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I. ÚVOD

Komisia prijala 18. februára 2009 návrh, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie o Európskom fonde 

pre utečencov (ERF)1, ako sprievodný návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný 

úrad pre azyl (EASO)2.

Európsky parlament prijal 7. mája 2009 stanovisko v prvom čítaní k rozhodnutiu o ERF, ku 

ktorému sa neprijali žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy3, a stanovisko k nariadeniu o EASO 

so 40 pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi oproti zneniu, ktoré navrhla Komisia4. 

Rada 25. februára 2010 prijala k obom návrhom pozíciu v prvom čítaní v súlade s článkom 294 

zmluvy.

Výbor regiónov prijal 5. – 7. októbra 2009 stanovisko o budúcom spoločnom európskom azylovom 

systéme II5, ktoré obsahovalo niekoľko odporúčaní k nariadeniu o EASO.

II. CIEĽ NÁVRHU

Cieľom zmien a doplnení rozhodnutia o ERF je zohľadniť zmeny spôsobené zriadením Európskeho 

podporného úradu pre azyl, a najmä umožniť tomuto úradu, aby prevzal zodpovednosť za niektoré 

operácie, ktoré sa doposiaľ financovali z fondu pre utečencov. Európsky podporný úrad pre azyl má 

za úlohu skvalitňovať uplatňovanie spoločného európskeho azylového systému, posilňovať 

praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti azylu a poskytovať a/alebo koordinovať 

poskytovanie operačnej podpory členským štátom, ktorých vnútroštátne azylové systémy sú 

vystavené mimoriadnemu a neúmernému tlaku.

                                               
1 Dokument 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
2 Dokument 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
3 T6-0375/2009, 7.5.2009.
4 T6-0379/2009, 7.5.2009.
5 CdR 90/2009 fin.
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III. ANALÝZA POZÍCIE RADY V PRVOM ČÍTANÍ

Všeobecné prvky

Rokovania sa uskutočnili v politickom kontexte Haagskeho programu, v ktorom sa ustanovujú ciele 

a nástroje v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí na obdobie 2005 – 2010. Európska rada 

vyjadrila odhodlanie aj naďalej rozvíjať spoločný európsky azylový systém prostredníctvom zmien 

a doplnení legislatívneho rámca a posilňovania praktickej spolupráce, a to okrem iného aj zriadením 

Európskeho podporného úradu pre azyl. Následne Európska rada v rámci Európskeho paktu o 

prisťahovalectve a azyle z októbra 2008 schválila, že takýto úrad zriadi v roku 2009. 

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska v súvislosti s priestorom 

slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o

fungovaní Európskej únie, oznámili Spojené kráľovstvo a Írsko svoju vôľu zúčastniť sa na prijatí a 

uplatňovaní tohto rozhodnutia. 

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej

únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní rozhodnutia o 

ERF, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

V súlade s ustanoveniami spoločného vyhlásenia o praktických opatreniach pre spolurozhodovací 

postup1 sa medzi zástupcami Rady, Parlamentu a Komisie uskutočnili kontakty s cieľom uzavrieť 

dohodu v štádiu prijímania pozície Rady v prvom čítaní. Výsledkom týchto kontaktov bola dohoda 

na znení dokumentov týkajúcich sa nariadenia o EASO a rozhodnutia o ERF.

                                               
1 Ú. v. ES L 148, 28.5.1999, s. 1.
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IV. ZÁVER

V pozícii Rady v prvom čítaní sa premieta kompromis, ktorý sa dosiahol počas rokovaní medzi 

Radou a Európskym parlamentom za pomoci Komisie. Tento kompromis potvrdil Coreper 20. 

novembra 2009 prijatím politickej dohody o rozhodnutí o ERF a nariadení o EASO. Predseda 

výboru LIBE Európskeho parlamentu následne v liste predsedovi Coreperu uviedol, že ak sa 

kompromisné znenia odošlú Parlamentu ako pozície Rady v prvom čítaní, odporučí členom 

uvedeného výboru a potom i plénu, aby tieto pozície Parlament prijal bez pozmeňujúcich a 

doplňujúcich návrhov v druhom čítaní po ich verifikácii právnikmi lingvistami oboch inštitúcií. Po 

prijatí rozhodnutia o ERF a nariadenia o EASO sa vytvorí priestor na skoré zriadenie Európskeho 

podporného úradu pre azyl, ktorý bude mať kľúčový význam pri ďalšom zlepšovaní praktickej 

spolupráce v oblasti azylu.

_____________


