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SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej 
krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou  a 
obsah poskytovanej ochrany (prepracované znenie)

Kontext právneho predpisu

Kontext  

Kontext revidovanej smernice sa uvádza v návrhu Komisie. V tomto pracovnom dokumente 
spravodajkyňa predkladá hodnotenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vychádzajúcich 
z nedostatkov, ktoré zistila Komisia počas monitorovania vykonávania a uplatňovania 
smernice ako aj štúdie, ktorú uskutočnili  UNHCR, ECRE a iné významné mimovládne 
organizácie. Tento dokument v žiadnom prípade nie je vyčerpávajúci, jeho cieľom je 
informovať, poskytnúť poradenstvo a podnietiť diskusiu, ktorej výsledkom má byť stanovisko 
Parlamentu v prvom čítaní.

Súčasná smernica

Smernica o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov 
tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou 
ochranou a obsah poskytovanej ochrany (2004/83/ES), ďalej len „smernica“, je v účinnosti od 
roku 2004. Cieľom právneho predpisu je zaviesť pre členské štáty všeobecné normy na 
harmonizáciu kritérií na identifikáciu osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a práv a 
výhod, ktoré sú im priznané. 

Smernica sa zaoberá podmienkami, ktoré musia byť splnené, aby mala osoba právo na 
postavenie utečenca alebo postavenie doplnkovej ochrany. Patrí sem definícia toho, kto môže 
byť zaradený do kategórie Aktéri prenasledovania alebo vážneho bezprávia (článok 6) alebo 
Aktéri ochrany (článok 7); podmienky, podľa ktorých možno posudzovať vnútroštátnu 
ochranu ako alternatívu k udeleniu medzinárodnej ochrany (článok 8); čo predstavuje 
prenasledovanie podľa Ženevského dohovoru z roku 1951 a súvisiacich protokolov (články 9, 
10); čo predstavuje vážne bezprávie (článok 15); a dôvody a podmienky na vylúčenie z 
postavenia utečenca alebo ukončenie tohto postavenia (články 11,12,16,17). Podrobne sa tiež 
venuje obsahu medzinárodnej ochrany (Kapitola VII) z hľadiska prístupu k informáciám, 
zachovania úplnosti rodiny, povolenia na pobyt, cestovných dokladov a prístupu k 
zamestnaniu, vzdelaniu, sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti, bývaniu a 
integračným opatreniam. Uvádzajú sa podrobnosti o osobitných ustanoveniach o neplnoletých 
osobách bez sprievodu.

Prečo revízia?

Súčasnou smernicou sa zvýšila harmonizácia medzi členskými štátmi v niektorých aspektoch 
práva, ale v niektorých oblastiach stále dochádza k rozdielnosti vo výklade. Hodnotenia 
preukázali, že rozhodovacie orgány majú ťažkosti s rýchlym prijímaním kvalitných 
rozhodnutí: možnosť vykladať jednotlivé pojmy rôznym spôsobom zároveň vedie k častému 
predkladaniu odvolaní a k vysokej miere úspešných odvolaní proti zamietavým rozhodnutiam. 
Štatistické údaje naznačujú, že smernica nemala žiadny vplyv na zníženie sekundárneho 
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pohybu. Hodnotenie vplyvu,1 ktoré vypracovala Komisia preukazuje, že minimálne normy sú 
príliš všeobecné a nejednoznačné, obsahujú medzery a umožňujú výnimky. To potom viedlo 
k veľkým rozdielom vo vykonávaní smernice, a teda k rozdielom v miere uznávania 
žiadateľov o azyl z rovnakej krajiny v rôznych členských štátoch. Nedostatky súčasnej 
smernice sa odzrkadlili v nedávnych rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva, napr.:

rozsudok z 11. januára 2007, Salah Sheekh/ Holandsko,2 ktorý sa týka článku 8 smernice o 
medzinárodnej ochrane a rozsudky z 15. februára 2006 vo veciach Niedzwiecki/ Nemecko3

a Okpisz/Nemecko,4 ktoré sa týkajú vyrovnania dvoch postavení ochrany. 

