadúva pravidelné schôdze.
Špecializované nástroje na financovanie podpory politík integrácie vychádzajú z Fondu
pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Európskeho sociálneho fondu (ESF+); od
roku 2021 patria tieto nástroje financovania v rámci nového viacročného finančného
rámca (VFR) pod AMIF a ESF+.
3. Nelegálne prisťahovalectvo
EÚ prijala na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu niekoľko dôležitých právnych
predpisov.
— V tzv. balíku opatrení proti prevádzačom sa nachádza smernica Rady 2002/90/ES,

ktorou sa jednotne vymedzuje pojem trestného činu napomáhania neoprávneného
vstupu, tranzitu a bydliska, a rámcové rozhodnutie 2002/946/SVV, ktorým
sa stanovujú trestné sankcie za takéto konanie. Obchodovanie s ľuďmi je
predmetom smernice 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji
proti nemu a o ochrane obetí obchodovania. Balík dopĺňa smernica Rady
2004/81/ES o povoleniach na trvalý pobyt vydaných osobám, ktoré sú obeťami
obchodovania s ľuďmi alebo prevádzačstva a ktoré spolupracujú s príslušnými
orgánmi (pre informácie o obchodovaní s ľuďmi pozri informačný list o justičnej
spolupráci v trestných veciach 4.2.6). V máji 2015 prijala Komisia Akčný
plán proti prevádzaniu migrantov (2015 – 2020) a v súlade s týmto akčným
plánom vykonala hodnotenie REFIT týkajúce sa uplatňovania existujúceho
právneho rámca, ktorému predchádzala verejná konzultácia. Komisia dospela
k záveru, že aktuálne neexistuje dostatok dôkazov o skutočnom opakovanom
stíhaní jednotlivcov alebo organizácií za humanitárnu pomoc, a uviedla, že
právny rámec EÚ pre prevádzačstvo je v súčasnom kontexte aj naďalej
nevyhnutný. Parlament v uznesení z 5. júla 2018 vyzval Komisiu, aby vypracovala
usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej
pomoci, a v septembri 2018 sa na túto tému konalo vypočutie. Komisia v rámci
svojho nového paktu vydala oznámenie, v ktorom poskytla usmernenie k výkladu
smernice o napomáhaní, v ktorom uviedla, že vykonávanie zákonnej povinnosti
zachraňovať ľudí v núdzi na mori nemožno považovať za trestný čin. Nevyzvala
však, aby sa vyvíjalo ďalšie úsilie, čím ponechala pátracie a záchranné činnosti
v rukách mimovládnych organizácií a súkromných plavidiel. Po verejnej konzultácii
Komisia v septembri 2021 prijala obnovený akčný plán EÚ proti prevádzačstvu
migrantov na roky 2021 – 2025, ktorý bude zahŕňať zintenzívnenie úsilia
o predchádzanie kriminalizácii humanitárnej pomoci a správu o vykonávaní balíka
opatrení proti prevádzačom v roku 2023.

— Smernica o návrate (2008/115/ES) stanovuje spoločné normy a postupy EÚ na
účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín. Prvá správa o jej vykonávaní
bola prijatá v marci 2014. V septembri 2015 zverejnila Komisia akčný plán EÚ
v oblasti návratu, po ktorom v októbri 2015 Rada prijala závery o budúcnosti
politiky návratu. V marci 2017 doplnila Komisia akčný plán oznámením o účinnejšej
politike návratu v EÚ – obnovený akčný plán, ako aj odporúčaním o účinnejšej
politike návratu. V septembri 2017 uverejnila svoju aktualizovanú príručku
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o návrate, v ktorej poskytla usmernenia príslušným vnútroštátnym orgánom,
pokiaľ ide o výkon úloh v súvislosti so zaistením návratu. Okrem toho Parlament
a Rada prijali nariadenie (EÚ) 2016/1953 o zavedení európskeho cestovného
dokladu pre návrat príslušníkov tretích krajín s neoprávneným pobytom. Nedávno
prepracovaná a posilnená Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
(Frontex) čoraz viac pomáha členským štátom pri ich činnostiach súvisiacich
s návratom. V septembri 2018 navrhla Komisia v záujme zrýchlenia konaní
prepracovanie smernice o návrate vrátane nového konania na hraniciach
v prípade žiadateľov o azyl, jasnejších postupov a pravidiel na predchádzanie
prípadom zneužívania, účinných programov dobrovoľného návratu, ktoré sa
majú zaviesť v členských štátoch, a jasnejších pravidiel týkajúcich sa zaistenia.
Cieleným posúdením vplyvu Parlamentu sa zistilo, že návrh by v dôsledku
zvýšeného počtu zaistených osôb znamenal značné náklady pre členské štáty.
Nie sú jasné dôkazy o tom, že návrh by viedol k účinnejším návratom, ale
pravdepodobne by viedol k porušovaniu základných práv nelegálnych migrantov.
V uznesení Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2020 o vykonávaní smernice
o návrate sa zdôraznilo, že účinnosť politiky EÚ v oblasti návratu sa musí merať
nielen z hľadiska miery návratu, ale musí zohľadňovať aj dodržiavanie základných
práv a procesných záruk. Potom, čo spravodajkyňa zverejnila 21. februára 2020
svoj návrh správy, pokračuje v roku 2021 vo výbore LIBE práca na prepracovanom
znení smernice o návrate. Komisia vo svojom novom pakte smeruje k spoločnému
systému EÚ pre návrat, ktorý zahŕňa väčšiu operačnú podporu pre členské štáty
a Frontex ako operačnú zložku politiky EÚ v oblasti návratu, ako aj vymenovanie
koordinátora pre návrat podporovaného novou sieťou na vysokej úrovni pre návrat.
V apríli 2021 Komisia uverejnila svoju stratégiu v oblasti dobrovoľného návratu
a reintegrácie so spoločnými cieľmi pre väčšiu súdržnosť medzi iniciatívami EÚ
a vnútroštátnymi iniciatívami. Ako solidárne opatrenie sa v rámci navrhovaného
nariadenia o riadení azylu a migrácie (4.2.2) navrhuje aj sponzorstvo návratov,
prostredníctvom ktorého môžu členské štáty podporovať iné členské štáty, ktoré
sú pod tlakom.

