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Výbor pre petície

29.11.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1596/2012, ktorú predkladá Lucie Haardt (Nemecko) v mene 
organizácie Jugendliche ohne Grenzen a ktorú podporuje približne 
25 organizácií a stovky spolusignatárov, o ľudských právach utečencov v 
Európe

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladatelia petície vyzývajú politikov v celej EÚ, na európskej, vnútroštátnej, regionálnej 
aj miestnej úrovni, aby dodržiavali práva detí a ľudské práva utečencov. Obhajujú zrušenie 
nebezpečnej pohraničnej obrany, utečeneckých táborov a väzníc pre utečencov. Vyzývajú tiež 
na zastavenie diskriminácie utečencov a zabezpečenie ich prístupu k vzdelávaniu a platenému 
zamestnaniu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

Predkladatelia petície s podporou približne 25 organizácií a stoviek spolusignatárov vyzývajú 
politikov v celej EÚ, aby dodržiavali práva detí a ľudské práva štátnych príslušníkov tretích 
krajín. Predkladatelia petície sa domnievajú, že v EÚ sa riadne neuplatňujú práva detí a 
ľudské práva štátnych príslušníkov tretích krajín, a to v dôsledku obmedzenia slobody pohybu 
pre neeurópanov, hraničných kontrol, zaistenia a nútených návratov. Predkladatelia petície sa 
domnievajú, že Európa vedie nevyhlásenú vojnu proti utečencom a migrantom.

Žiadajú preto celú EÚ, aby najmä:
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– chránila práva utečencov v súvislosti s hraničnými kontrolami, a to aj na šírom mori; 

– zastavila operácie agentúry Frontex, ktoré sú v rozpore s ľudskými právami a bránia 
utečencom vstúpiť do EÚ na jej vonkajších hraniciach;

– zachraňovala ľudí na mori na ich ceste do Európy a podporovala tých, ktorí zachránia životy 
utečencov;

– otvorila hranice pre utečencov, podporila ich právo na slobodný pohyb, umožnila každému 
žiť na mieste a v krajine, ktorú si vyberie;

– vytvorila právne predpisy, ktorými sa ukončí diskrimináciu tých „utečencov“, ktorí sú 
tolerovaní, aby poskytla „ľuďom bez papierov“ aspoň prístup k zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávaniu a základným právam, pokiaľ ide o zamestnanie, bez obavy z deportácie; 

– vyškolila orgány, políciu a vojsko v oblasti problematiky rasizmu; 

– poskytla všetkým bez ohľadu na štatút trvalého pobytu cenovo dostupné jazykové 
vzdelávanie a možnosti odbornej prípravy;

– zastavila zaisťovanie v táboroch a väzniciach a prestala s rozdeľovaním rodín;

– umožnila ľuďom, ktorí boli deportovaní a pre ktorých sa Európa stala domovom, návrat do 
Európy.

Poznámky Komisie k petícii

Dodržiavanie základných práv migrantov vrátane žiadateľov o azyl a utečencov je základným
cieľom, ktorý členské štáty musia plniť pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ. Okrem toho 
sa v súlade s Chartou základných práv musia vo všetkých opatreniach súvisiacich s deťmi, či 
už ich vykonávajú verejné orgány, alebo súkromné inštitúcie, v prvom rade zohľadňovať 
najlepšie záujmy dieťaťa. Vo všetkých politických oblastiach vrátane oblasti azylu a migrácie 
teda členské štáty musia v plnej miere zabezpečiť dodržiavanie zásady najlepších záujmov 
dieťaťa.1

Voľný pohyb osôb je základným právom, ktoré majú všetci občania EÚ. Vytvorenie priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc si vyžiadalo posilnenie kontroly 
na vonkajších hraniciach Únie, ako aj reguláciu vstupu a pobytu osôb, ktoré nie sú štátnymi 
príslušníkmi EÚ, a to aj prostredníctvom spoločnej azylovej a prisťahovaleckej politiky. 
Treba dosiahnuť rovnováhu medzi zachovaním prístupnosti EÚ okrem iného aj pre tých, ktorí 
možno potrebujú medzinárodnú ochranu, a súčasne zaistiť kontrolu vonkajších hraníc 
členských štátov. To by pomohlo aj v boji proti takým javom, ako je nelegálne 
prisťahovalectvo či obchodovanie s ľuďmi. 

