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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o azylu: praktická spolupráce, kvalita rozhodovacího procesu ve společném evropském 
azylovém systému
(2006/2184(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 63 odst. 1 a 2 Smlouvy o založení Evropského společenství,

– s ohledem na směrnici Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách 
pro řízení ve členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka1,

– s ohledem na směrnici Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, 
které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby 
mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje 
mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany2,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví 
kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl 
podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států3,

– s ohledem na směrnici Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví 
minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl4,

– s ohledem na Haagský program ze dne 4. a 5. listopadu 2004,

– s ohledem na sdělení Komise o posílení praktické spolupráce: Nové struktury, nové 
přístupy: Zlepšování kvality rozhodovacího procesu ve společném evropském azylovém 
systému (KOM(2006)0067),

– s ohledem na sdělení Komise o změně ustanovení hlavy IV Smlouvy o založení 
Evropského společenství týkajících se pravomocí Soudního dvora s cílem zajistit účinnější 
soudní ochranu (KOM(2006)0346),

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že přijetím čtyř nástrojů uvedených v čl. 63 odst. 1 Smlouvy o ES byla 
ukončena první fáze zavádění společného azylového systému; vzhledem k tomu, že se 
objevily politické i technické problémy, které je nutno překonat, aby mohla být zahájena 
druhá fáze evropského azylového systému, jejímž cílem je zavedení společného 
azylového postupu a jednotného statutu žadatelů o azyl nebo osob, kterým je poskytována 
dodatečná ochrana, a vzhledem k očekávání, že bude dodržen plánovaný časový 
harmonogram, v tomto případě rok 2010;

  
1 Úř. věst. L 326, 13.12.2005, s. 13.
2 Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 12.
3 Úř. věst. L 50, 25.2.2003, s. 1.
4 Úř. věst. L 31, 6.2.2003, s. 18.
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B. zejména vzhledem k tomu, že Evropský parlament podpořil definici „uprchlíka“, která 
byla uvedena již ve směrnici Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních 
normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní 
příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů 
potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany, a proto se z této definice 
vychází i v této zprávě;

C. vzhledem k tomu, že přijetí směrnice je pouze prvním krokem při uplatňování společných 
norem a že pak musí být ustanovení přijatá na úrovni Společenství uplatňována 
adekvátně ve všech členských státech; vzhledem k tomu, že kontrola uplatňování 
ustanovení, kterou provádí Komise, je velmi důležitá, a je proto nutné zajistit pro tento 
úkol odpovídající prostředky;

D. vzhledem k tomu, že se u nástrojů, které byly v oblasti azylových záležití doposud 
přijaty, jedná o minimální normy,  

E. vzhledem k tomu, že Evropská rada v Haagském programu ze dne 4.–5. listopadu 2004 
vyzvala Radu a Komisi, aby vytvořily vhodné struktury, do nichž budou zahrnuty národní 
orgány členských států příslušné pro azylové záležitosti s cílem usnadnit konkrétní 
spolupráci, a také vzhledem k tomu, že prohloubení této konkrétní spolupráce i 
prohloubení výměny informací a výměny osvědčených metod mezi členskými státy jsou 
jedinou možností, jak dosáhnout cíle, jímž je sjednocení procesních postupů,

F. vzhledem k tomu, že posílení vzájemné důvěry je základním stavebním kamenen při
vytváření společného azylového systému a že k vytváření této důvěry je nejvhodnější 
konkrétní a pravidelná spolupráce mezi státními správami členských států na různých 
úrovních, které byly poveřeny stejnými úkoly, 

G. zejména vzhledem k tomu, že účinné uplatňování azylové politiky předpokládá sledování 
několika doplňkových cílů, jakými jsou např. zlepšení kvality rozhodovacího procesu, 
rychlé a spolehlivé zpracování návrhů na ochranu a také organizování informačních 
kampaní v zemích původu, které budou informovat o důsledcích ilegálního 
přistěhovalectví a také o důsledcích v případě nepřiznání statusu uprchlíka, jakož i o 
možnostech legálního přistěhování,

H. vzhledem k tomu, že pro zlepšení kvality zpracování žádostí o azyl a tím pro snížení 
počtu soudních řízení i pro zkrácení průtahů při řízeních může být užitečné využít 
podpory příslušných organizací, např. UNHCR, který vypracoval metodiku na pomoc 
úřadům při zlepšování kvality jejich rozhodovacího procesu (Quality initiative),

