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Předmět: Postoj Rady v prvním čtení přijatý dne 25. února 2010 k přijetí rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES 
o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013, pokud jde 
o zrušení financování některých akcí Společenství a o změnu limitu jejich 
financování
= odůvodnění Rady

___________
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I. ÚVOD

Komise přijala dne 18. února 2009 návrh, kterým se mění rozhodnutí o Evropském uprchlickém 

fondu1 a které doprovázel návrh nařízení o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu2.

Evropský parlament přijal dne 7. května 2009 stanoviska v prvním čtení jak k rozhodnutí 

o Evropském uprchlickém fondu, kde nebyly navrženy žádné změny3, tak k nařízení o Evropském 

podpůrném úřadu pro otázky azylu, kde bylo oproti návrhu Komise4uvedeno 40 změn.

Rada přijala svůj postoj k oběma návrhům v prvním čtení dne 25. února 2010 v souladu s článkem 

294 Smlouvy.

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

K úpravám rozhodnutí o zřízení Evropského uprchlického fondu dochází s ohledem na změny, jež 

vznikly zřízením Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, a to zejména proto, aby tento 

úřad mohl převzít odpovědnost za některé operace, které byly až dosud financovány z uprchlického 

fondu. Cílem Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu je zlepšit provádění společného 

evropského azylového systému, posílit praktickou spolupráci mezi členskými státy v oblasti azylu, 

ale také poskytovat a koordinovat operativní podporu určenou členským státům, jejichž vnitrostátní 

azylové systémy jsou vystaveny specifickým a nepřiměřeným tlakům.

                                               
1 Dokument 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
2 Dokument 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
3 Dokument T6-0375/2009, 7.5.2009.
4 Dokument T6-0379/2009, 7.5.2009.
5 CdR 90/2009 v konečném znění.



16627/1/09 REV 1 ADD 1 rk 3
DG H 1B CS

III. ANALÝZA POSTOJE RADY V PRVNÍM ČTENÍ

Obecně

Jednání se konala v politickém kontextu Haagského programu, který stanoví cíle a nástroje v oblasti 

práva a vnitřních věcí na období let 2005–2010. Evropská Rada se zavázala k dalšímu rozvoji 

společného evropského azylového systému změnami legislativního rámce a upevňováním praktické 

a účinné spolupráce, mimo jiné zřízením Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. Evropská 

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

tohoto rozhodnutí.

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 rozhodnutí a toto 

rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

V souladu s ustanoveními společného prohlášení 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. Výsledkem těchto kontaktů byla dohoda 

ohledně znění týkajících se nařízení o Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu a rozhodnutí 

o Evropském uprchlickém fondu.

                                               
1 Úř. věst. C 148, 28.5.1999, s. 1.
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IV. SHRNUTÍ

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 potvrdil 

tento kompromis dne 20. listopadu 2009 přijetím politické dohody týkající se rozhodnutí 

o Evropském uprchlickém fondu a nařízení o Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu.

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 přijali postoje Rady beze změn ve druhém čtení v Evropském 

parlamentu, s výhradou ověření právníky-lingvisty obou orgánů. Po přijetí rozhodnutí o Evropském 

uprchlickém fondu a nařízení o Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu bude možné 

urychleně zřídit Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, který bude mít zásadní význam pro další 

posílení praktické spolupráce v oblasti azylu.

_____________