Európsky parlament sa jasne domnieva, že rozdiely v postupoch medzi členskými štátmi je 
nutné riešiť. Revízia smernice je nevyhnutná na vyjasnenie niektorých častí textu a povedie k 
lepšiemu vykonávaniu a k minimalizácii rozdielov v postupoch členských štátov: Rovnako je 
potrebné zabezpečiť, aby bola v plnej miere v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi 
týkajúcimi sa utečencov a ľudských práv, ktoré platia vo všetkých členských štátoch. Článok 
37 súčasnej smernice obsahuje ustanovenia o revízii. Praktická spolupráca a výmena 
osvedčených postupov medzi členskými štátmi, ktoré budú uľahčené skorým zriadením 
Európskeho podporného úradu pre azyl, nie sú na zlepšenie vykonávania smernice dostatočné. 

Rozsah revízie

V návrhu na prepracované znenie5 sa vyvíja úsilie o riešenie množstva nedostatkov v 
súčasnom právnom predpise. Počas konzultácií s Parlamentom sa v roku 2002 zniesla vlna 
kritiky6. Otázky, na ktoré Parlament upozornil sa týkali najmä pojmu aktérov ochrany, 
vnútroštátna ochrana a rozsahu pôsobnosti smernice, ktorý sa obmedzuje na štátnych 
príslušníkov tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti s vylúčením štátnych príslušníkov 
EÚ. K ostatným otázkam, ktorým sa v tom čase venovala pozornosť patrili aktéri 
prenasledovania; ženy a sexuálna orientácia ako osobitná sociálna skupina a definícia rodiny. 
Medzi ďalšie kritizované oblasti patrila analýza na mieste, podľa ktorej sa vyžadovalo 
vyhodnotenie toho či žiadateľ o azyl vyvolal situáciu, ktorá by bola príčinou prenasledovania 
alebo vážneho bezprávia na základe vlastného rozhodnutia, ako sa to stále uvádza v článku 5 
ods. 3, keďže to predstavuje obmedzenie práv žiadateľov o azyl na slobodu prejavu, slobodu 
náboženského vyznania a slobodu združovania. 

Vo svojej revízii Komisia navrhla nevracať sa k niektorým širším otázkam, ktoré boli 
označené za problematické. Napriek tomu, že je to pre niektorých vrátane spravodajkyne 
poľutovaniahodné, je jasné, že členské štáty sa v súčasnosti nehodlajú nedostatkami smernice 
zaoberať. Komisia navrhla prepracované znenie, ktoré obsahuje čiastočné zmeny textu v 
niektorých kľúčových oblastiach. Spravodajkyňa odporúča, aby sa výbor v tejto fáze 
vývoja spoločného európskeho azylového systému všeobecne riadil týmto prístupom, ale 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF
2 ESĽP, Salah Sheek/Holandsko, žiadosť č. 1948/04, 11. januára 2007, ods. 141.
3 ESĽP, Niedzwiecki/Nemecko 58453/00, 25. októbra 2005.
4 ESĽP, Okpisz/ Nemecko, 59140/00, 25. októbra 2005.
5 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie 
štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou a 
obsah poskytovanej ochrany (prepracované znenie) KOM(2009) 551.
6 Pozri záverečná správa T-5-0494/2002 z 22/10/2002.
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napriek tomu vyzýva Radu, aby zostávajúce uvedené otázky posúdila. Existuje niekoľko 
otázok týkajúcich sa miesta detí z hľadiska kontinuity zaobchádzania počas celého procesu 
poskytovania ochrany. Spravodajkyňa by chcela vyzvať Komisiu a Radu na ich zváženie.

Na nasledujúcich stranách je neúplný prehľad pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
predložených Komisiou a predbežné hodnotenie týchto zmien spravodajkyňou.

Nahradenie pojmu „postavenie utečenca“ a „postavenie doplnkovej ochrany“ pojmom 
„osoby pod medzinárodnou ochranou“ (článok 1, 2b,2j) a iné) – je to v súlade s 
Haagskym programom, v ktorom sa vyzýva na vytvorenie jednotného postavenia ochrany a 
ktorý bol znovu potvrdený v Štokholmskom programe1. Odrazom tohto návrhu je vyrovnanie 
práv, ako sa uvádza v ďalšom bode. Množstvo členských štátov už tak robí.

Spravodajkyňa víta prístup Komisie. Často sa predpokladá, že doplnková ochrana plní 
krátkodobé potreby, ale ukázalo sa, že to nie je pravda. Kvalifikácia postavenia by mala 
závisieť od individuálnych okolností, nie od možnej dĺžky pobytu. Zámerom bolo vždy, aby 
definície týchto dvoch druhov postavenia spĺňali rôzne potreby ochrany a nemohli sa 
navzájom zamieňať.