— Smernica o sankciách voči zamestnávateľom (2009/52/ES) Stanovuje sankcie
a opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v členských štátoch voči zamestnávateľom
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území
členských štátov. Prvá správa o vykonávaní tejto smernice bola predložená
22. mája 2014. Komisia po ohlásení v novom pakte prijala v septembri 2021
oznámenie o uplatňovaní smernice s cieľom posilniť vykonávanie a zároveň
chrániť práva neregulárnych migrantov.

— Od roku 2001 si členské štáty vzájomne uznávajú rozhodnutia o vyhostení
(smernica 2001/40), podľa ktorých sa rešpektuje a dodržiava rozhodnutie jedného
členského štátu o vyhostení štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je prítomný
v inom členskom štáte.

EÚ zároveň rokuje a uzatvára dohody o readmisii s krajinami pôvodu a tranzitu na
účely návratu nelegálnych migrantov a spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.
V týchto dohodách sa stanovuje, že spoločné readmisné výbory budú monitorovať
ich vykonávanie. Taktiež sú prepojené na dohody o zjednodušení udeľovania víz,
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ktorých cieľom je poskytnúť potrebný stimul pre rokovania o readmisii v dotknutej tretej
krajine bez zvýšenia nelegálnej migrácie. Komisia vo svojom oznámení z februára 2021
o posilnení spolupráce v oblasti návratu a readmisie predstavila zistenia prvého
každoročného posúdenia spolupráce partnerských krajín v oblasti readmisie ako
základ pre to, aby Rada prijala reštriktívnejšie alebo pozitívnejšie vízové opatrenia voči
tretím krajinám.
K marcu 2020 Komisia uzavrela aj 24 neformálnych dohôd o návrate a readmisii, ktoré
Parlament ostro kritizoval za to, že nemal možnosť ich skontrolovať, a ktoré vyvolali
otázky z hľadiska zodpovednosti a transparentnosti.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy sa Parlament ako spoluzákonodarca
aktívne zúčastňuje na prijímaní nových právnych predpisov týkajúcich sa tak
nelegálneho, ako aj legálneho prisťahovalectva.
Parlament prijal viacero uznesení z vlastnej iniciatívy týkajúcich sa migrácie,
predovšetkým uznesenie z 12. apríla 2016 o situácii v Stredomorí a potrebe
holistického prístupu EÚ k migrácii, v ktorom posúdil rôzne politické možnosti
a vypracoval súbor odporúčaní. K správe výboru LIBE prijatej v pléne predložilo
stanoviská osem ďalších parlamentných výborov. Uznesenie je zhrnutím pozície
Parlamentu ku všetkým relevantným politikám EÚ v oblasti migrácie a azylu a je
hlavným referenčným dokumentom Parlamentu v tejto oblasti.
V máji 2021 Parlament prijal uznesenie o nových spôsoboch legálnej migrácie
pracovnej sily, ktoré sa zohľadní aj v novej legislatívnej iniciatívnej správe o politike
a práve v oblasti legálnej migrácie. Cieľom tejto správy, ktorá sa má prijať na plenárnej
schôdzi koncom roka 2021, bude napraviť nedostatok konkrétnych legislatívnych
návrhov o legálnej migrácii v novom pakte Komisie.
Viac o tejto téme:
— Migrácia v Európe

— Migračná kríza v Európe

— Azylová politika EÚ

Georgiana Sandu
06/2022
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