I. vzhledem k tomu, že Rada pro spravedlnost a vnitřní věci dne 27. a 28. dubna 2006 
prohlásila, že zavedení společného postupu je nutno podpořit, aby se zabránilo průtahům 
a tím konkrétně přispělo ke zvýšení účinnosti postupů, 

J. zejména vzhledem k tomu, že členské státy i přes společný základ opatření, která byla 
schválena po vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost v oblasti azylu, i nadále 
uplatňují na vnitrostátní úrovni opatření nebo vydávají rozhodnutí, která mají vliv na 
ostatní členské státy, a to zejména pokud se týká poskytování mezinárodní ochrany, 
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K. vzhledem k tomu, že článek 29 směrnice 2005/85 stanoví postup pro sestavení 
společného minimálního seznamu, v němž budou uvedeny třetí země, jež jsou jako země 
původu považovány za bezpečné, vyslovuje politování nad tím, že tento seznam ještě 
stále nebyl vytvořen, ačkoli je dobře známo, že je pro zavedení společného azylového 
systému a pro rychlé rozhodování o statusu rozhodujícím faktorem,

L. vyslovuje politování nad tím, že Rada nepovažovala za nutné uplatnit při vytváření 
seznamu bezpečných třetích zemí postup spolurozhodování, a se zájmem očekávaje 
rozsudek, který v této souvislosti Soudní dvůr vydá,

M. vzhledem k tomu, že mají-li členské státy zaručit spolehlivé a spravedlivé řízení, musí mít 
velmi kvalitní informace o aktuální situaci, pokud se týká ohrožení v zemích původu,

N. vzhledem k technickým a politickým problémům, které omezují společné využívání 
citlivých informací o zemích původu, avšak pevně přesvědčen o tom, že se časem musí 
podařit  vytvořit společnou databázi o zemích původu, aby všechny členské státy mohly při 
svých rozhodnutích vycházet ze stejných informací, 

O. vzhledem k tomu, že pro zlepšení rozhodovacího postupu je důležité, aby se zvýšila úroveň 
vzdělání úředníků, kteří tato rozhodnutí vydávají, 

P. vzhledem k tomu, že nejvhodnějším postupem, který Soudnímu dvoru umožňuje zaručit 
jednotu práva Společenství, je postup rozhodování o předběžných otázkách uvedený v článku 
234 Smlouvy ES, a že důležitou součástí tohoto postupu je zásada, podle níž může každý 
soud členského státu požádat Soudní dvůr o rozhodnutí;»vyslovuje však politování nad tím, 
že Soudní dvůr Evropských společenství na základě výjimky udělené k této zásadě podle 
článku 68 Smlouvy o ES je pověřen podat výklad ustanovení týkajících se azylu pouze tehdy, 
pokud mu předloží dotaz národní soud nejvyšší instance, 

1. důrazně opakuje, že konečným cílem při zavádění společného azylového systému musí být 
vydávání vysoce kvalitních, tzn. odůvodněných, spravedlivých a rychlých rozhodnutí; 
poukazuje na to, že zlepšením kvality rozhodovacího procesu lze snížit náklady systému, 
přičemž se omezí délka a případně také počet odvolacích řízení; 

2. kritizuje, že Komise má očividně nedostatečné možnosti kontrolovat provádění různých 
směrnic v oblasti azylové politiky, a nabádá členské státy, aby Komisi její úkol usnadnily 
tím, že jí budou systematicky předkládat srovnávací tabulku, v níž bude uvedeno, která 
opatření byla pro uplatnění kterých ustanovení směrnic použita;

3. vyzývá Komisi, aby svým působením ve všech členských státech podporovala zavedení 
jednotného postupu, čímž lze docílit větší rychlosti a účinnosti;  

4. poukazuje na to, že pokud se týká podmínek a způsobů poskytování mezinárodní ochrany a 
zejména podpůrné ochrany, budou mezi členskými státy existovat rozdíly a tzv. 
„obchodování s azylem“ bude přetrvávat tak dlouho, dokud se platné právní předpisy 
nebudou opírat o minimální normy;
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5. důrazně poukazuje na to, že jedním z cílů nástrojů přijatých v oblasti azylu je omezit tzv. 
sekundární toky; již nyní členské státy nabádá, aby vynaložily konkrétní úsilí na co největší 
sblížení svých azylových politik;