Vyrovnanie práv osôb s doplnkovou ochranou s utečencami (články 22 – 27, 29, 30, 33) 
Očakáva sa, že to zjednoduší a zracionalizuje postupy a zníži administratívne náklady a 
rovnako zabezpečí dodržiavanie zásady nediskriminácie v plnej miere a text zosúladí s 
judikatúrou ESĽP.2 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tiež reagujú na Haagsky program, ako 
ho potvrdil Štokholmský program, v ktorom sa vyzýva na vytvorenie jednotného postavenia 
ochrany. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy odstraňujú rozdiely medzi dvomi postaveniami, 
ktoré v súčasnej smernici existujú podľa obdobia platnosti povolenia na pobyt; prístupu k 
zamestnaniu a vzdelávacím aktivitám; prístupu k sociálnej starostlivosti, zdravotnej 
starostlivosti a integračným opatreniam a prístupu k výhodám pre rodinných príslušníkov.

Vaša spravodajkyňa dôrazne podporuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Komisie. Ako už 
zistili niektoré členské štáty, vyrovnanie práv môže viesť k zjednodušeniu administratívy 
a teda k lepšiemu pochopeniu a využívaniu systému. Toto vyrovnanie môže pomôcť 
integrácii, znížiť sociálne vylúčenie a pomôcť prechodu práceschopných od poberania 
podpory do zamestnania. Podstatné rozdiely v zaobchádzaní s osobami rôzneho štatútu 
môže byť pre žiadateľov motiváciou k presťahovaniu do iného členského štátu a 
predloženiu ďalšej žiadosti, čo potom zvyšuje tlak na dublinský systém. Keďže Rada si želá 
zredukovať rozdiely v prístupe medzi jednotlivými členskými štátmi a počet dodatočných 
žiadostí, je rozumné zmenšiť tieto rozdiely vyrovnaním práv vyplývajúcich z oboch štatútov 
v súlade s návrhom Komisie. Otázke prípadných dodatočných nákladov sa venuje zhrnutie 
posúdenia vplyvov a pracovný dokument zamestnancov Komisie3. Európsky fond pre 
utečencov je k dispozícii na spolufinancovanie určitých opatrení.

Aktéri ochrany (článok 7) – objasnenie pojmu s cieľom zabezpečiť zlučiteľnosť so 

                                               
1 Štokholmský program s. 69.
2 Rozsudky z 15. februára 2006 vo veciach Niedzwiecki/Nemecko a Okpisz/Nemecko.
3 Pozri s. 5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:SK:PDF
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Ženevským dohovorom, zvýšiť kvalitu a účinnosť rozhodovania a zlepšiť konzistentnosť 
a súlad interpretácie.

Vaša spravodajkyňa víta navrhované zmeny, no domnieva sa, že článok by sa mohol zlepšiť 
obmedzením úlohy „aktérov ochrany“ iba na štátne orgány. Súčasný článok prakticky 
ukladá povinnosti štátu orgánu, ktorý nemá právnu zodpovednosť a ktorý má v praxi 
obmedzenú schopnosť presadzovať zásady právneho štátu a teda ponúkať ochranu. Štúdia 
UNHCR o vykonávaní kvalifikačnej smernice zistila1, že niektoré orgány členských štátov 
sú ochotné považovať medzinárodné organizácie za aktérov ochrany, vo všeobecnosti však 
medzinárodné organizácie nakoniec nedokážu poskytovať takúto ochranu: tento koncept je 
teda problematický.
Mohlo by sa tiež uvažovať o ďalších zmenách a doplneniach tohto článku, aby sa 
odkazovalo na vôľu a schopnosť štátu presadzovať zásady právneho štátu.

Činy prenasledovania (článok 9)

Vaša spravodajkyňa v plnom rozsahu podporuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh Komisie 
k článku 9 ods. 3, keďže sa objasňuje, že tento štatút by sa mal udeľovať nielen v prípade, 
ak došlo k činu prenasledovania, ale aj vtedy, ak k nemu nedošlo, alebo pri neschopnosti 
poskytnúť ochranu. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je nutný na riešenie rozdielov 
medzi ochranou vyvstávajúcich najmä od neštátnych aktérov, a je mimoriadne významný 
v prípade žiadostí odôvodnených rodom. 

