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ROZHODNUTÍ

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. …/2010/EU

ze dne …,

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

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 78 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

v souladu s řádným legislativním postupem1,

vzhledem k těmto důvodům:

                                               

1 Postoj Evropského parlamentu ze dne 7. května 2009 (dosud nezveřejněný v Úředním 
věstníku), postoj Rady v prvním čtení ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). 
Postoj Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a 
rozhodnutí Rady ze dne … (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
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(1) Politika Unie týkající se společného evropského azylového systému má podle haagského

programu za cíl zřídit prostřednictvím účinného harmonizovaného řízení společný azylový 

prostor, a to v souladu s hodnotami a humanitárními tradicemi Evropské unie.

(2) V posledních letech bylo díky zavedení společných minimálních norem dosaženo velkého 

pokroku na cestě k vytvoření společného evropského azylového systému. Přesto mezi

jednotlivými členskými státy přetrvávají velké rozdíly v poskytování a formě mezinárodní 

ochrany.

(3) Komise ve svém plánu politiky pro azyl přijatém v červnu 2008 uvedla, že hodlá usilovat

o rozvoj společného evropského azylového systému navržením přezkumu stávajících 

právních nástrojů za účelem většího sladění příslušných předpisů a že zároveň hodlá 

výrazněji podporovat praktickou spolupráci mezi členskými státy zejména předložením 

legislativního návrhu na zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen 

„podpůrný úřad“), aby se zlepšila koordinace operativní spolupráce mezi členskými státy, 

což přispěje k účinnému uplatňování společných pravidel.
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(4) Evropská rada oficiálně připomněla v Evropském paktu o přistěhovalectví a azylu,

přijatém v září 2008, že každý pronásledovaný cizí státní příslušník má právo získat na 

území Evropské unie pomoc a ochranu v souladu se Ženevskou úmluvou ze dne 

28. července 1951 o právním postavení uprchlíků ve znění Newyorského protokolu ze dne 

31. ledna 1967 a ostatními souvisejícími smlouvami. Mimo jiné bylo výslovně dohodnuto, 

že by měl být v roce 2009 zřízen Evropský podpůrný úřad.

(5) Cílem praktické spolupráce v oblasti azylu je ještě více sblížit v rámci evropského 

práva rozhodovací procesy členských států v azylových otázkách a zajistit jejich trvalou 

kvalitu. V posledních letech se již uskutečnila řada opatření praktické spolupráce, 

především pokud jde o přijetí společného přístupu k informacím o zemích původu

a o vypracování společných evropských osnov odborné přípravy v oblasti azylu. K posílení

a rozvoji těchto opatření spolupráce je třeba zřídit podpůrný úřad. 

(6) V zájmu zjednodušení akcí na podporu praktické spolupráce v oblasti azylu a s ohledem 

na pověření podpůrného úřadu některými úkoly, které v současnosti financuje Evropský 

uprchlický fond, je třeba přenést odpovědnost za některé akce Společenství stanovené

v článku 4 rozhodnutí č. 573/2007/ES1 z Evropského uprchlického fondu na úřad.

                                               

1 Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 1.
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(7) V důsledku snížení počtu akcí Společenství je třeba snížit limit jejich financování 

stanovený v rozhodnutí č. 573/2007/ES z 10 % dostupných zdrojů fondu na 4 %

uvedených zdrojů.

(8) Je třeba snížit finanční krytí na provádění rozhodnutí č. 573/2007/ES, aby se uvolnily 

prostředky na financování podpůrného úřadu.

(9) V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke 

Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámily Spojené 

království a Irsko své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(10) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě

o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání 

tohoto rozhodnutí a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:
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Článek 1

Rozhodnutí č. 573/2007/ES se mění takto:

1) Článek 4 se mění takto:

a) v odstavci 1 se částka „10 %“ nahrazuje částkou „4%“;

b) v odstavci 2 se zrušují písmena a) a f).

2) V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. „Finanční krytí na provádění tohoto rozhodnutí od 1. ledna 2008 do 

31. prosince 2013 se stanoví na 614 milionů EUR.“ 

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie.
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Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům v souladu se Smlouvami.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V … dne ….

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně


