
PR\647589SK.doc PE 380.869v02-00

Externý preklad

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2006/2184(INI)

15.1.2007

NÁVRH SPRÁVY
o azyle: praktická spolupráca, kvalita rozhodovania v rámci spoločného 
európskeho azylového systému
(2006/2184(INI))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Hubert Pirker



PE 380.869v02-00 2/10 PR\647589SK.doc

Externý preklad

SK

PR_INI

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3

DÔVODOVÁ SPRÁVA ........................................................................................................8



PR\647589SK.doc 3/10 PE 380.869v02-00

Externý preklad

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o azyle: praktická spolupráca, kvalita rozhodovania v rámci spoločného európskeho 
azylového systému
(2006/2184(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 63 ods. 1 a ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

– so zreteľom na smernicu Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych 
štandardoch pre postupy členských štátov pri udeľovaní alebo odnímaní štatútu utečenca1,

– so zreteľom na smernicu Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych 
ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb 
bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú 
ochranu a obsah poskytovanej ochrany2,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce 
kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o 
azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov3,

– so zreteľom na smernicu Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú 
minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl4,

– so zreteľom na Haagsky program zo 4. a 5. novembra 2004,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o posilnení praktickej spolupráce: Nové štruktúry, 
nové prístupy: Zlepšenie kvality rozhodovania v rámci spoločného európskeho azylového 
systému (KOM(2006) 67),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o úprave ustanovení hlavy IV Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva týkajúcich sa právomocí Súdneho dvora s cieľom zabezpečiť 
účinnejšiu súdnu ochranu (KOM(2006) 346),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

A. so zreteľom na skutočnosť, že prvá fáza zavedenia spoločného azylového systému sa 
uzavrela prijatím štyroch plánovaných nástrojov v článku 63 ods. 1 Zmluvy o ES; s 
vedomím, že existujú politické a technické ťažkosti, ktoré sa musia prekonať na ceste k 
druhej fáze európskeho azylového systému, ktorý plánuje zaviesť spoločné azylové 
konanie a jednotný štatút pre osoby, ktoré majú právo na azyl alebo subsidiárnu ochranu 
a v nádeji, že rok 2010 sa dodrží ako naplánovaný termín,

  
1 Ú. v. EÚ L 326 z 13.12.2005, s. 13.
2 Ú. v. EÚ L 304 z 30.9.2004, s. 12.
3 Ú. v. EÚ L 50 z 25.2.2003, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 31 zo 6.2.2003, s. 18.
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B. so zreteľom najmä na definíciu pojmu „utečenec“, ktorú Európsky parlament podporil v 
smernici Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre 
oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho 
občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu a 
obsah poskytovanej ochrany, a preto má pre túto správu platnosť,

C. so zreteľom na skutočnosť, že prijatie smerníc pri realizácii spoločných noriem je len 
prvým krokom a že po tejto fáze musí prípadne nasledovať primeraná realizácia 
ustanovení prijatých na úrovni Spoločenstva vo všetkých členských štátoch; keďže 
kontrola tejto realizácie Komisiou má podstatný význam a že na túto úlohu treba preto 
pripraviť zodpovedajúce prostriedky,

D. so zreteľom na skutočnosť, že pri doterajších nástrojoch prijatých v oblasti azylu ide o 
minimálne štandardy, 

E. so zreteľom na skutočnosť, že Európska rada vyzvala v Haagskom programe zo 4. a 5. 
novembra 2004 Radu a Komisiu, aby vytvorili primerané štruktúry, ktoré by zahŕňali 
národné úrady členských štátov kompetentné pre otázky azylu na uľahčenie praktickej 
spolupráce a keďže zintenzívnenie tejto praktickej spolupráce a výmeny informácií a 
osvedčených postupov medzi členskými štátmi je jediná možnosť, ako dosiahnuť 
zjednotenie týchto postupov,

