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I. ÚVOD

Komise dne 18. února 2009 přijala návrh nařízení o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro 

otázky azylu1 a doprovodný návrh, kterým se mění rozhodnutí o Evropském uprchlickém fondu2.

Evropský parlament přijal dne 7. května 2009 stanovisko v prvním čtení k nařízení o Evropském 

podpůrném úřadu pro otázky azylu, v němž je uvedeno 40 změn k návrhu Komise3, a k rozhodnutí 

o Evropském uprchlickém fondu, k němuž nebyly navrženy žádné změny4.

V souladu s článkem 294 Smlouvy přijala Rada ve dnech 25. února 2010 k oběma návrhům svůj 

postoj v prvním čtení. 

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

Cílem nařízení o zřízení Evropském podpůrného úřadu pro otázky azylu je zlepšit provádění 

společného evropského azylového systému, posílit praktickou spolupráci mezi členskými státy 

v oblasti azylu a poskytovat a koordinovat operativní podporu určenou členským státům, jejichž 

vnitrostátní azylové systémy jsou vystaveny specifickým a nepřiměřeným tlakům. Zároveň se mění 

rozhodnutí o Evropském uprchlickém fondu, neboť úřad převezme odpovědnost za určité operace, 

které byly dosud financovány uprchlickým fondem.

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

Obecně

Jednání probíhala v politickém kontextu vytvořeném Haagským programem, který stanoví cíle 

a nástroje v oblasti práva a vnitřních věcí na období 2005 – 2010. Evropská rada vyjádřila svůj 

závazek dále rozvíjet společný evropský azylový systém prostřednictvím změn právního rámce 

a posílením praktické spolupráce, mj. zřízením Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. 

Evropská rada poté 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, Spojené království a Irsko oznámily své přání účastnit se přijímání a používání 

nařízení o založení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu.

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 nařízení a toto 

nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

Klíčové otázky

V souladu se společným prohlášením 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. S cílem smířit postoje obou orgánů a s ohledem na dohodu, které bylo při výše 

uvedených kontaktech dosaženo, Rada přijímá postoje Rady v prvním čtení k návrhům nařízení 

o Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu i k návrhům, kterými se mění rozhodnutí 

o Evropském uprchlickém fondu, s těmito klíčovými změnami návrhu Komise:

                                               
1 Úř. věst. C 148, 28.5.1999, s. 1.
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Pomoc členským státům vystaveným zvláště silným tlakům (změny 22, 23, 37, 38)

Rada mění návrh Komise s cílem vyjasnit podmínky, na nichž je založena pomoc úřadu členským 

státům vystaveným zvláště silným tlakům, především pomoc poskytovaná podpůrnými jednotkami 

v oblasti azylu. Zaprvé, Rada vymezuje úkoly podpůrných jednotek v oblasti azylu a pravidla pro 

zařazování odborníků do těchto jednotek. Zadruhé, Rada objasňuje, že odpovědnost za požádání 

o pomoc podpůrných jednotek v oblasti azylu mají členské státy vystavené zvláště silným tlakům.

Zatřetí, s ohledem na pozměňovací návrh Parlamentu se zpřesňuje, že na odborných technických 

znalostech, které mají podpůrné jednotky v oblasti azylu poskytovat, je třeba se dohodnout 

v operačním plánu. Začtvrté, postoj Rady v prvním čtení stanoví, že úřad bude odpovídat za analýzu 

údajů týkajících se každého náhlého přílivu velkého počtu příslušníků třetích zemí, který by mohl 

způsobit zvláště silný tlak na přijímací a azylový systém, a za zajištění rychlé výměny příslušných 

informací mezi členskými státy a Komisí, mj. využitím stávajících systémů včasného varování nebo 

případně vlastního specializovaného systému.

Solidarita (změny 2, 13, 19, 24)

Pokud jde o úlohu úřadu při přemísťování osob požívajících mezinárodní ochrany mezi členskými 

státy, neformální kontakty mezi Radou a Parlamentem vedly k závěru, že dojde k vytvoření 

solidarity uvnitř Společenství na dohodnutém základě, a to mezi členskými státy a se souhlasem 

dotčené osoby. Členský stát navíc v případě potřeby konzultuje vysokého představitele OSN pro 

uprchlíky (UNHCR).

Podobně v případě přesídlení osob požívajících mezinárodní ochrany ze třetích zemí do členských 

států bude úřad odpovídat za koordinaci výměny informací a další činnosti související s přesídlením 

prováděné členskými státy s cílem uspokojit potřebu ochrany těchto osob a prokázat solidaritu 

s jejich hostitelskými zeměmi.

