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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby 
bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení osoby požívající mezinárodní 
ochrany, a o obsahu poskytované ochrany (přepracované znění)

Pozadí právního předpisu

Souvislosti  

Pozadí revidované směrnice je uvedeno v návrhu Komise. V tomto pracovním dokumentu 
zpravodajka předkládá hodnocení pozměňovacích návrhů vycházejících z nedostatků, které 
objevila Komise během monitorování provádění a uplatňování směrnice, a studie, které 
uskutečnily UNHCR, ECRE a další významné nevládní organizace. Tento dokument 
rozhodně není vyčerpávající, jeho cílem je informovat, radit a řídit diskusi, jejímž výsledkem 
má být postoj Parlamentu v prvním čtení.

Současná směrnice

Směrnice o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo 
osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení osoby požívající mezinárodní 
ochrany, a o obsahu poskytnuté ochrany (2004/83/ES), dále jen směrnice, je v platnosti od 
roku 2004. Právní předpis se snaží vytvořit pro členské státy obecné normy pro harmonizaci 
kritérií, jež mají určit osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, a práv a požitků, které jsou 
jim přiznány. 

Směrnice se zabývá podmínkami, které musí být splněny, aby měl jedinec právo na 
postavení uprchlíka nebo status poskytující doplňkovou ochranu. Patří sem definice toho, kdo 
může být zařazen mezi původce pronásledování nebo vážné újmy (článek 6) nebo kdo je 
poskytovatel ochrany (článek 7); podmínky, za nichž lze posuzovat vnitrostátní ochranu jako 
alternativu k udělení mezinárodní ochrany (článek 8); co představuje pronásledování podle 
Ženevské úmluvy z roku 1951 a souvisejících protokolů (články 9 a 10); co představuje 
vážnou újmu (článek 15); a důvody a podmínky pro vyloučení z postavení uprchlíka nebo 
ukončení tohoto postavení (články 11, 12, 16, 17). Podrobně také hovoří o obsahu
mezinárodní ochrany (Kapitola VII) z hlediska přístupu k informacím, zachování celistvosti 
rodiny, povolení k pobytu, cestovních dokladů a přístupu k zaměstnání, vzdělání, sociální 
péči, zdravotní péči, bydlení a integračním opatřením. Jsou zde podrobně uvedena zvláštní 
ustanovení pro nezletilé osoby bez doprovodu.

Důvod přezkumu

Současná směrnice posílila harmonizaci mezi členskými státy v některých aspektech práva, 
avšak v některých oblastech stále dochází k různým výkladům. Hodnocení ukázala, že 
rozhodovací orgány mají potíže s rychlým přijímáním kvalitních rozhodnutí: možnost 
vykládat jednotlivé pojmy různým způsobem zároveň vede k častému výskytu odvolání a 
k vysoké míře úspěšných odvolání proti zamítavým rozhodnutím. Statistické údaje naznačují, 
že směrnice nemá žádný vliv na snížení druhotného pohybu. Hodnocení dopadu1 směrnice 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF.
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provedené Komisí ukazuje, že minimální normy jsou příliš obecné a nejednoznačné, obsahují 
mezery a umožňují výjimky. To potom vedlo ke značným rozdílům při provádění směrnice, 
a tedy k rozdílům v míře uznávání žadatelů o azyl ze stejné země v různých členských státech. 
Nedostatky současné směrnice se odrazily v nedávných rozsudcích Evropského soudu pro 
lidská práva (ECtHR), jako např.:

Rozsudek ze dne 11. ledna 2007 ve věci Salah Sheekh v. Nizozemsko1, který se vztahuje 
k článku 8 směrnice o mezinárodní ochraně, a rozsudky ze dne 15. února 2006 ve věcech 
Niedzwiecki v. Německo2 a Okpisz v. Německo3, které se týkají vyřízení dvou statusů na 
ochranu.

