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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2224/2013, ktorú predkladá Detlef Zöllner, nemecký štátny 
príslušník, o reforme nariadenia Dublin II 

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície vyzýva Európsky parlament na reformu nariadenia (ES) č. 343/2003/ES 
ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie 
žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov 
(nariadenie Dublin II). Tvrdí, že nariadenie je navrhnuté tak, aby len komplikovalo život 
žiadateľov o azyl. Žiada najmä, aby sa zrušilo povinné miesto pobytu pre žiadateľov o azyl. 
V súčasnosti musia žiadatelia o azyl podávať žiadosť o azyl v členskom štáte EÚ, v ktorom 
vstúpili do EÚ. Princíp povinného miesta pobytu znamená, že žiadateľov o azyl, ktorí vstúpili 
do EÚ v Taliansku a potom cestovali do Nemecka, môžu nemecké orgány poslať späť do 
Talianska, aby tam podali svoju žiadosť o azyl. Predkladateľ petície sa domnieva, že je to 
nehumánne obmedzovanie slobody pohybu žiadateľov o azyl, a žiada, aby bol tento postup 
zrušený.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 17. septembra 2014. Európsky parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc si po 
nadobudnutí platnosti Amsterdamskej zmluvy v roku 1999 vyžiadalo posilnenie kontroly 
vonkajších hraníc Únie, ako aj reguláciu vstupu a pobytu štátnych príslušníkov z krajín mimo 
EÚ, najmä prostredníctvom spoločnej azylovej a prisťahovaleckej politiky.  Táto politika sa 
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zameriava na dosiahnutie rovnováhy medzi zachovaním prístupu do EÚ pre tých, ktorí môžu 
potrebovať medzinárodnú ochranu, a zároveň zaistením kontroly vonkajších hraníc členských 
štátov.

Pokiaľ ide konkrétne o európsku azylovú politiku, legislatívne orgány EÚ prijali v roku 2013 
druhý legislatívny balík spoločného európskeho azylového systému (ďalej len CEAS). CEAS 
sa snaží o spoločný postup a jednotný štatút, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými žiadateľmi alebo osobami pod medzinárodnou ochranou, bez ohľadu na členský 
štát, v ktorom žiadajú a/alebo dostávajú ochranu. Výsledkom je, že od 1. januára 2014 bolo 
nariadenie Rady (ES) č. 343/2003, na ktoré sa predkladateľ petície odvoláva, nahradené 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013 (ďalej len 
nariadenie Dublin III)1.

Toto nové nariadenie obsahuje pravidlá určovania zodpovedného členského štátu, ako aj 
pravidlá odovzdávania žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ktoré sa uplatňujú potom, ako bol 
určený zodpovedný štát. Kým zodpovednosť za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu 
spočíva v zásade na členskom štáte, ktorý zohral najväčšiu úlohu pri vstupe žiadateľa do EÚ 
alebo pri jeho bydlisku v EÚ, môže sa tiež brať do úvahy záujem žiadateľa podať žiadosť v 
určitom členskom štáte, najmä ak je žiadateľ neplnoletý, alebo ide o zlúčenie rodiny:  
prepracované nariadenie Dublin zavádza hierarchiu kritérií na stanovenie zodpovednosti, kde 
sa prihliada na rodinné vzťahy, posledné vlastníctvo víz alebo povolenie na pobyt v členskom 
štáte, ako aj na to, či žiadateľ vstúpil do EÚ legálne alebo nelegálne.  Preto členský štát 
zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl môže byť iný ako členský štát vstupu.

Počas posudzovania žiadosti majú žiadatelia o azyl právo zostať v členskom štáte, ktorý má 
na starosti spracovanie ich žiadosti, čím zákon EÚ zavádza obmedzenie ich možnosti cestovať 
do iných štátov predtým, ako zodpovedný členský štát prijme rozhodnutie o ich žiadosti o 
azyl2.  Tí, ktorým bolo priznané postavenie utečenca alebo doplnková ochrana, majú právo 
voľne sa pohybovať v rámci schengenského priestoru za rovnakých podmienok ako každý iný 
obyvateľ EÚ s oprávneným pobytom.

Relevantné štatistické údaje o vykonávaní dublinského nariadenia v členských štátoch možno 
nájsť na internetovej stránke Eurostatu:

HYPERLINK 
"http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics." 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics.

Záver

Úplné a dôsledné vykonávanie spoločného európskeho azylového systému (CEAS) v celej 

                                               
1  Celý text nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú 
kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu 
podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, 
možno nájsť na adrese:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R0604.

2 Článok 9 smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských 
štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (13.12.2005, Ú. v. EÚ L 326/13) a článok 7 smernice Rady 
2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl 
(6.2.2003, Ú. v. EÚ L 31/18).
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EÚ, najmä nariadenia Dublin III, je prioritou Komisie v krátkodobom a strednodobom 
horizonte.  Komisia bude pozorne sledovať, ako vnútroštátne orgány vykonávajú 
prepracované nariadenie Dublin, do roku 2016 bude podávať Európskemu parlamentu a Rade 
správu o jeho uplatňovaní a podľa vhodnosti zváži potrebné zmeny.


