
EVROPSKÝ PARLAMENT
2009 










 2014

Dokument ze zasedání

C7-0051/2010
2009/0026(COD)

CS

11/03/2010

Postoj Rady v prvním čtení
Postoj Rady v prvním čtení k přijetí ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
A RADY, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického 
fondu na období 2008 až 2013, pokud jde o zrušení financování některých akcí Společenství 
a o změnu limitu jejich financování

Doc. 16627/1/2009
COM(2010)0079

CS CS





16627/1/09 REV 1 kno
DG H 1B CS

RADA
EVROPSKÉ UNIE

Brusel 25. února 2010 (26.02)
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2009/0026 (COD)

16627/1/09
REV 1

ASILE 95
CADREFIN 72
CODEC 1368

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY
Předmět: Postoj Rady v prvním čtení k přijetí ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES
o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013, pokud 
jde o zrušení financování některých akcí Společenství a o změnu limitu 
jejich financování
- přijato Radou dne 25. února 2010



16627/1/09 REV 1 kno 1
DG H 1B CS

ROZHODNUTÍ

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. …/2010/EU

ze dne …,

kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES 

o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013, 

pokud jde o zrušení financování některých akcí Společenství 

a o změnu limitu jejich financování

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

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

s ohledem na návrh Evropské komise,

v souladu s řádným legislativním postupem1,

vzhledem k těmto důvodům:

                                               

1 Postoj Evropského parlamentu ze dne 7. května 2009 (dosud nezveřejněný v Úředním 
věstníku), postoj Rady v prvním čtení ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). 
Postoj Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a 
rozhodnutí Rady ze dne … (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
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(1) Politika Unie týkající se společného evropského azylového systému má podle haagského

programu za cíl zřídit prostřednictvím účinného harmonizovaného řízení společný azylový 

prostor, a to v souladu s hodnotami a humanitárními tradicemi Evropské unie.

(2) V posledních letech bylo díky zavedení společných minimálních norem dosaženo velkého 

pokroku na cestě k vytvoření společného evropského azylového systému. Přesto mezi

jednotlivými členskými státy přetrvávají velké rozdíly v poskytování a formě mezinárodní 

ochrany.

(3) Komise ve svém plánu politiky pro azyl přijatém v červnu 2008 uvedla, že hodlá usilovat

o rozvoj společného evropského azylového systému navržením přezkumu stávajících 

právních nástrojů za účelem většího sladění příslušných předpisů a že zároveň hodlá 

výrazněji podporovat praktickou spolupráci mezi členskými státy zejména předložením 

legislativního návrhu na zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen 

„podpůrný úřad“), aby se zlepšila koordinace operativní spolupráce mezi členskými státy, 

což přispěje k účinnému uplatňování společných pravidel.
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(4) Evropská rada oficiálně připomněla v Evropském paktu o přistěhovalectví a azylu,

přijatém v září 2008, že každý pronásledovaný cizí státní příslušník má právo získat na 

území Evropské unie pomoc a ochranu v souladu se Ženevskou úmluvou ze dne 

28. července 1951 o právním postavení uprchlíků ve znění Newyorského protokolu ze dne 

31. ledna 1967 a ostatními souvisejícími smlouvami. Mimo jiné bylo výslovně dohodnuto, 

že by měl být v roce 2009 zřízen Evropský podpůrný úřad.

(5) Cílem praktické spolupráce v oblasti azylu je ještě více sblížit v rámci evropského 

práva rozhodovací procesy členských států v azylových otázkách a zajistit jejich trvalou 

kvalitu. V posledních letech se již uskutečnila řada opatření praktické spolupráce, 

především pokud jde o přijetí společného přístupu k informacím o zemích původu

a o vypracování společných evropských osnov odborné přípravy v oblasti azylu. K posílení

a rozvoji těchto opatření spolupráce je třeba zřídit podpůrný úřad. 

(6) V zájmu zjednodušení akcí na podporu praktické spolupráce v oblasti azylu a s ohledem 

na pověření podpůrného úřadu některými úkoly, které v současnosti financuje Evropský 

uprchlický fond, je třeba přenést odpovědnost za některé akce Společenství stanovené

v článku 4 rozhodnutí č. 573/2007/ES1 z Evropského uprchlického fondu na úřad.