F. keďže posilnenie vzájomnej dôvery je medzníkom pri vytváraní spoločného azylového 
systému a keďže praktická a pravidelná spolupráca medzi rôznymi správnymi úrovňami 
členských štátov poverenými rovnakými úlohami je najvhodnejšia na vytvorenie takejto 
dôvery,

G. s dôrazným zreteľom na skutočnosť, že účinná implementácia azylovej politiky 
predpokladá sledovanie viacerých doplňujúcich cieľov, ako napríklad zlepšenie kvality 
rozhodovania, rýchle a bezpečné spracovanie žiadostí o ochranu a organizáciu 
informačných kampaní v krajinách pôvodu, ktoré informujú o následkoch nelegálneho 
prisťahovalectva a následkoch v prípade nepriznania štatútu utečenca, ako aj 
o možnostiach legálneho prisťahovalectva,

H. keďže môže byť vhodné žiadať v rámci zlepšenia kvality pri spracovaní žiadostí o azyl 
a zníženia počtu súdnych konaní a prieťahov pri konaní podporu príslušných organizácií, 
napr. UNHCR, ktorá vyvinula spôsob na podporu úradov pri zlepšovaní kvality 
rozhodovania (iniciatíva pre kvalitu),

I. so zreteľom na skutočnosť podľa vyhlásenia Rady SVZ dňa 27. a 28. apríla 2006, že 
treba podporovať zavedenie jednotného konania, aby sa predišlo prieťahom a tým 
konkrétne prispelo k zlepšeniu účinnosti konania,

J. s dôrazným zreteľom na skutočnosť, že členské štáty napriek spoločným opatreniam, 
ktoré boli schválené od vstupu do platnosti Amsterdamskej zmluvy v oblasti azylu, 
naďalej stanovujú opatrenia na národnej úrovni alebo robia rozhodnutia, ktoré majú 
dôsledky na ostatné členské štáty, najmä vzhľadom na poskytnutie medzinárodnej 
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ochrany, 

K. so zreteľom na skutočnosť, že článok 29 smernice 2005/85 o konaní predpokladá 
zostavenie spoločného minimálneho zoznamu zahŕňajúceho tretie krajiny, ktoré sú 
považované za bezpečné krajiny pôvodu a ako poľutovanie nad skutočnosťou, že tento 
zoznam ešte nebol zostavený, hoci je si vedomý toho, že ide o rozhodujúci faktor pri 
zavedení spoločného azylového systému a rýchlych rozhodnutí o pridelení štatútu,

L. ľutuje, že Rada nepovažovala za potrebné, aby sa pri zostavení zoznamu bezpečných 
tretích štátov použil postup spolurozhodovania a v záujme očakávania rozsudku, ktorý 
o tejto otázke vynesie Súdny dvor,

M. so zreteľom na skutočnosť, že členské štáty musia disponovať kvalitatívne cennými 
informáciami o súčasnej nebezpečnej situácii v krajinách pôvodu, ak chcú zaručiť 
spoľahlivé a spravodlivé konanie,

N. s vedomím technických a politických ťažkostí, ktoré majú vplyv na spoločné používanie 
citlivých informácií týkajúcich sa krajín pôvodu, ale v pevnom presvedčení, že sa 
v dlhodobom horizonte musí podariť zriadiť spoločnú databázu o krajinách pôvodu, aby sa 
všetky členské krajiny pri svojich rozhodnutiach mohli oprieť o rovnaké informácie,

O. keďže na zlepšenie rozhodovacieho konania je potrebné zvýšiť úroveň vzdelania 
úradníkov, ktorí tieto rozhodnutia robia, 

P. so zreteľom na skutočnosť, že najvhodnejšie konanie, ktoré Súdnemu dvoru umožní zaručiť 
jednotnosť práva Spoločenstva, je návrh na začatie prejudiciálneho konania upravený v 
článku 234 Zmluvy o ES, a keďže dôležitou súčasťou tohto konania je zásada, podľa ktorej 
každý národný súd môže viesť dialóg so Súdnym dvorom; ľutuje však, že Súdny dvor 
Európskych spoločenstiev na základe výnimky tohto princípu podľa článku 68 Zmluvy o ES 
je iba vtedy oprávnený vyložiť ustanovenia v oblasti azylu, keď mu otázku predloží 
vnútroštátny súd,

