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DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ

Táto správa sa zameriava na uplatňovanie konaní na hraniciach členskými štátmi. V článku 43 
smernice 2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej 
ochrany (smernice o konaní o azyle) sa stanovujú konania na hraniciach ako možnosť, ktorú 
majú členské štáty k dispozícii v rámci fungovania spoločného európskeho azylového 
systému. V prípade, že sa žiadosť o azyl podá na hraniciach alebo v tranzitnom priestore, 
členské štáty môžu za určitých podmienok preskúmať žiadosť na týchto miestach. 

Účel správy

Hlavným účelom tejto správy je umožniť Parlamentu prijať informované rozhodnutia 
založené na dôkazoch počas nadchádzajúcich rokovaní o pakte o migrácii a azyle, v ktorom 
konania na hraniciach zohrávajú zásadnú úlohu. Konania na hraniciach zohrávajú v návrhu 
paktu kľúčovú úlohu. Komisia však nikdy nevynaložila úsilie na to, aby preskúmala, akým 
spôsobom sa tieto konania uplatňujú, aby zistila, či sa ciele týchto konaní dosiahli, a aby 
stanovila, aké závery možno z týchto konaní vyvodiť v záujme vypracovania nových 
právnych predpisov. 

Posúdenia vplyvu sú zásadnou súčasťou programu lepšej právnej regulácie Komisie, ktorého 
účelom je vypracovať a vyhodnotiť politiky EÚ tak, aby sa ciele týchto politík dosiahli čo 
najúčinnejším a najefektívnejším spôsobom. Komisia však dodnes neuverejnila správu o 
vykonávaní smernice o konaní o azyle, čím porušila svoju povinnosť podávať správy podľa 
článku 50 tejto smernice. V roku 2016, keď Komisia navrhla reformu smernice o konaní o 
azyle, v dôsledku ktorej by sa táto smernica zmenila na nariadenie, navyše chýbalo posúdenie 
vplyvu. To isté platí aj v prípade nedávno uverejneného zmeneného návrhu (COM(2020)0611 
final). 

Účelom tejto správy nie je nahradiť plnohodnotné posúdenie vplyvu smernice o konaní o 
azyle, ktoré mala vykonať Komisia, ani posúdiť nové návrhy Komisie. Jej cieľom je naopak 
poskytnúť isté informácie o tom, akým spôsobom členské štáty uplatňujú konania na 
hraniciach podľa smernice o konaní o azyle, a aké výzvy a nedostatky vo vykonávaní sú s tým 
spojené. Týmto by sa malo Parlamentu umožniť prijať informované rozhodnutia založené na 
dôkazoch počas nadchádzajúcich rokovaní o zmenenom návrhu smernice o konaní o azyle.

Táto správa je založená na posúdení vplyvu EPRS z novembra 2020, ktoré obsahuje 
komparatívnu analýzu uplatňovania článku 43 smernice o konaní o azyle, ako aj právne 
posúdenie transpozície a uplatňovania tohto článku členskými štátmi. Pôvodný návrh správy 
je založený na predbežných zisteniach týchto štúdií. Spravodajca môže predložiť 
pozmeňujúce návrhy k návrhu správy s cieľom prispôsobiť správu záverečnému posúdeniu 
vplyvu. 

Konania na hraniciach sú nedostatočne vymedzené

Z posúdenia EPRS vyplýva, že pojem konaní na hraniciach je v azylovom práve EÚ 
nedostatočne vymedzený. To vyvoláva vážne obavy, pokiaľ ide o uplatňovanie týchto konaní, 
a to najmä v súvislosti so základnými právami a procesnými zárukami. 
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Konania na hraniciach predstavujú výnimku z právne vymedzeného pravidla podľa smernice 
o konaní o azyle, podľa ktorého majú žiadatelia o azyl právo zostať na území členského štátu, 
a to aj na hraniciach alebo v tranzitnom priestore. Smernicou o konaní o azyle sa teda konania 
na hraniciach prísne obmedzujú na presne určený počet prípadov. Zákonodarca EÚ navyše 
zamýšľal úzky výklad tým, že zdôraznil, že pokiaľ môže žiadateľ preukázať závažný dôvod, 
nedostatok dokumentov pri vstupe alebo použitie falšovaných či pozmenených dokladov by 
samy osebe nemali automaticky viesť k začatiu konania na hraniciach alebo skráteného 
konania (odôvodnenie 21 smernice o konaní o azyle). Smernicou o konaní o azyle sa však v 
praxi členským štátom ponecháva príliš veľa priestoru na používanie konaní na hraniciach 
podľa vlastného výberu a často nad rámec obmedzení stanovených v tejto smernici. 