                                               

1 Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 1.
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(7) V důsledku snížení počtu akcí Společenství je třeba snížit limit jejich financování 

stanovený v rozhodnutí č. 573/2007/ES z 10 % dostupných zdrojů fondu na 4 %

uvedených zdrojů.

(8) Je třeba snížit finanční krytí na provádění rozhodnutí č. 573/2007/ES, aby se uvolnily 

prostředky na financování podpůrného úřadu.

(9) V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke 

Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámily Spojené 

království a Irsko své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(10) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě

o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání 

tohoto rozhodnutí a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:
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Článek 1

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

1) Článek 4 se mění takto:

a) v odstavci 1 se částka „10 %“ nahrazuje částkou „4%“;

b) v odstavci 2 se zrušují písmena a) a f).

2) V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. „Finanční krytí na provádění tohoto rozhodnutí od 1. ledna 2008 do 

31. prosince 2013 se stanoví na 614 milionů EUR.“ 

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie.
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Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům v souladu se Smlouvami.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V … dne ….

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně
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I. ÚVOD

Komise přijala dne 18. února 2009 návrh, kterým se mění rozhodnutí o Evropském uprchlickém 

fondu1 a které doprovázel návrh nařízení o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu2.

Evropský parlament přijal dne 7. května 2009 stanoviska v prvním čtení jak k rozhodnutí 

o Evropském uprchlickém fondu, kde nebyly navrženy žádné změny3, tak k nařízení o Evropském 

podpůrném úřadu pro otázky azylu, kde bylo oproti návrhu Komise4uvedeno 40 změn.

Rada přijala svůj postoj k oběma návrhům v prvním čtení dne 25. února 2010 v souladu s článkem 

294 Smlouvy.

Výbor regionů přijal ve dnech 5.– 7. října 2009 stanovisko k budoucímu společnému evropskému 

azylovému systému II5, obsahující i několik doporučení k nařízení o Evropském podpůrném úřadu 

pro otázky azylu.

II. CÍL NÁVRHU

K úpravám rozhodnutí o zřízení Evropského uprchlického fondu dochází s ohledem na změny, jež 

vznikly zřízením Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, a to zejména proto, aby tento 

úřad mohl převzít odpovědnost za některé operace, které byly až dosud financovány z uprchlického 

fondu. Cílem Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu je zlepšit provádění společného 

evropského azylového systému, posílit praktickou spolupráci mezi členskými státy v oblasti azylu, 

ale také poskytovat a koordinovat operativní podporu určenou členským státům, jejichž vnitrostátní 

azylové systémy jsou vystaveny specifickým a nepřiměřeným tlakům.

                                               
1 Dokument 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
2 Dokument 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
3 Dokument T6-0375/2009, 7.5.2009.
4 Dokument T6-0379/2009, 7.5.2009.
5 CdR 90/2009 v konečném znění.
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III. ANALÝZA POSTOJE RADY V PRVNÍM ČTENÍ

Obecně

Jednání se konala v politickém kontextu Haagského programu, který stanoví cíle a nástroje v oblasti 

práva a vnitřních věcí na období let 2005–2010. Evropská Rada se zavázala k dalšímu rozvoji 

společného evropského azylového systému změnami legislativního rámce a upevňováním praktické 

a účinné spolupráce, mimo jiné zřízením Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. Evropská 

rada proto v Evropském paktu o přistěhovalectví a azylu z října roku 2008 souhlasila se zřízením 

takového úřadu v roce 2009.

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor 

svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování 

Evropské unie, oznámily Spojené království a Irsko své přání účastnit se přijímání a používání 

tohoto rozhodnutí.

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii 

a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto 

rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

V souladu s ustanoveními společného prohlášení o praktických opatřeních pro postup 

spolurozhodování1 došlo ke kontaktům mezi zástupci Rady, Parlamentu a Komise s cílem 

dosáhnout dohody ve fázi postoje Rady v prvním čtení. Výsledkem těchto kontaktů byla dohoda 

ohledně znění týkajících se nařízení o Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu a rozhodnutí 

o Evropském uprchlickém fondu.