1. dôrazne opakuje, že konečný cieľ pri zavedení spoločného azylového systému musí tkvieť 
v uskutočňovaní kvalitatívne cenných, t. j. odôvodnených, spravodlivých a rýchlych 
rozhodnutí; poukazuje na to, že zlepšenie kvality rozhodovania má výhodu v znížení 
nákladov systému obmedzením trvania a prípadne počtu odvolacích konaní; 

2. odsudzuje zjavne nedostatočné možnosti Komisie kontrolovať realizáciu rôznych smerníc 
v oblasti azylu a napomína členské štáty, aby uľahčili Komisii jej úlohu tým, že predložia 
systematicky ekvivalentnú tabuľku, v ktorej bude uvedené, prostredníctvom ktorých opatrení 
sa realizovali príslušné ustanovenia smerníc;

3. vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o to, aby sa vo všetkých členských štátoch podporovalo 
zavedenie jednotného konania, prostredníctvom ktorého sa zvýši rýchlosť a účinnosť; 

4. poukazuje na to, že vzhľadom na podmienky a spôsoby na poskytnutie medzinárodnej 
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ochrany a najmä subsidiárnej ochrany budú dovtedy existovať rozdiely medzi členskými 
štátmi, rovnako ako tzv. „azylová turistika“, kým sa súčasné právne predpisy v oblasti azylu 
budú opierať o minimálne štandardy;

5. dôrazne poukazuje na skutočnosť, že jeden z cieľov nástrojov prijatých v oblasti azylu tkvie 
v potlačení takzvaných „sekundárnych“ tokov; už teraz napomína členské štáty, aby pokiaľ 
možno konkrétne pracovali na jednotnom postupe medzi svojimi jednotlivými azylovými 
politikami;

6. domnieva sa, že jedno zo zlepšení, ktoré treba uskutočniť v rámci európskeho azylového 
systému, by malo tkvieť v lepšom rozdelení zaťaženia medzi členskými štátmi a už teraz so 
záujmom očakáva hodnotenie dublinského nariadenia II prostredníctvom Komisie 
a prípadné návrhy v tejto oblasti;

7. domnieva sa, že treba dbať na to, aby príslušní úradníci zodpovední za pridelenie štatútu 
utečenca mali solídne vzdelanie; 

8. žiada, aby v krajinách pôvodu prebehla informačná kampaň, ktorá by potenciálnych 
uchádzačov o azyl informovala o rizikách nelegálneho prisťahovalectva a následkoch 
v prípade neudelenia štatútu utečenca, rovnako ako o možnostiach legálneho prisťahovalectva 
s cieľom znížiť počet neodôvodnených žiadostí o azyl a nelegálny prechod hraníc;

9. žiada spravodlivú a rýchlu realizáciu opatrení, ktoré sa uplatňujú na osoby, ktorým nebol 
pridelený štatút utečenca alebo ktorým bol štatút utečenca odobratý;

10. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr odstránila technické a politické ťažkosti pri zavádzaní 
spoločnej databázy o krajinách pôvodu; želá si, aby sa našlo pragmatické riešenie problému 
mnohojazyčnosti;

11. víta snahu Komisie vytvoriť podľa ustanovení článku 29 smernice o azylových konaniach 
zoznam bezpečných tretích štátov a obratom žiada od Rady príslušné uznesenia;

12. domnieva sa, že koordinácia činností v súvislosti s praktickou spoluprácou v oblasti azylu 
by naďalej mala byť úlohou Komisie, ktorá musí disponovať primeranými zdrojmi; vyzýva 
Komisiu, aby sa v správe, ktorú predloží začiatkom roka 2008 o pokrokoch dosiahnutých v 
prvej fáze činností vyslovila za túto možnosť namiesto toho, aby sa zasadzovala za 
vytvorenie novej štruktúry vo forme „európskeho úradu pre podporu“, ako sa to v súčasnosti 
plánuje;