                                               
1 Acquis EÚ a politické dokumenty o právach dieťaťa boli zhrnuté do dokumentu, ktorý je dostupný na stránke: 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/eu_acquis_2013_en.pdf
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Právnymi predpismi EÚ sa stanovujú obmedzenia týkajúce sa možnosti žiadateľa o azyl 
cestovať do iných štátov, kým zodpovedný členský štát neprijme rozhodnutie o jeho žiadosti 
o azyl. Osoby, ktoré získali štatút utečenca, však majú právo voľne sa pohybovať v 
Schengenskom priestore za takých istých podmienok, aké majú všetky ostatné osoby s 
riadnym pobytom v EÚ. 

Právny rámec EÚ pre riadenie vonkajších hraníc zdôrazňuje povinnosť členských štátov 
dodržiavať základné práva. Pri vykonávaní činností v oblasti hraničnej kontroly musia 
členské štáty dodržiavať ľudské práva a nesmú prijímať žiadne opatrenia, ktorými sa porušuje 
zásada zákazu vrátenia alebo vyhostenia, či už konajú individuálne, v spolupráci s inými 
členskými štátmi alebo tretími krajinami alebo v rámci spoločnej operácie pod koordináciou 
agentúry Frontex. Najmä v Kódexe schengenských hraníc,1 ktorý je základným právnym 
nástrojom stanovujúcim povinnosti členských štátov týkajúce sa riadenia vonkajších hraníc, 
sa vyslovene uvádza Charta základných práv a zásada zákazu vrátenia alebo vyhostenia. V 
Kódexe schengenských hraníc sa stanovuje, že pohraničná stráž musí pri vykonávaní svojich 
úloh v plnej miere rešpektovať ľudskú dôstojnosť, najmä pokiaľ ide o zraniteľné osoby, a že 
všetky opatrenia, ktoré prijíma, musia byť primerané a nediskriminačné. 

Problematika ochrany základných práv počas spoločných operácií a iných činností 
koordinovaných agentúrou Frontex sa rieši v najnovších pozmeňujúcich návrhoch nariadenia 
o agentúre Frontex2 a v rozhodnutí Rady 2010/252/EÚ.3 Nové pravidlá upravujúce prácu 
agentúry Frontex priniesli dôležité zmeny, ako napríklad vytvorenie agentúrnej stratégie 
základných práv, zriadenie konzultačného fóra pre základné práva s účasťou medzinárodných 
organizácií a mimovládnych organizácií, ako aj vymenovanie úradníka pre základné práva, 
ktorý dohliada na činnosti agentúry, s cieľom zaručiť ochranu základných práv. 

V súlade s nariadením o agentúre Frontex musí členský štát, v ktorom sa realizuje operácia 
koordinovaná agentúrou Frontex, zabezpečiť vhodné disciplinárne opatrenia pre prípad, keď 
počas operácie dôjde k porušeniu základných práv alebo povinností v oblasti medzinárodnej 
ochrany. Operácie agentúry Frontex sa navyše musia pozastaviť alebo ukončiť, a to úplne 
alebo sčasti, ak sa riaditeľ agentúry domnieva, že takéto porušenia sú závažné alebo je 
pravdepodobné ich pretrvávanie.