6. je toho názoru, že jedním ze zlepšení, které je v oblasti evropských azylových systémů 
nutno uskutečnit, by mělo být rovnoměrnější rozdělení zatížení mezi členskými státy, a již 
nyní se zájmem očekává hodnocení Dublinského nařízení II ze strany Komise a případné 
návrhy v této oblasti;

7. je toho názoru, že je nutno dbát na to, aby úředníci, v jejichž kompetenci je udělovat status 
uprchlíka, byli důkladně vyškoleni;

8. požaduje, aby se v zemích původu uskutečnily informační kampaně, které budou potenciální 
žadatele o azyl informovat o rizicích ilegálního přistěhovalectví a jeho důsledcích v případě 
nepřiznání statusu uprchlíka i o možnostech legálního přistěhování.  Cílem těchto kampaní je 
snížit počet neoprávněných žádostí o azyl i počet případů ilegálního překročení hranic; 

9. požaduje spravedlivé a rychlé uplatňování opatření, která lze uplatnit na osoby, jež nedodržují 
status uprchlíka nebo vůči osobám, jimž byl tento status odebrán;

10. vyzývá Komisi, aby co nejrychleji vyřešila technické a politické problémy související se 
zaváděním společné databáze o zemích původu; vyslovuje přání, aby bylo pro problém 
mnohojazyčnosti nalezeno pragmatické řešení;

11. vítá úsilí Komise sestavit v souladu s ustanoveními v článku 29 směrnice o azylových 
postupech seznam bezpečných třetích zemí a požaduje, aby Rada neprodleně vydala 
příslušná rozhodnutí; 

12. je toho názoru, že koordinace činností v souvislosti s konkrétní spoluprací v oblasti azylu by 
měla být i nadále úkolem Komise, jež k tomu musí mít k dispozici přiměřené prostředky; 
vyzývá Komisi, aby se ve zprávě o pokroku dosaženém v první fázi zavádění systému, 
kterou předloží na začátku roku 2008, vyslovila pro tuto možnost, a nikoliv pro vytvoření 
nové struktury ve formě „Evropské podpůrné agentury“, jak se nyní plánuje; 

13. vyzývá členské státy, aby spolupracovaly s UNHCR a aby podle příkladu Spojeného 
království a Rakouska zahájily operaci „Quality Initiative“ a výsledky této iniciativy 
zveřejnily, aby nejlepší způsoby zpracovávání žádostí o poskytnutí mezinárodní ochrany 
vešly ve známost a aby se jim dostalo podpory; 

14. vítá opatření, která Komise plánuje na podporu členských států, které čelí vysokému tlaku, 
s cílem umožnit, aby tyto státy byly schopny zvládnout problémy související s přijímáním 
žadatelů o azyl a posuzováním žádostí o azyl, a to zejména a především tím, že bude 
vyslán tým odborníků;

15. důrazně poukazuje na to, že úkolem Komise je kontrolovat uplatňování směrnic přijatých 
v oblasti azylu a že musí mít k tomuto účelu k dispozici přiměřené prostředky, které jsou 
v současné době naprosto nedostačující k tomu, aby bylo možné zhostit se s úspěchem tak 
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rozsáhlého úkolu; je toho názoru, že ve hře je věrohodnost Unie v této oblasti a také 
budoucnost společné azylové politiky;

16. poukazuje na to, že základ práva Společenství vytvořený v oblasti azylové politiky 
vyžaduje jednotný výklad a uplatňování v rámci celé Unie; je toho názoru, že se 
harmonizace v oblasti azylové politiky usnadní a zrychlí, pokud se Soudní dvůr 
Evropských společenství bude moci již nyní zabývat také záležitostmi, s nimiž se na něj 
obrátí i jiné než nejvyšší soudy členských států, jak je tomu doposud;  vyzývá proto 
Radu, aby Soudnímu dvoru opět v plném rozsahu přiznala jeho pravomoci, pokud se týká 
rozhodování o předběžných otázkách podle hlavy IV Smlouvy o ES.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Přijetím čtyř nástrojů uvedených v čl. 63 odst. 1 Smlouvy o ES byla 1. prosince 2005 
ukončena první fáze zavádění společného azylového systému.  Nyní jde tedy o to, 
konsolidovat zavedené struktury a přejít k realizaci druhé fáze systému, která předpokládá 
zavedení společného azylového systému a jednotného statusu pro osoby, jimž je přiznáno 
postavení uprchlíka nebo jimž je poskytována dodatečná ochrana.