Vnútorná ochrana (článok 8) – spresňuje kritériá na posudzovanie prístupnosti 
a efektívnosti ochrany, ktorá by mala byť k dispozícii žiadateľovi v inej oblasti ich krajiny 
pôvodu alebo pobytu, a zabezpečuje zlučiteľnosť pojmu s článkom 3 EDĽP, ako bolo 
interpretované v nedávnom rozsudku ESĽP2   

Vaša spravodajkyňa sa domnieva, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Komisie sú 
nevyhnutné na zlepšenie jasnosti textu a pre jeho zlučiteľnosť s nedávnym rozsudkom 
ESĽP. Vaša spravodajkyňa tiež odporúča zachovať znenie súčasnej smernice týkajúce sa 
testu primeranosti, čo zabezpečí, aby dotknuté osoby mohli viesť relatívne normálny život 
v časti predmetnej krajiny pôvodu. Týmto by sa zabezpečil súlad s usmerneniami UNHCR 
o alternatíve úniku do inej časti alebo presťahovania, t. j. s prvkami, ktoré viaceré členské 
štáty už zohľadňujú3. Toto ďalšie objasnenie a uplatňovanie testu primeranosti by prispelo 
k ďalšej harmonizácii postupov členských štátov, ktoré sa v tejto oblasti v súčasnosti 
podstatne odlišujú. Pred nadobudnutím účinnosti smernice bol napríklad mnohým 
žiadateľom o azyl z Čečenska zamietnutý štatút utečenca z toho dôvodu, že by mohli žiť 
inde v Ruskej federácii, hoci sa uznalo, že možno nedosiahnu základnú úroveň životného 
minima. Vaša spravodajkyňa sa domnieva, že by mohlo byť vhodné zvážiť spôsob 
uplatňovania alternatívy vnútornej ochrany v prípade detí.

Začlenenie rodového kritéria do vymedzenia „určitej sociálnej skupiny“ (článok 10 
                                               
1 Asylum in the European Union, A study of the implementation of the Qualification Directive, UNHCR, 
november 2007, s. 48.
2 Rozsudok z 11. januára 2007, Salah Sheekh/ Holandsko, ods. 141.
3 Prieskum ELENA, 'The application of the concept of Internal Protection Alternative'  updated 2000, s. 17-18.
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a odôvodnenie 29) – Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Komisie má za následok požiadavku 
zohľadňovať rod na účely vymedzenia určitej sociálnej skupiny. Toto zabezpečí
inkluzívnejšiu interpretáciu pojmu určitá sociálna skupina v súlade so štandardmi Ženevského 
dohovoru a zlepší dostupnosť ochrany najmä v prípade žien. 

Vaša spravodajkyňa víta túto revíziu, ale rada by požiadala výbor o posúdenie toho, či 
návrh v plnom rozsahu zohľadňuje rodovú dimenziu alebo otázku rodovej identity. Okrem 
toho, podľa súčasného znenia textu sa „určitá sociálna skupina“ vymedzuje tým, že jej 
príslušníci majú prirodzenú charakteristiku alebo spoločný pôvod, ktorý sa nemôže zmeniť 
alebo zdieľajú charakteristiku alebo vieru, ktorá je taká základná pre identitu alebo 
svedomie, že osoba by nemala byť nútená, aby sa jej zriekla, a  (zároveň) je ako taká 
sociálne vnímaná.  Aby sa zabránilo akýmkoľvek nedostatkom v ochrane sa vaša 
spravodajkyňa domnieva, že text by mal požadovať splnenie len jedného z týchto kritérií, 
čiže „a“ by sa malo zmeniť na „alebo“.  Vaša spravodajkyňa verí Rade, že posúdi túto malú 
úpravu textu.

Vymedzenie pojmu „člen rodiny“ (článok 2j) – Komisia navrhuje rozšíriť vymedzenie tak, 
aby zahŕňalo zosobášené maloleté deti v prípade, ak je to v ich najlepšom záujme mať 
bydlisko v tej istej krajine ako má osoba pod medzinárodnou ochranou: otec, matka alebo iný 
dospelý príbuzný, ktorí sú zodpovední za osobu pod medzinárodnou ochranou, ak je 
neplnoleté dieťa nezosobášené alebo zosobášené a je to v jeho najlepšom záujme, alebo  
súrodenci sú maloletí a nezosobášení alebo zosobášení, ale je v najlepšom záujme jedného 
alebo viacerých zo súrodencov, aby mali bydlisko v tej istej krajine.