Rozhodnutím Rady 2010/252/EÚ4 sa upravujú operácie dozoru na námorných hraniciach 
koordinované agentúrou Frontex vrátane záchranných operácií, ktoré sa môžu vyskytnúť 
počas týchto operácií dozoru. Aj keď agentúra Frontex nie je pátracím ani záchranným 
orgánom, má členským štátom poskytovať lepšiu technickú a operačnú pomoc, pričom treba 
                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex 
Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), Ú. v. EÚ L 105, 
13.4.2006.
2 Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej 
spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.
3 Rozhodnutie Rady z 26. apríla 2010, ktorým sa dopĺňa Kódex schengenských hraníc, pokiaľ ide o dozor nad 
vonkajšími morskými hranicami vo vzťahu k operačnej spolupráci, ktorú koordinuje Európska agentúra pre 
riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Ú. v. EÚ L 111, 4. 5. 
2010, s. 20.
4 Toto rozhodnutie bolo 5. septembra 2012 zrušené rozsudkom Európskeho súdneho dvora v prípade C-355/10, 
zostáva však v platnosti až do jeho nahradenia novými pravidlami. Dňa 12. apríla 2013 Komisia predložila návrh 
nariadenia, ktorým sa nahrádza toto rozhodnutie (COM(2013) 197 final).
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vziať do úvahy, že niekedy môže vzniknúť núdzová humanitárna situácia a nutnosť záchrany 
na mori. V rozhodnutí Rady 2010/252/EÚ sa zdôrazňuje povinnosť členských štátov 
dodržiavať základné práva počas operácií dozoru na námorných hraniciach koordinované 
agentúrou Frontex. Vyslovene sa tu stanovuje zásada zákazu vrátenia alebo vyhostenia, čím 
sa jasne vymedzuje, že táto zásada sa vzťahuje aj na oblasti šíreho mora. 

 V súlade s nariadením o agentúre Frontex a rozhodnutím Rady 2010/252/EÚ musí byť 
pohraničná stráž počas operácií koordinovaných agentúrou Frontex vyškolená v oblasti 
základných práv a medzinárodného režimu pátrania a záchrany. 

Ak by sa prijalo navrhované nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky systém hraničného 
dozoru (EUROSUR),1 vytvoril by sa systém spolupráce a výmeny informácií medzi 
členskými štátmi a agentúrou Frontex, aby dokázali členské štáty riadiť svoje hranice účinne a 
formou spolupráce. Cieľom systému EUROSUR, ako ho navrhuje Komisia, je zabrániť 
neoprávnenému prekročeniu hraníc, cezhraničným zločinom a znížiť straty na životoch na 
mori. EUROSUR má byť viacúčelovým systémom, ktorý by mal členským štátom poskytovať 
lepší prehľad o tom, čo sa deje na mori, a mohol by sa teda používať ako nástroj zlepšujúci 
schopnosť členských štátov zachraňovať životy na mori.

Právo na azyl je zaručené podľa práva EÚ a medzinárodného práva. Právne predpisy EÚ 
obsahujú záväzné ustanovenia, ktorým sa členským štátom stanovuje povinnosť zaistiť 
prístup k postupom medzinárodnej ochrany pre štátnych príslušníkov tretích krajín. 
Predovšetkým v smernici o azylových konaniach2 sa požaduje, aby každý štátny príslušník 
tretej krajiny, ktorý hľadá medzinárodnú ochranu na území členského štátu, mal právo podať 
žiadosť o azyl a osloviť vnútroštátne orgány zodpovedajúce za registráciu a preskúmanie jeho 
žiadosti. Je to kľúčová záruka podľa acquis EÚ v oblasti azylu, ktorá zaisťuje, aby štátni 
príslušníci tretích krajín neboli z členských štátov poslaní späť, kde by čelili prenasledovaniu.

Acquis EÚ v oblasti azylu ponúka procesné záruky a primeraný štatút ochrany pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa nachádzajú na území (vrátane hraníc), v pobrežných 
vodách alebo tranzitných priestoroch členských štátov. Žiadosti o azyl podané mimo územia 
členského štátu vrátane šíreho mora nepatria do rozsahu pôsobnosti acquis EÚ v oblasti azylu. 
Ako sa však uvádza vyššie, pri vykonávaní hraničného dozoru na šírom mori musia členské 
štáty dodržiavať zásadu zákazu vrátenia alebo vyhostenia.