V Haagském programu ze dne 4.–5. listopadu 2005 Evropská rada poukázala na to, že by se 
azylová politika měla nyní zaměřit na tři hlavní oblasti – na zavedení jednotného postupu, na 
společné využívání informací o zemích původu a na prohloubení spolupráce mezi členskými 
státy. Cílem je pomoci státům lépe překonat velký tlak, kterému jsou vystaveny zejména kvůli 
své geografické poloze.

Aby bylo možno dosáhnout těchto cílů a přejít ke druhé fázi azylového systému, je nutno
podporovat především konkrétní spolupráci mezi členskými státy, přičemž konečným cílem je 
zlepšit kvalitu rozhodovacího procesu, který by měl být podle mínění zpravodaje rychlejší, 
spravedlivější a spolehlivější. Prohloubení této konkrétní spolupráce je předmětem sdělení 
Komise, k němuž se tato zpráva vztahuje. V této souvislosti se zpravodaj zabýval některými 
aspekty, jež jsou rozhodující pro zlepšení spolupráce a mohou také přispět ke zlepšení 
rozhodovacího procesu v oblasti azylové politiky. Tyto aspekty jsou uvedeny dále.

Jednotný postup

Prostřednictvím jednotného postupu se rozhodovací proces urychlí, a proto je nutno tento 
postup podporovat. Ve většině členských států již byl jednotný postup zaveden, což umožňuje 
sloučit kontrolu kritérií pro přiznání statusu uprchlíka a kritérií pro umožnění poskytnutí 
dodatečné ochrany do jedné jediné operace. To je rozhodně chvályhodné, neboť je zpravidla 
málo pravděpodobné, že osoba, která o poskytnutí mezinárodní ochrany žádá, je schopna 
posoudit, zda její žádost odpovídá kritériím Ženevské úmluvy nebo jiným formám 
mezinárodní ochrany. Tento postup je také správný, pokud rozhodnutí vydává jedna jediná 
instance, která také kontroluje všechna kritéria pro přidělení mezinárodní ochrany, čímž se 
zabrání tomu, aby žadatel eventuálně musel podávat více žádostí na více instancí, které 
posuzuzují podobné skutečnosti.

Společná databáze

Kvalita rozhodnutí učiněného první instancí záleží na kvalitě informací, o něž se toto 
rozhodnutí opírá. Shromažďování informací o zemích původu je nezbytně nutné zlepšit, 
protože mají-li se co nejvíce harmonizovat kritéria rozhodování v jednotlivých státech Unie, 
je třeba dbát na to, aby všechny členské státy měly k dispozici stejné informace. Společné 
využívání dostupných informací o zemích původu je proto důležitější než prostředky, které se 
pro shromažďování těchto informací využívají, neboť tyto prostředky se v jednotlivých 
státech liší. Některé státy vytvořily pro tuto oblast vysoce rozvinuté databáze, jež mají 
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využívat ti, kteří rozhodnutí vydávají, jiné státy naopak nemají vlastí informační zdroje, a 
spoléhají se proto na externí zdroje, např. na nestátní organizace a na UNHCR. Avšak pro 
zajištění vyšší homogenity rozhodnutí by bylo bez pochyb velmi důležité, aby se rozhodnutí 
opírala o stejná data. Proto má smysl vynaložit úsilí na pořízení společné databáze o zemích 
původu, jejíž vytvoření zpravodaj důrazně podporuje a jejíž „společný portál“, jak se uvádí ve 
sdělení Komise, může být pouze přechodnou fází, která by měla trvat co nejkratší dobu. 
Jednalo by se totiž o to, což zvažuje také Komise, vypracovat prostřednictvím příslušných 
národních úřadů společné pokyny pro pořizování a analýzu informací, aby bylo možné 
vytvořit evropskou databázi informací o zemích původu na základě společných norem 
Společenství.

