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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1052/2012, ktorú predkladá Loukia Stergiou, grécka štátna občianka, 
o politikách EÚ týkajúcich sa udeľovania azylu štátnym príslušníkom tretích 
krajín

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, ktorá poukazuje na vážne problémy, ktorým čelí Grécko v súvislosti 
s ilegálnym prisťahovalectvom, keďže si ho vybrali za cieľ organizované zločinecké siete 
pôsobiace v Turecku, žiada o revíziu nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 
ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie 
žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov. 
Konkrétne navrhuje, aby sa v každom členskom štáte zriadil európsky úrad zodpovedný 
za preskúmanie žiadostí o azyl s pomocou expertov OSN a za účasti EÚ a Európskej služby 
pre vonkajšiu činnosť. Takisto odporúča, aby sa s Tureckom podpísalo memorandum 
o porozumení s cieľom posilniť bezpečnosť na vonkajších hraniciach EÚ a uprednostňovať 
zraniteľných žiadateľov o azyl.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 7. decembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. apríla 2013

„Komisia v decembri 2008 predložila návrh na revíziu dublinského nariadenia1, ktorý mal 
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Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie 
členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom 
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dvojaký účel: zvýšiť efektívnosť dublinského systému a posilniť ochranu žiadateľov. 
Po štyroch rokoch rokovaní medzi Európskym parlamentom a Radou bola 14. novembra 2012 
dosiahnutá politická dohoda. Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci schválila dohodu 
6. decembra 2012 a Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci ju schválil 27. novembra 2012. Teraz sa čaká na formálne prijatie textu 
dvoma spoluzákonodarcami. V nariadení, rovnako ako pri iných právnych nástrojoch 
zahŕňajúcich spoločný európsky azylový systém, sa zachováva zásada, podľa ktorej sa 
jednotlivé žiadosti o azyl posudzujú na úrovni členských štátov, a nie na európskej úrovni. 

Pokiaľ ide o nelegálnu migráciu, Frontex a Turecko nedávno podpísali operačné 
memorandum o porozumení, ktorého cieľom je stanoviť základné pravidlá spoločného 
hodnotenia a využívania informácií a skúseností v záujme boja proti nelegálnej migrácii, ako 
aj vykonávania spoločných projektov tureckých pohraničných orgánov a agentúry Frontex. 

Čo sa týka gréckej azylovej a migračnej politiky, Komisia spolu s členskými štátmi, 
agentúrami Únie a medzinárodnými organizáciami podporuje Grécko v reforme jeho systému 
s cieľom zabezpečiť, aby sa s uchádzačmi o azyl a s ostatnými migrantmi zaobchádzalo 
v súlade s právnymi predpismi Európskej únie.“

                                                                                                                                                  
tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (COM(2008) 0820 final).