Evropský parlament jednoznačně zastává názor, že odchylnou praxi v členských státech je 
nutno řešit. Revize směrnice je nutná k vyjasnění některých částí textu a povede k lepšímu 
provádění a ke zmenšení rozdílů v praxi členských států. Je také nutné zajistit, aby byla plně 
v souladu s mezinárodními právními předpisy týkajícími se uprchlíků a lidských práv, které 
platí ve všech členských státech. Článek 37 současné směrnice obsahuje ustanovení o revizi. 
Praktická spolupráce a sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy, které bude 
usnadněno nadcházejícím zřízením Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, nejsou 
pro zlepšení provádění směrnice dostatečné. 

Rozsah revize

Návrh na přepracované znění4 se snaží řešit řadu nedostatků v současném právním předpise. 
Během konzultací Parlamentu v roce 2002 se vznesla vlna kritiky5. Otázky, na něž Parlament 
upozornil, se týkaly zejména pojmu „poskytovatelů ochrany“, „vnitrostátní ochrany“ a oblasti 
působnosti směrnice, jež je omezena na státní příslušníky třetích zemí a osoby bez státní 
příslušnosti s vyloučením státních příslušníků EU. K ostatním otázkám, kterým se v té době  
věnovala pozornost, patřila otázka původců pronásledování, žen a sexuální orientace, které 
mohou tvořit určitou společenskou skupinu, a definice rodiny. K dalším kritizovaným 
oblastem patřila analýza na místě, která vyžadovala vyhodnocení toho, zda žadatel o azyl 
vyvolal situaci, která byla příčinou pronásledování nebo vážné újmy, sám, jak je to i nadále 
uvedeno v čl. 5 odst. 3, neboť to představuje omezení práv žadatelů o azyl na svobodu 
vyjadřování, svobodu náboženského vyznání a svobodu sdružování. 

Ve své revizi Komise navrhla nevracet se k některým širším otázkám, které byly označeny za 
problematické. I když je to pro některé, včetně zpravodajky, politováníhodné, je jasné, že 
členské státy se v této době některými nedostatky směrnice nechtějí zabývat. Komise navrhla 
přepracované znění, které obsahuje částečné změny textu v některých klíčových oblastech. 
Zpravodajka doporučuje, aby se výbor v této fázi vývoje společného azylového systému 
obecně řídil tímto přístupem, vyzývá nicméně Radu, aby zbývající výše uvedené otázky 
posoudila. Je zde také několik otázek týkajících se místa dětí z hlediska kontinuity přístupu 
                                               
1 ECtHR, Salah Sheek v Nizozemsko, žádost č. 1948/04, 11. ledna 2007, odst. 141.
2 ECtHR Niedzwiecki v Německo 58453/00, 25. října 2005
3 ECtHR Okpisz v.Německo, 59140/00, 25. října 2005
4 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLA MENTU A RADY o minimálních normách, které musí splňovat 
státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení osoby požívající 
mezinárodní ochrany, a o obsahu poskytnuté ochrany (přepracování) KOM(2009) 551.
5 Viz závěrečná zpráva T-5-0494/2002 ze dne 22.10.2002
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během celého procesu ochrany. Zpravodajka by ráda Komisi a Radu vyzvala k jejich 
projednání.

Následuje nevyčerpávající přehled pozměňovacích návrhů předložených Komisí a předběžné 
hodnocení těchto změn zpravodajkou.

Nahrazení pojmu „postavení uprchlíka“ a „status doplňkové ochrany“ pojmem „osoby 
požívající mezinárodní ochrany“ (článek 1, čl. 2 písm. b) a j) a další) – to je v souladu 
s Haagským programem, který vyzývá k vytvoření jednotného statusu ochrany a který byl 
znovu potvrzen Stockholmským programem1. Odrazem tohoto návrhu je sjedocení práv, jak 
je uvedeno v dalším bodě. Řada členských států to již dělá.

Zpravodajka vítá přístup Komise. Často se má za to, že doplňková ochrana plní krátkodobé 
potřeby, ale ukázalo se, že tomu tak není. Kvalifikace statusu by měla záviset na 
individuálních okolnostech, nikoli na možné délce pobytu. Záměrem vždy bylo, aby definice 
těchto dvou statusů splňovaly různé potřeby ochrany a nemohly být navzájem zaměňovány.