Niektoré členské štáty skúmajú prípustnosť žiadostí o azyl v rámci konaní na hraniciach, kým 
iné skúmajú aj ich podstatu. Niektoré členské štáty skúmajú dublinské prípady v rámci konaní 
na hraniciach, kým iné tieto prípady neskúmajú. Niektoré členské štáty poskytujú 
medzinárodnú ochranu v rámci konaní na hraniciach, kým iné žiadateľom povoľujú vstup 
vtedy, keď uznajú, že žiadateľ o azyl môže spĺňať podmienky na poskytnutie medzinárodnej 
ochrany. Viacero členských štátov navyše uplatňuje konania na hraniciach v oveľa širšom 
rozsahu, ako je rozsah uplatňovania stanovený v smernici o konaní o azyle, a niektoré 
dokonca uplatňujú konania na hraniciach v prípade všetkých žiadostí o azyl podaných na 
hraniciach. Niektoré členské štáty navyše uplatňujú konania na hraniciach bez toho, aby ich 
ako také uznali vo vnútroštátnych právnych predpisoch. 

Zaistenie ako pravidlo pri konaniach na hraniciach

Konania na hraniciach sa často zakladajú na právnej fikcii o nevstúpení, čím vzniká 
predpoklad, že konania na hraniciach sa uskutočňujú pred prijatím rozhodnutia o práve 
žiadateľa vstúpiť na územie alebo v rámci tohto rozhodnutia. Pre žiadateľov o azyl to má 
vážne dôsledky. Žiadatelia o azyl, na ktorých sa vzťahujú konania na hraniciach, boli vo 
všetkých prípadoch analyzovaných v posúdení EPRS de facto zaistení. 

Zaistenie a odňatie slobody majú vážny vplyv na základné práva danej osoby. V práve EÚ a v 
medzinárodnom práve v oblasti ľudských práv sa preto stanovujú vysoké prahové hodnoty pre 
zaistenie žiadateľov o azyl. V článku 26 smernice o konaní o azyle sa zakazuje zaistenie 
osoby výlučne preto, že je žiadateľom. Úplný zoznam dôvodov zaistenia, ako aj záruk pre 
zaistené osoby, sa uvádza v smernici 2013/33/EÚ (smernici o podmienkach prijímania). 

V konaniach na hraniciach sa však tieto prahové hodnoty a záruky často nezohľadňujú. 
Členské štáty spravidla de facto zaisťujú žiadateľov o azyl, a to často bez toho, aby sa 
vykonal test nevyhnutnosti alebo poskytli alternatívy k zaisteniu. Žiadatelia o azyl v mnohých 
prípadoch nemajú prístup k zárukám, ktoré sa vzťahujú na žiadateľov o azyl zaistených v 
rámci konaní v rámci krajiny. Viaceré členské štáty de facto zaisťujú žiadateľov o azyl na 
základe právnej fikcie o nevstúpení a bez toho, aby takéto zaistenie uznali ako odňatie 
slobody. V dôsledku toho žiadatelia o azyl zaistení v rámci takéhoto konania na hraniciach 
nemajú prístup dokonca ani k základných procesným zárukám, ako je súdne preskúmanie ich 
zaistenia. Vzhľadom na to, že podmienky zaistenia na hraniciach sú často nevyhovujúce, je to 
ešte znepokojujúcejšie. V prípade príchodu veľkého počtu osôb, ako je to napríklad na 
gréckych ostrovoch, sa konania na hraniciach uskutočňujú v neľudských podmienkach.

V prípade, že sú žiadatelia o azyl de facto zaistení na hraniciach, by zaistenie malo byť vždy 
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stanovené zákonom a mali by sa uplatňovať rovnaké procesné záruky, ako sú tie, ktoré sa 
vzťahujú na žiadateľov o azyl zaistených v rámci konaní v rámci krajiny. Žiadatelia o azyl by 
v každom prípade nemali byť zaistení automaticky. 