Navrhované zmeny a doplnenia zlaďujú text s právom na jednotu rodiny podľa príslušnej 
príručky UNHCR. Vaša spravodajkyňa sa však tiež domnieva, že toto právo by sa malo 
priznať aj rodinám, ktoré vznikli po úteku z krajiny pôvodu, pretože je nutné brať do úvahy 
aj rodiny, ktoré vznikli počas úteku alebo po príchode do štátu azylu. Vaša spravodajkyňa 
podporuje pozíciu Parlamentu uvedenú v odpovedi na oznámenie Komisie K stratégii EÚ 
v oblasti práv dieťaťa, t. j. najdôležitejšie pri rozhodovaní o deťoch musia byť najlepšie 
záujmy dieťaťa.

Skončenie (články 11 a 16) – doplnenie ustanovenia o závažných dôvodoch na neskončenie 
štatútu – tento návrh zosúlaďuje text so Ženevským dohovorom a všeobecnými 
humanitárnymi zásadami.

Z navrhovaných malých zmien nie je jasné, ako budú podľa súčasného znenia chránené 
deti. Žiadam výbor o ďalšie posúdenie tejto otázky.

Zraniteľné osoby (článok 20 ods. 3) 

Vaša spravodajkyňa víta pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Komisie k článku 20 ods. 3, 
ktorý výslovne uvádza obete obchodovania s ľuďmi a osoby s osoby s mentálnymi 
poruchami v neúplnom zozname zraniteľných skupín, ktoré by mali členské štáty 
zohľadňovať pri vykonávaní kapitoly VII. 

Maloletí bez sprievodu (článok 31) – ukladá členským štátom povinnosť zriadiť postupy na  
čo najrýchlejšie vypátranie rodinných príslušníkov maloletého bez sprievodu po udelení 
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medzinárodnej ochrany, pričom majú chrániť najlepšie záujmy maloletého, a zlepšuje 
požiadavky na vzdelávanie.

Tento návrh treba uvítať. Iniciovanie programov na vypátranie rodiny alebo poručníkov 
v čase žiadosti, ako to navrhuje Komisia v prepracovaní smernice o prijímacích 
podmienkach1, by bolo žiaduce a zabezpečilo by súlad oboch smerníc.

Najlepšie záujmy dieťaťa

Komisia do odôvodnenia 17 zahrnula odkaz na Dohovor Organizácie Spojených národov o 
právach dieťaťa, čo treba privítať. 

Poslanci ale možno budú chcieť zvážiť, či by rozšírenie tohto odôvodnenia tak, aby 
zahŕňalo uvedené  zásady, prispelo k jednotnejšiemu uplatňovaniu smernice.

Zlepšenie možností integrácie Články 26, 28, 32, 34 – prostredníctvom uznania kvalifikácii, 
zlepšenia prístupu k možnostiam vzdelávania súvisiacim so zamestnaním, integračných 
programov a prostredníctvom žiadosti, aby členské štáty vykonávali potrenia na zlepšenie 
dostupnosti ubytovania pre užívateľov medzinárodnej ochrany.

Vaša spravodajkyňa plne podporuje tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a odporúča, 
aby výbor podporil návrh Komisie. 

Záver

Vaša spravodajkyňa v zásade odporúča, aby boli návrhy Komisie prijaté.

Vaša spravodajkyňa vo všeobecnosti víta pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Komisie 
a považuje ich za nevyhnutné smerom k úplnej a inkluzívnej interpretácii príslušných 
medzinárodných dohovorov a dohôd. Navrhované zmeny a doplnenia sú tiež v súlade s cieľmi 
ustanovenými v Haagskom a v Štokholmskom programe dohodnutými  Radou o vytvorení 
jednotného štatútu ochrany a pokroku v otázke integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. 
Kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa je vyrovnanie práv. Lepšia právna jasnosť textu pomôže 
harmonizácii postupov členských štátov a teda k zníženiu sekundárnych pohybov 
a dublinských prípadov.  Lepšia jasnosť bude viesť aj k zníženiu počtu odvolaní. Obe tieto 
veci znížia administratívnu a finančnú záťaž členských štátov.

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov 
o azyl“ (prepracované znenie), článok 23.3.