Sjednocení práv osob požívajících doplňkovou ochranu s právy uprchlíků (články 22-27,
29, 30, 33). Očekává se, že to zjednoduší a zracionalizuje postupy a sníží administrativní 
náklady a rovněž to zajistí plné dodržování zásady nediskriminace a uvede text do souladu 
s judikaturou ECtHR2. Pozměňovací návrhy rovněž reagují na Haagský program, jak jej 
potvrdil Stockholmský program, který vyzývá k vytvoření jednotného statusu ochrany. 
Pozměňovací návrhy odstraňují rozdíly mezi dvěma statusy, které v současné směrnici 
existují podle doby platnosti povolení k pobytu, přístupu k zaměstnání a vzdělávacím 
činnostem souvisejícím se zaměstnáním, přístupu k sociální péči, zdravotní péči a integračním 
opatřením a přístupu k výhodám pro rodinné příslušníky.

Zpravodajka rozhodně podporuje pozměňovací návrhy Komise. Jak již některé členské státy 
zjistily, může sjednocení práv vést ke zjednodušení administrativy a k lepšímu porozumění 
a fungování systému. Toto srovnání může napomoci integraci, snížit sociální vyloučení 
a těm, kdo k tomu mají schopnosti, může pomoci přejít ze státní podpory do zaměstnání. 
Podstatné rozdíly v zacházení s uchazeči s rozdílným statusem může fungovat jako pobídka 
k tomu, aby se žadatelé přesunuli do jiného členského státu a podali další žádost, což dále 
zvýší tlak  na dublinský systém. Vzhledem k tomu, že Rada chce omezit rozdíly v přístupu 
členských států a snížit počet dodatečných žádostí, je smysluplné zmenšit tyto rozdíly 
sjednocením práv vyplývajících z těchto dvou statusů podle návrhu Komise. Otázka 
případných dodatečných nákladů se řeší ve shrnutí hodnocení dopadu a v pracovním 
dokumentu útvarů Komise3. Pro financování určitých opatření je k dispozici Evropský fond 
pro uprchlíky.

Poskytovatelé ochrany (článek 7) – objasnění pojmu s cílem zajistit plnou slučitelnost 
s Ženevskou úmluvou, zvýšenou kvalitu a účinnost rozhodování a důslednost a soudržnost 
výkladu.

                                               
1 Stockholmský program s. 69.
2 Rozsudky ze dne 15. února 2006 ve věcech Niedzwiecki v. Německo a Okpisz v. Německo.
3 Viz s. 5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF.
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Zpravodajka navrhované změny vítá, domnívá se však, že článek by bylo možno zlepšit 
omezením úlohy „poskytovatelů ochrany“ pouze na státní orgány. Současný článek 
fakticky ukládá povinnosti státu orgánu, který nemůže být právně zodpovědný a jehož 
schopnost prosazovat zákonnost v praxi, a tedy i poskytovat ochranu, je omezená. Studie 
UNHCR o provádění kvalifikační směrnice1 dospěla k závěru, že ačkoli některé orgány 
členských států jsou ochotny pokládat mezinárodní organizace za poskytovatele ochrany, 
obecně se nakonec dospělo k závěru, že mezinárodní organizace nejsou schopny takovou 
ochranu poskytovat: tento pojem je tedy problematický.
K tomuto článku lze uvažovat i o dalších pozměňovacích návrzích, které by odkazovaly na 
ochotu a schopnost státu prosazovat zákonnost.

Akty pronásledování (článek 9)

Zpravodajka plně podporuje pozměňovací návrh Komise k čl. 9 odst. 3, protože vyjasňuje, 
že status by měl být udělen nejen v případě, kdy došlo k aktu pronásledování, ale také 
v případě nepřítomnosti ochrany nebo neschopnosti ochranu poskytnout. Pozměňovací 
návrh je nutný k řešení nedostatku ochrany, který vzniká zejména ze strany nestátních 
původců a je zvláště důležitý v případě žádostí založených na příslušnosti k pohlaví.

Vnitrostátní ochrana (článek 8) – specifikuje kritéria pro posuzování přístupu k ochraně 
a účinnosti ochrany, která by měla být dostupná žadateli v jiné části země původu nebo 
bydliště, a zajišťuje slučitelnost pojmu s článkem 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod, jak jej vykládá nedávný rozsudek ECtHR2. 