Odopretie vstupu

Každá osoba musí dostať možnosť podať žiadosť o azyl na hraniciach. Ak okolnosti 
naznačujú, že osoba nachádzajúca sa na vonkajších hraniciach by mohla požiadať o 
poskytnutie medzinárodnej ochrany, členské štáty musia danú osobu informovať o takejto 
možnosti a zabezpečiť služby tlmočníka s cieľom uľahčiť prístup ku konaniu o azyle. 

Bolo však zaznamenaných mnoho prípadov, keď bol osobám v rámci konaní na hraniciach 
odopretý vstup alebo keď boli tieto osoby prinútené vrátiť sa na druhú stranu hranice bez 
toho, aby sa posúdili ich potreby v oblasti ochrany alebo zaregistrovali ich žiadosti o azyl. 
Takéto konanie predstavuje vážne porušenie práva EÚ a medzinárodného práva. 
S cieľom predchádzať takýmto nezákonným praktikám a zabezpečiť, že členské štáty budú na 
vonkajších hraniciach konať v súlade s právom EÚ a s medzinárodným právom, by sa mali 
zriadiť nezávislé monitorovacie mechanizmy. V súlade s usmernením Agentúry pre základné 
práva (FRA) týkajúcim sa kontrol na hraniciach by členské štáty mali byť povinné udeliť 
monitorovacím orgánom prístup k hraničným zariadeniam s cieľom zabezpečiť účinnú 
ochranu základných práv a systematické nahlasovanie porušení. Členské štáty by tiež mali 
zabezpečiť účinné vyšetrovanie a sankcie v prípade všetkých údajných porušení. 

Posúdenie zraniteľnosti 

Je znepokojujúce, že v členských štátoch neboli zavedené vhodné mechanizmy na 
identifikáciu osôb s osobitnými potrebami s cieľom vyňať tieto osoby z konaní na hraniciach. 
Z posúdenia EPRS vyplýva, že vo všetkých skúmaných krajinách chýbajú riadne a účinné 
mechanizmy na identifikáciu zraniteľnosti, a že niektoré členské štáty nedisponujú vôbec 
žiadnymi mechanizmami. Osoby, ktorých zraniteľnosť nie je viditeľná, ako sú obete mučenia 
alebo sexuálneho zneužívania, nie sú takmer nikdy identifikované v rámci konaní na 
hraniciach. Nedostatok vhodných mechanizmov na identifikáciu spôsobuje, že osobitné 
procesné záruky a primeraná podpora sú v praxi často bezvýznamné. To je obzvlášť 
znepokojujúce v prípade detí a vyvoláva to otázky, pokiaľ ide o súlad s najlepšími záujmami 
dieťaťa zakotvenými v článku 24 ods. 2 Charty základných práv EÚ. Deti a ich rodiny by teda 
mali byť vo všeobecnosti vyňaté z konaní na hraniciach. 

Procesné záruky a spravodlivosť konaní na hraniciach

V posúdení EPRS sa uvádzajú závažné problémy týkajúce sa procesných záruk vo všetkých 
skúmaných členských štátoch. Žiadatelia musia byť informovaní o svojich právach a o konaní 
o azyle a musí sa im poskytnúť účinný prístup k organizáciám a osobám, ktoré poskytujú 
poradenstvo. V praxi sa to však často nerobí. V mnohých členských štátoch je právo na 
bezplatnú právnu pomoc v prvom stupni konania na hraniciach stanovené zákonom, a to aj 
napriek tomu, že členské štáty takúto povinnosť nemajú. Krátke lehoty a (de facto) zaistenie 
však často bránia v účinnom prístupe k právnej pomoci. Žiadatelia o azyl nemajú možnosť 
kontaktovať právnika z dôvodu nedostatku komunikačných nástrojov, právnici nemajú k 
dispozícii dostatok času na prípravu odvolania alebo na stretnutie s klientom, alebo úplne 
chýbajú kvalifikovaní právnici. Mimovládne organizácie v tomto prípade často nemôžu 
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vyplniť medzery vzhľadom na to, že majú len obmedzený prístup k zariadeniam na hraniciach 
alebo k nim prístup nemajú vôbec. Tlmočenie často nie je k dispozícii, je zlej kvality, alebo je 
zložité, ak sa poskytuje telefonicky. Žiadatelia navyše často nie sú systematicky informovaní 
o konaní o azyle a o svojich právach. 