V postoji Rady v prvním čtení se dále uvádí, že hodnocení výsledků činnosti úřadu bude muset 

náležitě zohlednit dosažený pokrok včetně toho, zda je potřeba přijmout dodatečná opatření 

k zajištění účinné solidarity a sdílení odpovědnosti s členskými státy, které jsou vystaveny zvláště 

silným tlakům.
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Jmenování a odpovědnost výkonného ředitele (změny 4, 25, 29, 30)

V návaznosti na neformální kontakty mezi Radou a Parlamentem postoj Rady v prvním čtení 

stanoví výběrové řízení na pozici výkonného ředitele včetně nezbytných podmínek pro 

transparentní, účinné a včasné jmenování nejvhodnějšího uchazeče při zajištění institucionálně 

vyváženého zapojení Komise, členských států a Evropského parlamentu. Nová povinnost podávat 

zprávy také zvyšuje odpovědnost výkonného ředitele, především ve vztahu k Evropskému 

parlamentu. Rada, Komise a Parlament dále souhlasí s interinstitucionálním prohlášením 

o interinstitucionální pracovní skupině, která posuzuje soudržnost, účinnost a odpovědnost 

regulačních agentur (PŘÍLOHA I). 

Správní a řídící struktura úřadu

Aby bylo zajištěno zacílení zdrojů úřadu na plnění jeho hlavního úkolu, tedy posílení praktické 

spolupráce mezi členskými státy, bude se správní a řídící struktura úřadu skládat ze správní rady 

a výkonného ředitele. Správní rada může v případě potřeby zřídit výkonný výbor, který bude 

pomáhat správní radě a výkonnému řediteli.

Úloha občanské společnosti a UNHCR (změny 3, 18, 21, 26, 31, 35, 42)

Rada se domnívá, že je důležité udržovat intenzivní dialog mezi úřadem a občanskou společností. 

Rada proto zachovává návrh Komise na zřízení poradního sboru, který bude vyčleněn ze správní 

a řídící struktury úřadu. Poradní sbor se bude scházet nejméně jednou ročně. Rada dále souhlasí 

s pozměňovacími návrhy Parlamentu, které se týkají role občanské společnosti v rámci úřadu, 

především zpřesnění, že zástupci občanské společnosti se podílejí na vývoji odborné přípravy 

a mohou být přizváni do pracovních skupin.
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V práci úřadu se předpokládá mimořádná úloha UNHCR. Zaprvé, zástupce UNHCR se jako 

pozorovatel může účastnit zasedání správní rady, nejsou-li projednávány konkrétní body, které by 

mohly vést ke konfliktu zájmů. Zadruhé, při tvorbě technických dokumentů, které odkazují na body 

mezinárodního uprchlického práva, úřad patřičně zohledňuje příslušné pokyny UNHCR. Zatřetí, 

postoj Rady v prvním čtení stanoví, že správní rada rozhoduje o pracovních ujednáních mezi 

úřadem a UNHCR včetně jejich dopadů na rozpočet a že správní rada může rozhodnout 

o poskytnutí finančních zdrojů na pokrytí výdajů UNHCR na činnosti, které v těchto pracovních 

ujednáních nebyly plánovány. 

Změny navržené Evropským parlamentem

Odpověď Rady na změny 2, 3, 4, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 42 je 

uvedena výše v souvislosti s uvedenými klíčovými otázkami Rada dále přijímá zcela, zčásti nebo 

v zásadě změny 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 34, 39, 40 a 41. Rada nepřijímá 6 změn 

z těchto důvodů:

- není vhodné odkazovat na nutnost zajištění souladu s mezinárodními právními normami 

a právními normami Společenství (změny 6 a 7); 

- pokud jde o roli Evropského parlamentu při přijímání technických dokumentů o provádění 

nástrojů Společenství v oblasti azylu, postačuje, když úřad bude mít při přípravě přijímání 

těchto dokumentů povinnost náležitě zohlednit názory vyjádřené Parlamentem (změna 27);

- Rada se domnívá, že není nutné zařazovat ustanovení, které výslovně uvádí, že úřad může 

přijmout nezbytná opatření k tomu, aby využil odborných znalostí poradního sboru (změna 28);

- v nařízení o Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu by se měly použít formulace, které 

se obvykle užívají v právních předpisech, kterými se zřizuje agentura (změny 32 a 33).



16626/2/09 REV 2 ADD1 hm 7
DG H 1B CS

IV. ZÁVĚR

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 tento 

kompromis potvrdil dne 20. listopadu 2009 přijetím politických dohod o nařízení o Evropském 

podpůrném úřadu pro otázky azylu a o rozhodnutí o Evropském uprchlickém fondu. 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 postoje Rady přijali beze změn ve druhém čtení v Parlamentu, s výhradou 

ověření právníky-lingvisty obou orgánů. Po přijetí nařízení o Evropském podpůrném úřadu pro 

otázky azylu a rozhodnutí o Evropském uprchlickém fondu bude vytvořena půda pro rychlé zřízení 

Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, který bude mít zásadní význam pro další posílení 

praktické spolupráce v oblasti azylu.

____________
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PŘÍLOHA I

Interinstitucionální prohlášení

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady
o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

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 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 uchazeče, a správní rada informuje Evropský 

parlament o způsobu zohlednění tohoto stanoviska“, je třeba vnímat v kontextu 

interinstitucionálního úsilí o zlepšení správy a odpovědnosti agentur.

_____________