Novoprijatými právnymi predpismi v oblasti azylu3 sa okrem toho zvýši miera harmonizácie a 
posilnia sa v súlade s medzinárodnými povinnosťami. Pokiaľ ide o prístup k azylovým 
konaniam, najmä revidovanou smernicou o azylovom konaní4 sa posilňujú ustanovenia určené 

                                               
1 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky systém hraničného dozoru 
(EUROSUR), 12. decembra 2011, KOM(2011) 873 v konečnom znení.
2 Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o 
priznávaní a odnímaní postavenia utečenca.
3 Nariadenie 603/2013 z 26. júna 2013 (Eurodac), nariadenie 604/2013 z 26. júna 2013 (Dublin), smernica 
2013/33 z 26. júna 2013 (smernica o prijímacích podmienkach) a smernica 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 
(smernica o azylovom konaní).
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a 
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na zaistenie prístupu k azylovému konaniam pre osoby, ktoré možno potrebujú medzinárodnú 
ochranu. V tejto smernici sa, napríklad, teraz určuje, že úradníci, ktorí prídu ako prví do 
kontaktu s osobami hľadajúcimi medzinárodnú ochranu, najmä tí, ktorí vykonávajú dozor na 
pozemných alebo námorných hraniciach, alebo ktorí vykonávajú pohraničné kontroly, by mali 
dostávať pokyny a potrebnú odbornú prípravu o tom, ako uznávať a riešiť žiadosti o 
medzinárodnú ochranu.

Revidovaná smernica o prijímacích podmienkach1 a smernica o navracaní2 obsahujú jasné a 
presne vymedzené pravidlá zaisťovania žiadateľov o azyl a štátnych príslušníkov tretích 
krajín podliehajúcich rozhodnutiu o návrate a ich cieľom je zaistiť, aby zaisťovanie nebolo 
svojvoľné a aby sa vo všetkých prípadoch dodržiavali základné práva. K zaisteniu môže 
predovšetkým dôjsť len po individuálnom posúdení jednotlivých prípadov, a to na základe 
presne stanovených dôvodov a iba ak je v súlade so zásadami proporcionality a 
nevyhnutnosti. Musia byť dostupné potrebné právne záruky, ako napríklad prístup k 
účinnému prostriedku nápravy a v prípade potreby bezplatná právna pomoc. Okrem toho 
podmienky prijímania v prípade zaistenia musia rešpektovať ľudskú dôstojnosť.

Novými právnymi predpismi v oblasti azylu sa uznáva osobitná zraniteľnosť maloletých osôb 
(v sprievode alebo bez neho) a konkrétne sa stanovujú ďalšie právne záruky, ktoré sa na nich 
vzťahujú. Podľa revidovanej smernice o prijímacích podmienkach by sa maloletí bez 
sprievodu mali zaisťovať len vo výnimočných prípadoch, nemali by byť ubytované vo 
väzniciach a malo by sa vyvinúť maximálne úsilie o ich najskoršie prepustenie. Maloleté 
osoby, ktoré sú zaistené, musia mať možnosť zapájať sa do voľnočasových aktivít, a to 
vrátanie hier a rekreačných činností zodpovedajúcich ich veku. V tej istej smernici sa 
vymedzuje, že ak sú zaistenými žiadateľmi o azyl ženy, členské štáty zabezpečia, aby boli 
ubytované oddelene od žiadateľov o azyl mužského pohlavia, okrem prípadov, ak ide o 
členov rodiny a všetky dotknuté osoby vyjadrili svoj súhlas.

EÚ sa zaviazala dodržiavať základné práva, aj pokiaľ ide o jej politiku návratu neregulárnych 
migrantov. Práva neregulárnych migrantov sa upravujú predovšetkým smernicou o návrate. 
Európsky súdny dvor preukázal rozsiahly vplyv tejto smernice, a to najmä v dôležitom 
rozhodnutí – rozsudku El Dridi3 –, v ktorom dospel k záveru, že členské štáty nesmú 
uplatňovať trestné sankcie (uväznenie) za neoprávnený pobyt alebo neuposlúchnutie príkazu 
na návrat. 