Školení úředníků

Usilujeme-li o zlepšení rozhodovacího procesu, je samozřejmě nutno dbát na to, aby osoby, 
které rozhodnutí vydávají, měly požadované schopnosti a byly také velmi kvalitně vyškoleny. 
V této souvislosti je třeba přivítat, že se některé státy, např. Spojené království a Rakousko, 
chopily iniciativy a požádaly orgán, který se na oblast azylu specializuje –UNHCR, aby jim 
pomohl tím, že bude posuzovat postupy, které používají ve své každodenní praxi při 
zpracovávání žádostí o azyl, a poskytne konkrétní návrhy na zlepšení tohoto porcesu. Jedná se 
o následováníhodný příklad, který by mohl vést k vypracování příručky o „osvědčených 
metodách“. Zpravodaj vítá různá opatření učiněná v rámci sítě EUROASIL1 pro harmonizaci 
kvalifikace úředníků, kteří se zabývají azylovými záležitostmi, a vyslovuje se pro další 
rozšiřování těchto opatření. Dále je přáním zpravodaje, aby členské státy vynaložily úsilí na 
zavádění takových druhů opatření, která nejen zvýší kompetentnost jejich úředníků, ale která 
je také budou motivovat, což má podle mínění odborníků UNHCR zásadní význam. V této 
souvislosti by bylo možné uvažovat o vytvoření školicího programu na úrovni EU, který by 
úředníkům členských států umožnil vzájemně se poznávat a vyměňovat si zkušenosti. 
Prostřednictvím tohoto programu by se mohli seznámit se stávajícími právními rámci a 
různými praktickými aspekty své práce, např. technikami rozhovoru, kritérii pro posouzení 
hodnocení věrohodnosti prohlášení, která žadatelé odevzdávají, a také aspekty zohlednění 
specifických požadavků osob požadujících ochranu a traumatizovaných osob, kterým mají tito 
úředníci pomoci. 

Úloha Soudního dvora

Zpravodaj je toho názoru, že by se harmonizace v oblasti azylu usnadnila a urychlila, kdyby 
se na rozdíl od současné praxe mohly na Soudní dvůr Evropských společenství obracet i jiné 
soudy než nejvyšší soudy členských států. Dále je toho mínění, že homogenní uplatňování 
aquis by přispělo zejména k omezení sekundárních toků, což je fenomén, jenž je zdrojem 
neustálých obav. Zpravodaj proto vítá revizi ustanovení hlavy IV Smlouvy o ES, jejímž cílem 
je zajistit účinnější soudní ochranu zejména proto, že výjimka platná v současné době má vliv 
na oblasti politik, které jsou velmi citlivé, pokud jde o základní práva, neboť se týkají ochrany 
osob, které tuto ochranu potřebují. 

Úloha Komise 

  
1 EURASIL , síť EU pro odborníky pracující v terénu v oblasti azylových záležitostí byla založena v roce 2002.
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Aby Komise mohla zajistit jednotné uplatňování práva Společenství v oblasti azylu, musí být 
schopna přiměřeně kontrolovat uplatňování směrnic přijatých v této oblasti. Zdroje, které má 
Komise k dispozici jsou však zjevně nedostačující, což je příčinou externalizace úkolů, která 
by podle mínění zpravodaje mohla ohrozit fungování Komise jako ochránkyně smluv. Dále se 
zpravodaj domnívá, že by Komise měla ustanovit tým právníků z jednotlivých členských států 
a také tým překladatelů, aby měla k výkonu své kontrolní funkce ty nejlepší podmínky. 
Členské státy by měly Komisi systematicky předkládat tabulku ekvivalencí, z níž je jasné, na 
která ustanovení směrnic se vztahují národní opatření, která jsou předmětem oznámení. Toto 
je osvědčený správní postup, který spadá do oblasti loajální spolupráce. Je proto těžko 
pochopitelné, proč jej členské státy nedodržují. 

Zpravodaj si je vědom skutečnosti, že řízení činností souvisejících s praktickou spoluprací, 
jak se stanoví ve sdělení, by časem mohlo překročit možnosti sítě vytvořené pro spolupráci 
v oblasti azylu. Přesto se domnívá, že převzít koordinaci mezi členskými státy, pokud jde o 
činnosti souvisejících se společným azylovým systémem, je úkolem Komise, a varuje před 
pokusem předat tento úkol nové agentuře. S tímto návrhem zpravodaj rozhodně nesouhlasí. 

Celkově zpravodaj vítá konkrétní návrhy k prohloubení 0spolupráce mezi členskými státy 
v oblasti azylu uvedené ve sdělení Komise a věří, že prostřednictvím této pragmatické metody 
bude možné do roku 2010 vytvořit společný azylový systém. 