                                               
1 Úř. věst. C 148, 28.5.1999, s. 1.
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IV. SHRNUTÍ

Postoj Rady v prvním čtení je výrazem kompromisní dohody, které bylo dosaženo při jednáních 

mezi Radou a Evropským parlamentem, a to za pomoci Komise. Výbor stálých zástupců potvrdil 

tento kompromis dne 20. listopadu 2009 přijetím politické dohody týkající se rozhodnutí 

o Evropském uprchlickém fondu a nařízení o Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu.

Předsedající Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

(LIBE) uvedl poté v dopise předsedovi Výboru stálých zástupců, že pokud budou kompromisní 

znění předložena Evropskému parlamentu jako postoje Rady v prvním čtení, doporučí členům LIBE 

a následně plenárnímu zasedání, aby přijali postoje Rady beze změn ve druhém čtení v Evropském 

parlamentu, s výhradou ověření právníky-lingvisty obou orgánů. Po přijetí rozhodnutí o Evropském 

uprchlickém fondu a nařízení o Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu bude možné 

urychleně zřídit Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, který bude mít zásadní význam pro další 

posílení praktické spolupráce v oblasti azylu.

_____________
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EVROPSKÁ KOMISE 

V Bruselu dne 5.3.2010 
KOM(2010)79 v konečném znění 

2009/0027 (COD) 
2009/0026 (COD) 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

v souladu s čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie  

týkající se postoje přijatého Radou k přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu a návrhu rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení 

Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013, pokud jde o zrušení 
financování některých akcí Společenství a o změnu limitu jejich financování 
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2009/0027 (COD) 
2009/0026 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

v souladu s čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie  

týkající se postoje Rady k přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu a návrhu rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení 
Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013, pokud jde o zrušení 
financování některých akcí Společenství a o změnu limitu jejich financování 

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu nařízení o zřízení Evropského podpůrného 
úřadu pro otázky azylu Evropskému parlamentu a Radě (dokument 
KOM(2009/66 v konečném znění – [2009/0027(COD): 

Datum předání návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského 
uprchlického fondu na období 2008 až 2013, pokud jde o zrušení 
financování některých akcí Společenství a o změnu limitu jejich 
financování Evropskému parlamentu a Radě (dokument 
KOM(2009)67 – 2009/0026(COD): 

 

19. února 2009 

 

 

 

 

18. února 2009 

Datum vydání stanoviska Evropského hospodářského a sociálního 
výboru ze dne: 

Nevztahuje se na tento 
návrh. 

Datum vydání stanoviska Evropského parlamentu, první čtení: 7. května 2009 

Datum předání změněného návrhu: Nevztahuje se na tento 
návrh. 

Datum přijetí postoje Rady: 25. února 2010 

2. PŘEDMĚT NÁVRHU KOMISE 
Návrh nařízení o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu a návrh změny 
rozhodnutí o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jsou součástí 
úsilí, které Evropská unie vynakládá na vytvoření ucelené politiky pro oblast azylu. Návrhy 
reagují na požadavky, které Rada a Evropská rada vyjádřily ohledně vytvoření podpůrné 
struktury v oblasti azylu, a zapadají do rámce činnosti popsané v plánu politiky pro azyl, který 
Komise přijala v červnu 2008. Komise navrhuje, aby byl zřízen Evropský podpůrný úřad pro 
otázky azylu, který by byl pověřen usnadňováním a posilováním praktické spolupráce 
členských států v oblasti azylu a podporou zavádění společného azylového systému. Úřad 
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bude mít institucionální formu regulační agentury a bude institucí, na niž se vztahuje článek 
185 finančního nařízení.  
Bude financován z rozpočtové linie souhrnného rozpočtu Evropské unie. V zájmu 
jednoduššího využívání dostupných prostředků Společenství a s ohledem na to, že Evropský 
podpůrný úřad pro otázky azylu bude pověřen výkonem určitých úkolů, které v současnosti 
financuje Evropský uprchlický fond, převádí návrh rozhodnutí na úřad část rozpočtových 
prostředků, které jsou v současné době určeny pro Evropský uprchlický fond, a tak zajišťuje 
optimální financování praktické spolupráce v oblasti azylu. 

3. PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE POSTOJE RADY 

3.1 Obecná poznámka týkající se postoje Rady 

Znění postoje Rady je v zásadě a do značné míry v souladu s návrhy Komise, a lze jej tedy 
podpořit v plném rozsahu.  

3.2 Dohoda ve fázi postoje Rady  

Postoj Rady je výsledkem intenzivních interinstitucionálních jednání, která následovala po 
návrhu Komise ze dne 18. února 2009 a po přijetí usnesení Evropským parlamentem v prvním 
čtení dne 6. května 2009. Díky neformálním technickým schůzkám se podařilo najít 
kompromis u nedořešených otázek. Návrh rozhodnutí vztahující se k financování úřadu nebyl 
předmětem žádných změn ani ze strany Parlamentu, ani ze strany Rady.  

Po těchto jednáních dosáhl Coreper dne 11. listopadu 2009 dohody o znění návrhu. Dne 16. 
listopadu 2009 potvrdil předseda výboru LIBE Juan Fernando López Aguilar dopisem 
adresovaným předsednictví souhlas zpravodajů a navrhovatelů se zněním schváleným 
Coreperem a s připojeným interinstitucionálním prohlášením a uvedl, že v případě, že budou 
tato znění formálně předána Evropskému parlamentu jako postoj Rady, navrhne výboru LIBE 
a poté na plenárním zasedání, aby byla beze změn přijata. Na tomto základě dospěl Coreper 
dne 20. listopadu 2009 k politické dohodě.  

Hlavními body jednání, u kterých bylo dosaženo dohody, jsou: 

U mechanismů solidarity podporovaných úřadem (přesídlení a znovuusídlení) se dosáhlo 
kompromisu v podobě neutrální formulace, aby byla úřadu umožněna účinná podpora všech 
současných či budoucích mechanismů.  

Jmenování výkonného ředitele úřadu bylo předmětem kompromisního řešení, které umožňuje 
při jmenování silné zapojení Evropského parlamentu, jelikož stanoví, že Parlament bude moci 
vydat po vyslechnutí kandidáta navrženého správní radou úřadu stanovisko. Správní rada 
úřadu pak bude muset informovat, jakým způsobem bylo stanovisko Parlamentu při 
konečném jmenování výkonného ředitele zohledněno. Parlament si přál, aby se toto 
institucionálně horizontální ustanovení stalo nedílnou součástí činností, které v současnosti 
probíhají v interinstitucionální skupině týkající se regulačních agentur. Následně bylo přijato 
toto interinstitucionální prohlášení:  

„Evropský parlament, Rada a Komise zřídily interinstitucionální pracovní skupinu, která má 
vyhodnotit soudržnost, efektivitu, odpovědnost a transparentnost regulačních agentur 
a vypracovat společné návrhy na zlepšení jejich činnosti. Pracovní skupina se v současnosti 
zaměřuje na řadu klíčových oblastí, jako je úloha a postavení regulačních agentur 
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v institucionálních strukturách EU, jejich zřizování, struktura a provoz, a na otázky 
související s jejich financováním, rozpočtem, správou a dohledem nad nimi. 

Dohodnuté pravidlo jmenování ředitele budoucího Evropského podpůrného střediska pro 
otázky azylu (článek 28 základního nařízení), které stanoví, že Evropský parlament „může 
přijmout stanovisko, v němž uvede svůj názor na vybraného kandidáta“ a že „(s)právní rada 
informuje Evropský parlament o způsobu zohlednění tohoto stanoviska“, je třeba vnímat v 
kontextu interinstitucionálního úsilí o zlepšení správy a odpovědnosti agentur.“ 

Účast Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) na činnosti úřadu byla předmětem 
dohody Rady a Evropského parlamentu, jejíž cílem je umožnit úřadu v budoucnu plně 
využívat odborných znalostí UNHCR.  

Na žádost Parlamentu bylo nalezeno kompromisní řešení pro plné zapojení občanské 
společnost do činnosti úřadu, a to prostřednictvím poradního sboru, jehož pravidla byla 
upřesněna.  

4. ZÁVĚR 

Postoj Rady a přiložené interinstitucionální prohlášení splňují cíle původního návrhu Komise. 
Komise tedy jeho znění podporuje. 
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