Smernica o návrate obsahuje niekoľko konkrétnych záruk zaisťujúcich dodržiavanie 

                                                                                                                                                  
odnímaní medzinárodnej ochrany. Touto smernicou sa k 21. júlu 2015 zruší a nahradí smernica 2005/85. 
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33 z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie 
žiadateľov o medzinárodnú ochranu. Touto smernicou sa k 21. júlu 2003 zruší a nahradí smernica 2005/9. 

3 Prípad C-61/11 PPU.



PE524.824v01-00 6/6 CM\1012707SK.doc

SK

základných práv osôb, ktoré budú pravdepodobne navrátené. Konkrétne sa v nej uvádza, že 
takéto osoby majú nárok na riadny proces rozhodujúci o ich návrate, a požaduje, aby osoby, 
ktoré sa majú vrátiť, dostali normálnu možnosť opustiť EÚ dobrovoľne. V tejto súvislosti sa 
poskytuje rozsiahla finančná pomoc z Európskeho fondu pre návrat na financovanie 
programov zameraných na uľahčenie dobrovoľného návratu a opätovného začlenenia 
neregulárnych migrantov. Pre osoby čakajúce na návrat a tých, ktorí sa nemôžu vrátiť (najmä 
preto, že readmisia v krajine pôvodu nie je možná), sa smernicou zaisťuje prístup k základnej 
zdravotnej starostlivosti. Smernicou o návrate sa tiež poskytujú konkrétne záruky týkajúce sa 
ochrany rodín a zraniteľných osôb, ako napríklad maloletých bez sprievodu, vrátane možnosti 
odloženia návratu za istých okolností. Takisto sa v nej uvádzajú osobitné záruky pre 
maloletých vrátane práva na vzdelávanie, možnosti zaistenia len výnimočne, a ak už je to 
nevyhnutné, vo vhodnom ubytovaní. 

V súlade so smernicou o návrate teda členské štáty musia zabezpečiť pre všetkých 
neregulárnych migrantov slušné zaobchádzanie počas konania o navrátení, ktoré aj samotné 
musí byť spravodlivé a transparentné. Štátni príslušníci tretích krajín vrátení do svojich 
domovských krajín pri uplatňovaní smernice o navrátení, ktorí sa chcú vrátiť späť do jedného 
z členských štátov Európskej únie, musia podať svoju žiadosť o povolenie na vstup a 
usídlenie sa príslušným orgánom členského štátu, do ktorého chcú vstúpiť a kde chcú žiť. 
Orgány dotknutého členského štátu musia rozhodnúť o tejto žiadosti v súlade s pravidlami 
vymedzenými v acquis EÚ a pri rešpektovaní vnútroštátnych právnych ustanovení.

Záruky stanovené v smernici o návrate sa uplatňujú od chvíle, keď je neregulárny migrant 
identifikovaný príslušnými orgánmi. Pokiaľ ide o problematiku zadržania migrantov v 
nezákonnej situácii, Agentúra Európskej únie pre základné práva vydala usmernenia,1 ktorých 
cieľom je zaručiť, že členské štáty aj v tomto kontexte v plnej miere rešpektujú základné 
práva. Aj keď tieto usmernenia nie sú záväzné, všeobecne sú súčasťou každodenných 
postupov členských štátov.

Komisia pozorne sleduje to, či členské štáty dodržiavajú povinnosti uvedené vyššie, a ako
strážca zmlúv neváha podnikať primerané kroky, ak existujú jasné dôkazy, že členský štát 
porušil právo EÚ.

                                               
1Zadržiavanie migrantov v nezákonnej situácii – zohľadňovanie základných práv
http://fra.europa.eu/en/news/2012/fundamental-rights-considerations-apprehending-irregular-migrants