Zpravodajka se domnívá, že pozměňovací návrhy předložené Komisí jsou významné pro 
zlepšení jasnosti textu a jeho slučitelnosti s nedávným rozsudkem ECtHR. Zpravodajka by 
rovněž doporučovala zachovat současné znění směrnice týkající se zkoušky přiměřenosti, 
což zajistí, že dotčené osoby by mohly vést relativně normální život v části země původu, 
o niž se jedná. To by uvedlo text do souladu s pokyny UNHCR o uprchnutí do jiné části 
země nebo možnosti vnitřního přesídlení, jejichž prvky již mnohé členské státy zohledňují3. 
Toto další objasnění a uplatňování zkoušky přiměřenosti by přispělo k další harmonizaci 
praxe členských států, která se v současné době v této oblasti značně liší. Před vstupem 
směrnice v platnost byl například mnoha žadatelům o azyl z Čečenska zamítnut status 
uprchlíka na základě toho, že by mohli žít někde jinde v Ruské federaci, ačkoli bylo 
uznáváno, že by pravděpodobně nedosáhli základní úrovně prostředků na živobytí. 
Zpravodajka se domnívá, že by mohlo být užitečné posoudit, jak by se možnost vnitřní 
ochrany uplatňovala v případě dětí.

Zařazení hlediska pohlaví do definice člena „určité společenské skupiny“ (článek 10 
a bod odůvodnění 29) – z pozměňovacího návrhu Komise plyne požadavek, aby při 
definování určité společenské skupiny bylo řádně posouzeno hledisko pohlaví. To zaručuje 
                                               
1 Asylum in the European Union, A study of the implementation of the Qualification Directive, UNHCR, 
listopad 2007, s. 48
2 Rozsudek z 11. ledna 2007, Salah Sheekh v. Nizozemsko, odst. 141.
3 Průzkum ELENA „The application of the concept of Internal Protection Alternative“, aktualizováno v roce 
2000, s. 17–18.
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rozsáhlejší výklad pojmu „určitá společenská skupina“ v souladu s normami Ženevské 
úmluvy a zvýší to přístup k ochraně, zejména pro ženy. 

Zpravodajka tuto revizi vítá, ale chtěla by vyzvat výbor, aby posoudil, zda pozměňovací 
návrh plně odráží hledisko pohlaví nebo ve skutečnosti otázku pohlavní identity. Kromě 
toho v současném znění textu je „určitá společenská skupina“ definována tak, že její 
příslušníci sdílejí vrozený charakteristický rys nebo společnou minulost, kterou nelze 
změnit, nebo sdílejí charakteristiku nebo přesvědčení, které jsou natolik zásadní pro 
totožnost nebo svědomí, že daná osoba nemá být nucena, aby se jí zřekla, a  společnost tuto 
skupinu vnímá jako odlišnou. Aby nedocházelo k mezerám v ochraně, zpravodajka se 
domnívá, že text by měl požadovat, aby byl splněn pouze jeden z těchto požadavků, a spojka 
„a“ by se tedy měla změnit na „nebo“. Zpravodajka věří, že Rada tuto drobnou textovou 
změnu projedná.

Definice rodinných příslušníků (čl. 2 písm. j) – Komise navrhuje rozšířit definici tak, aby 
zahrnovala vdané či ženaté nezletilé děti, pokud je v jejich nejlepším zájmu, aby bydlely ve 
stejné zemi jako osoba požívající mezinárodní ochrany: otec, matka nebo jiný dospělý 
příbuzný, jenž odpovídá za osobu požívající mezinárodní ochrany, pokud je tato osoba 
nezletilá a svobodná, nebo pokud je nezletilá a vdaná či ženatá, ale je to v jejím nejlepším 
zájmu a nezletilí svobodní sourozenci osoby požívající mezinárodní ochrany, pokud je tato 
osoba nezletilá a svobodná nebo nezletilá a vdaná či ženatá, ale je v nejlepším zájmu jednoho 
nebo některých z nich, aby bydleli ve stejné zemi.