13. vyzýva členské štáty, aby spolupracovali s organizáciou UNHCR a podľa príkladu 
Spojeného kráľovstva a Rakúska zaviedli operáciu „iniciatíva pre kvalitu“ a uverejnili 
výsledky tejto iniciatívy, aby sa našli a podporovali najlepšie postupy pri spracovaní 
žiadostí o medzinárodnú ochranu;

14. víta plánované opatrenia Komisie na podporu členských štátov, ktoré sú pod veľkým 
tlakom, aby tieto problémy mohli prekonať v súvislosti s prijímaním žiadateľov o azyl 
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a posúdenie žiadostí o azyl, najmä a predovšetkým prostredníctvom vyslania skupiny 
expertov;

15. dôrazne poukazuje na skutočnosť, že je úlohou Komisie kontrolovať uplatňovanie 
schválených smerníc v oblasti azylu a že na tento účel musí disponovať príslušnými 
prostriedkami, ktoré sú však v súčasnosti veľmi nedostatočné na úspešné ukončenie takejto 
rozsiahlej úlohy; domnieva sa, že v hre je vierohodnosť Únie v tejto oblasti, ako aj 
budúcnosť spoločnej azylovej politiky;

16. poukazuje na to, že súbor práv Spoločenstva týkajúci sa oblasti azylovej politiky v rámci 
celej EÚ vyžaduje jednotný výklad a použitie; domnieva sa, že harmonizácia v oblasti 
azylovej politiky sa zjednoduší a urýchli, keď Súdny dvor Európskych spoločenstiev 
bude informovaný aj inými súdmi ako najvyššími národnými súdmi, ako je to v 
súčasnosti; preto vyzýva Radu, aby opäť priznala Súdnemu dvoru jeho právomoci v plnej 
miere v oblasti predbežného rozhodnutia podľa hlavy IV Zmluvy o ES.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Prijatím štyroch nástrojov upravených v článku 63 ods. 1 Zmluvy o založení ES sa dňa 1. 
decembra 2005 ukončila prvá fáza zavedenia spoločného azylového systému. Teraz ide 
o skonsolidovanie zavedených štruktúr, aby sa mohlo prejsť do druhej fázy systému, ktorá 
predpokladá zavedenie spoločného azylového systému a jednotného štatútu pre tých, ktorým 
bol pridelený štatút utečenca alebo ktorým bola poskytnutá subsidiárna ochrana.

V Haagskom programe zo 4. a 5. novembra 2005 poukázala Európska rada na skutočnosť, že 
azylová politika by sa v súčasnosti mala opierať o tri veľké piliere, a to o zavedenie 
jednotného konania, spoločné používanie informácií o krajinách pôvodu a zintenzívnenie 
spolupráce medzi členskými štátmi, najmä preto, aby pomohla členským štátom lepšie 
prekonať tlak, ktorému sú vystavené na základe svojej geografickej polohy.

Aby dosiahla tieto ciele a mohla prejsť do druhej fázy azylového systému, musí sa 
podporovať predovšetkým praktická spolupráca medzi členskými štátmi s konečným cieľom 
dosiahnuť zlepšenie kvality rozhodovania, ktorá by podľa spravodajcu mala byť rýchlejšia, 
spravodlivejšia a spoľahlivejšia. Zintenzívnenie tejto praktickej spolupráce je predmetom 
oznámenia Komisie, na ktoré sa vzťahuje táto správa. V tejto súvislosti sa spravodajca dotkol 
niektorých aspektov, ktoré by v rozhodujúcej miere mohli prispieť k zlepšeniu spolupráce, 
a tým aj rozhodovaniu v oblasti azylovej politiky a ktoré sú uvedené nižšie.

