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PRÍLOHA 

 

k 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, 

ktorým sa stanovuje krízový mechanizmus premiestnenia a mení nariadenie 

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 
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PRÍLOHA III – Vzorec pre distribučný kľúč 

 

 

 

Účinok počtu obyvateľov
ČŠ/PŠ

  
                      

 

                         

 

Účinok HDP
     

  
        

          

 

Azylový účinok
     

      
 

 

                                                                             

 
 

                                                                              

  
   

                                

   
                 

    

Účinok nezamestnanosti
ČŠ/PŠ

      

 
 

                         
  

  
 

                      
   
   

  
   

                               

   
                

    

                      
                                            

   
                 

   
                     

   
                                       

   

Konečná kvóta pridelenia  

   
                     

   
                      

  

Konečný podiel
     

                 
                              

          
   100 % 

Zostatková kvót      
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PRÍLOHA IV 

Podrobné procesné pravidlá, ktoré sa majú uplatniť na krízový mechanizmus 

premiestnenia 

1.  Každý členský štát určí národné kontaktné miesto, ktorého adresu oznámi ostatným 

členským štátom a úradu EASO. Členské štáty v spolupráci s úradom EASO a inými 

príslušnými agentúrami prijmú všetky potrebné opatrenia na vytvorenie priamej 

spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi, a to aj pokiaľ ide 

o dôvody uvedené v odseku 8. 

2. Členské štáty oznámia v pravidelných intervaloch a najneskôr každé tri mesiace počet 

žiadateľov, ktorých možno rýchlo presunúť na ich územie, a všetky ostatné relevantné 

informácie. 

3. Na základe informácií uvedených v odseku 2 členský štát využívajúci premiestnenie, 

s pomocou úradu EASO a v prípade potreby so styčnými úradníkmi členských štátov 

uvedenými v odseku 9, následne určí jednotlivých žiadateľov, ktorí by mohli byť 

premiestnení do iných členských štátov a čo najskôr kontaktným miestam daných 

členských štátov predloží všetky relevantné informácie. Na tento účel sa uprednostnia 

zraniteľní žiadatelia v zmysle článkov 21 a 22 smernice 2013/33/EÚ. 

4. Po schválení členským štátom premiestnenia členský štát využívajúci premiestnenie 

prijme čo najskôr v spolupráci s úradom EASO rozhodnutie o premiestnení každého 

z identifikovaných žiadateľov do konkrétneho členského štátu premiestnenia a písomne 

žiadateľovi oznámi rozhodnutie o jeho premiestnení do konkrétneho členského štátu 

premiestnenia. 

5. Členské štáty zabezpečia, aby aj rodinní príslušníci, na ktorých sa vzťahuje 

premiestnenie, boli premiestnení na územie toho istého členského štátu. 

6. Žiadatelia, ktorým v súlade s povinnosťami stanovenými v článku 9 nariadenia (EÚ) 

č. 603/2013 musia byť odobraté odtlačky prstov, môžu byť navrhnutí na premiestnenie 

len vtedy, ak ich odtlačky prstov boli odobraté a odoslané do centrálneho systému 

Eurodac podľa tohto nariadenia. 

7. Premiestnenie žiadateľa na územie členského štátu premiestnenia sa uskutoční čo 

najskôr po dátume oznámenia rozhodnutia o premiestnení, uvedeného v článku 33d, 
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dotknutej osobe. Členský štát využívajúci premiestnenie zašle členskému štátu 

premiestnenia dátum a čas premiestnenia, ako aj akékoľvek iné relevantné informácie. 

8. Členské štáty majú právo odmietnuť premiestniť žiadateľa, len ak existujú opodstatnené 

dôvody na to, aby bol považovaný za nebezpečného pre ich národnú bezpečnosť alebo 

verejný poriadok, alebo ak existujú vážne dôvody na uplatnenie ustanovení o vylúčení 

uvedených v článku 12 a 17 smernice 2011/95/EÚ. 

9. Na účely vykonávania všetkých aspektov postupu premiestnenia opísaných v tomto 

článku môžu členské štáty rozhodnúť o tom, že v členských štátoch využívajúcich 

premiestnenie vymenujú styčných úradníkov, potom, ako si vymenia všetky relevantné 

informácie. 

10. Členské štáty využívajúce premiestnenie zaručia identifikáciu, registráciu a odber 

odtlačkov prstov a zavedú potrebné vybavenie. Žiadatelia, ktorí sa vyhýbajú postupu 

premiestnenia, sa z premiestnenia vylúčia. 

11. Postup premiestnenia stanovený v tejto prílohe sa dokončí čo najrýchlejšie a najneskôr 

do dvoch mesiacov odvtedy, ako členský štát premiestnenia poskytne informácie podľa 

odseku 2, s výnimkou prípadu, keď členský štát premiestnenia vydá schválenie uvedené 

v odseku 4 v čase kratšom ako 2 týždne pred uplynutím tejto dvojmesačnej lehoty. 

V takom prípade sa lehota na dokončenie postupu premiestnenia môže predĺžiť 

o obdobie nepresahujúce ďalšie dva týždne. Táto lehota sa okrem toho prípadne môže 

predĺžiť o ďalšie štvortýždňové obdobie aj vtedy, ak podľa odôvodnení členského štátu 

využívajúceho premiestnenie bránia uskutočneniu presunu objektívne praktické 

prekážky. 

Ak sa postup premiestnenia nedokončí v tejto lehote a pokiaľ sa členský štát 

využívajúci premiestnenie s členským štátom premiestnenia nedohodnú na rozumnom 

predĺžení tejto lehoty, členský štát využívajúci premiestnenie zostane zodpovedný za 

posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu. 

12. Po premiestnení žiadateľa členský štát premiestnenia odoberie odtlačky prstov žiadateľa 

a odošle ich do centrálneho systému Eurodac v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 

č. 603/2013 a aktualizuje súbory údajov v súlade s článkom 10 a prípadne s článkom 18 

uvedeného nariadenia. 


	2. Členské štáty oznámia v pravidelných intervaloch a najneskôr každé tri mesiace počet žiadateľov, ktorých možno rýchlo presunúť na ich územie, a všetky ostatné relevantné informácie.