Předkládané pozměňovací návrhy uvádějí text do souladu s právem na celistvost rodiny, jak 
je určena v příslušné příručce UNHCR. Zpravodajka se však domnívá, že toto právo by 
mělo být přiznáno také rodinám, které vznikly od útěku ze země původu, protože rodiny, 
které vznikly během útěku nebo po příchodu do státu azylu, je nutno rovněž zohlednit. 
Zpravodajka podporuje postoj Parlamentu1 v jeho odpovědi na sdělení Komise nazvané „Ke 
strategii EU pro práva dítěte“, že při každém rozhodnutí musí být prvořadý nejlepší zájem 
dítěte.

Ukončení (články 11 a 16) – doplnění ustanovení týkajícího se naléhavých důvodů neprovést 
ukončení statusu – tento pozměňovací návrh uvádí text plně do souladu s Ženevskou úmluvou 
a s obecnými humanitárními zásadami.

Z omezených změn, které jsou navrženy, není jasné, jak budou v rámci současného znění 
chráněny děti. Výbor se vyzývá, aby tuto otázku dále posoudil.

Zranitelné osoby (čl. 20 odst. 3) 

Zpravodajka vítá pozměňovací návrhy k čl. 20 odst. 3, které v nevyčerpávajícím seznamu 
zranitelných osob, jež by členské státy měly zohlednit při provádění Kapitoly VII,  výslovně 
uvádějí oběti obchodování s lidmi a osoby s psychickými problémy.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0012&language=EN
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Nezletilé osoby bez doprovodu (článek 31) – ukládá členským státům povinnost zavést 
postupy napomáhající nalezení rodinných příslušníků nezletilé osoby bez doprovodu co 
nejrychleji po poskytnutí mezinárodní ochrany, přičemž se chrání nejlepší zájmy nezletilé 
osoby bez doprovodu, a zlepšuje požadavky na proškolení osob, které pečují o nezletilé osoby 
bez doprovodu.

Výše uvedené změny jsou vítány. Zahájení programů na nalezení rodiny a poručníků 
v okamžiku žádosti, jak to navrhuje Komise v přepracovaném znění směrnice o podmínkách 
přijímání1, by bylo žádoucí a zajistilo by důslednost mezi těmito dvěma směrnicemi.

Nejlepší zájmy dítěte

V bodu odůvodnění 17 Komise zařadila odkaz na Úmluvu organizace spojených národů 
o právech dítěte, což je třeba přivítat. Poslanci však možná budou chtít posoudit, zda 
rozšíření bodu odůvodnění tak, aby obsahoval dané zásady, přispěje k jednotnějšímu 
provádění směrnice.

Zlepšení možností integrace (články 26, 28, 32, 34) – prostřednictvím uznávání kvalifikace, 
zlepšení přístupu ke vzdělání souvisejícímu se zaměstnáním, integračním programům 
a požadavku, aby členské státy uskutečňovaly opatření na zlepšení přístupu k bydlení pro 
příjemce mezinárodní ochrany.

Zpravodajka plně podporuje tyto pozměňovací návrhy a doporučovala by, aby výbor návrhy 
Komise podpořil.

Závěr

Zpravodajka doporučuje, aby návrhy Komise byly v zásadě přijaty.

Obecně řečeno, zpravodajka vítá pozměňovací návrhy Komise a domnívá se, že jsou velmi 
důležité pro dosažení plného a obsáhlého výkladu příslušných mezinárodních úmluv a dohod. 
Předložené pozměňovací návrhy jsou také v souladu s cíli stanovenými Haagským 
a Stockholmským programem dohodnutými Radou, pokud jde o vytvoření jednotného statusu 
ochrany a dosažení pokroku v oblasti integrace státních příslušníků třetích zemí. Sjednocení 
práv je v tomto klíčové. Zlepšení právní jasnosti textu napomůže harmonizaci praxe 
v členských státech a tím snížení druhotného pohybu a dublinských případů. Zvýšená jasnost 
rovněž povede ke snížení počtu odvolání, což sníží administrativní a finanční zátěž členských 
států.

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání 
žadatelů o azyl (přepracované znění), čl. 23 odst. 3.