Jednotné konanie

Na základe jednotného konania sa urýchli rozhodovanie; toto konanie preto treba podporovať. 
Vo väčšine členských štátov sa už zaviedlo jednotné konanie, ktoré zahŕňa v jednej jedinej 
činnosti kontrolu kritérií na udeľovanie štatútu utečenca a kritérií, ktoré zabezpečujú 
subsidiárnu ochranu. Táto skutočnosť je chvályhodná v tom zmysle, že je spravidla málo 
pravdepodobné, aby osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie medzinárodnej ochrany, bola 
schopná určiť, či jej žiadosť zodpovedá kritériám Ženevskej konvencie alebo iným formám 
medzinárodnej ochrany. Tento postup je racionálny v prípade, že jedna jediná inštancia urobí 
rozhodnutie a pritom skontroluje všetky kritériá prípustnosti medzinárodnej ochrany, čím sa 
zabráni tomu, aby žiadateľ musel podať viac žiadostí na viacerých úradoch, ktoré hodnotia 
podobné skutočnosti.

Spoločná databáza

Kvalita rozhodnutí prijatých v prvej inštancii závisí od kvality informácií, o ktoré sa tieto 
rozhodnutia opierajú. Zbierka informácií o krajinách pôvodu sa preto musí zlepšiť 
a harmonizovať s kritériami týkajúcimi sa rozhodnutia krajín Únie do takej miery, ako je to 
možné a treba dbať na to, aby všetky členské štáty disponovali rovnakými informáciami. 
Spoločné používanie informácií o krajinách pôvodu je potrebnejšie ako prostriedky, ktoré sa 
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použijú na získavanie týchto informácií a ktoré sa líšia v každom členskom štáte. Niektoré 
štáty vytvorili v tejto oblasti vysoko rozvinuté databázy, ktoré musia rozhodujúci činitelia 
využívať, iné krajiny naproti tomu nedisponujú vlastnými zdrojmi informácií a spoliehajú sa 
na externé zdroje, napr. na mimovládne organizácie a na organizáciu UNHCR. Na 
zabezpečenie lepšej homogénnosti rozhodnutí by bolo nepochybne veľmi dôležité, aby sa 
rozhodnutia opierali o rovnaké údaje. Preto treba pracovať na vytvorení spoločnej databázy 
o krajinách pôvodu, za ktorú sa dôrazne vyslovuje spravodajca, a ktorej „spoločný portál“, 
ako uvádza správa Komisie, by bol len prechodnou fázou, ktorá by mala byť pokiaľ možno 
veľmi krátka. Išlo by najmä o to, ako zohľadňuje aj Komisia, vypracovať spoločné smernice o 
zabezpečení a analýze informácií prostredníctvom príslušných národných orgánov, aby sa 
mohla zriadiť európska databáza informácií o krajinách pôvodu na základe spoločných 
noriem Spoločenstva.

Vzdelávanie úradníkov

Pri snahe o zlepšenie rozhodovacieho procesu treba samozrejme dbať na to, aby osoby, ktoré 
sa zaoberajú prijímaním rozhodnutí, disponovali potrebnými kompetenciami, a tým aj vysoko 
kvalitným vzdelaním. V tejto súvislosti sa víta, že niektoré krajiny, ako napr. Spojené 
kráľovstvo a Rakúsko prevzali iniciatívu a obrátili sa na organizáciu UNHCR, orgán 
špecializovaný na oblasť azylu, aby im pomohol preskúmať v každodennej praxi spracovanie 
žiadostí o azyl a zlepšiť vybavovanie prostredníctvom konkrétnych návrhov. Ide o príklad, 
ktorý by sa mal nasledovať a ktorý by mohol viesť k vypracovaniu príručky o „osvedčených 
metódach“. Spravodajca víta rôzne opatrenia prijaté v rámci siete Eurasil1 týkajúce sa 
harmonizácie kvalifikácií úradníkov činných v oblasti azylu a vyslovuje sa za ich šírenie. 
Ďalej si želá, aby sa členské štáty usilovali zaviesť rôzne druhy opatrení, ktoré by nezvýšili 
len právomoci ich úradníkov, ale aj ich motiváciu, čo má podľa názoru expertov organizácie 
UNHCR podstatný význam. V tejto súvislosti by sa mohlo zohľadniť vypracovanie 
vzdelávacieho programu na úrovni EÚ, ktoré by úradníkom členských štátov umožnili 
vzájomné spoznávanie a výmenu skúseností. Prostredníctvom tohto programu by sa mohli 
oboznámiť so súčasným právnym rámcom a s rôznymi praktickými aspektmi svojej práce, 
ako napr. technikou viesť rozhovor, kritériami na zhodnotenie vierohodnosti vyhlásení 
žiadateľov, ako aj zohľadnením špecifických potrieb traumatizovaných osôb potrebujúcich 
ochranu, ktorým majú pomôcť. 

Úloha Súdneho dvora

Spravodajca sa domnieva, že harmonizácia v oblasti azylu sa zjednoduší a urýchli, keď Súdny 
dvor Európskych spoločenstiev bude informovaný aj inými súdmi ako najvyššími národnými 
súdmi, ako je to v súčasnosti. Ďalej sa domnieva, že homogénne uplatňovanie acquis by 
prispelo najmä k obmedzeniu sekundárnych tokov medzi členskými štátmi, čo je fenomén, 
ktorý neustále dáva podnet k ďalším starostiam. Preto o to viac víta adaptáciu ustanovení 
hlavy IV Zmluvy o ES na zabezpečenie účinnejšej súdnej ochrany, keďže sa v súčasnosti 
platná výnimka prejavuje v politických oblastiach, ktoré sú vzhľadom na základné práva 
osobitne citlivé, pretože sa týkajú ochrany osôb, ktoré takúto ochranu potrebujú.

  
1 Sieť EÚ združujúca odborných pracovníkov bola založená v roku 2002.
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Úloha Komisie 

Aby Komisia mohla zaručiť jednotné uplatňovanie práva Spoločenstva v oblasti azylu, musí 
byť schopná primerane kontrolovať realizáciu smerníc schválených pre túto oblasť. Zdroje, 
ktorými disponuje, sú však zjavne nedostatočné, čo má za následok externalizáciu úloh, ktorá 
by podľa spravodajcu mohla ohroziť vykonávanie jej funkcie ako ochrankyne zmlúv. 
Spravodajca sa preto domnieva, že Komisia by mala nasadiť tímy právnikov z jednotlivých 
členských krajín, ako aj tímy prekladateľov, aby mohla svoju kontrolnú funkciu splniť za tých 
najlepších podmienok. Členské štáty by na druhej strane mali Komisii systematicky 
predkladať tabuľku ekvivalentov, z ktorej bude zrejmé, na ktoré ustanovenia smerníc sa 
vzťahujú národné opatrenia, ktoré sú predmetom notifikácie. Ide o osvedčený správny postup, 
ktorý spadá do oblasti lojálnej spolupráce. Preto sa dá iba ťažko pochopiť, prečo ho členské 
štáty nedodržiavajú.

Nakoniec si je spravodajca vedomý skutočnosti, že správa činností v súvislosti s praktickou 
spoluprácou, ako je to uvedené v oznámení, by v dlhodobom horizonte mohla prekročiť 
kapacitu siete azylovej spolupráce. Napriek tomu sa domnieva, že úlohou Komisie je prevziať 
koordináciu činností v súvislosti so spoločným európskym azylovým systémom medzi 
členskými štátmi a varuje pred pokušením zveriť tieto úlohy novej agentúre. Rozhodne sa 
vyslovuje proti tomuto návrhu.

V konečnom dôsledku víta spravodajca konkrétne návrhy na zintenzívnenie spolupráce medzi 
členskými štátmi v oblasti azylu uvedené v oznámení Komisie a dúfa, že pomocou tejto 
pragmatickej metódy bude možné do roku 2010 vytvoriť spoločný azylový systém.