Z dôvodu samotnej povahy konaní na hraniciach je v praxi ťažké v plnej miere poskytovať 
procesné záruky. Ich účinnosť narúša (de facto) zaistenie v spojení s krátkymi lehotami v 
rámci konaní na hraniciach. Členské štáty zvyčajne stanovujú veľmi krátke lehoty (len 
niekoľko dní) aj pre odvolacie konania, čím sa porušuje právo na účinný prostriedok nápravy 
vzhľadom na obmedzený prístup k pomoci a k vonkajšiemu svetu. To, že v smernici o konaní 
o azyle sa nezaručuje odkladný účinok odvolania, je o to znepokojujúcejšie. 

Pokiaľ ide o zrýchlené konania na hraniciach na gréckych ostrovoch, FRA, Vysoký komisár 
OSN pre utečencov a osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva migrantov vyjadrili vážne 
obavy v súvislosti s náležitými procesnými zárukami a výzvami týkajúcimi sa základných 
práv, ktoré sa zdajú takmer neprekonateľné.

Konania na hraniciach sa vyznačujú nevyhnutnou dilemou medzi nedostatkom času na 
spravodlivé konanie a čo najkratším možným časom v prípade, že boli žiadatelia zaistení. K 
plneniu cieľov smernice o konaní o azyle teda neprispievajú. Členské štáty by sa teda mali vo 
všeobecnosti zdržať uplatňovania konaní na hraniciach a v žiadnom prípade by nemali byť 
povinní tieto konania uplatňovať. Pokiaľ ide o konania na hraniciach, členské štáty buď 
nemôžu zabezpečiť spravodlivé konanie, alebo porušujú základné práva žiadateľov tým, že 
ich zaistia na dlhé obdobie. 

V prípade, že sa konania na hraniciach napriek tomu uplatnia, mali by sa prísne obmedzovať 
na menej zložité prípady, ako sú napríklad prípady, keď bola žiadateľovi poskytnutá 
medzinárodná ochrana v inom (členskom) štáte alebo keď žiadateľ vzniesol otázky, ktoré nie 
sú relevantné pre preskúmanie konania o azyle. 
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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní článku 43 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 
2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany
(2020/2047(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorú Valné zhromaždenie 
Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“) prijalo v roku 1948, a na 
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach (ďalej len „EDĽP“),

– so zreteľom na Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a na protokol z 
roku 1967 k tomuto dohovoru, a najmä na zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 1, 3, 4, 6, 
7, 18, 19, 20 a 47,

– so zreteľom na globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, ktorý Valné 
zhromaždenie OSN prijalo 19. decembra 2018,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o 
spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany1 (smernica o 
konaní o azyle),

– so zreteľom na príslušnú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu 
pre ľudské práva,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje 
spoločné konanie o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje smernica 2013/32/EÚ, 
ktorý Komisia predložila 13. júla 2016 (COM(2016)0467),

– so zreteľom na zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
stanovuje spoločné konanie o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje smernica 
2013/32/EÚ, z 23. septembra 2020 (COM(2020)0611),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. apríla 2020 s názvom Ochorenie COVID-19: 
Usmernenie týkajúce sa vykonávania príslušných ustanovení EÚ v oblasti konaní o 
azyle a návrate a presídľovania (C(2020)2516),

– so zreteľom na posúdenie vykonávania na európskej úrovni výskumnej služby 
Európskeho parlamentu (ďalej len „EPRS“) z novembra 2020 týkajúce sa vykonávania 
článku 43 smernice 2013/32/EÚ,

1 Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60.
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– so zreteľom na štúdiu Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „EASO“) zo 
septembra 2020 s názvom Border Procedures for Asylum Applications in EU+ 
Countries (Konania na hraniciach pre žiadosti o azyl v krajinách EÚ+),

– so zreteľom na Správu o základných právach 2020 Agentúry Európskej únie pre 
základné práva (ďalej len „FRA“),

– so zreteľom na stanovisko FRA č. 3/2019 zo 4. marca 2019 s názvom Update of the 
2016 Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights on fundamental 
rights in the ‘hotspots’ set up in Greece and Italy (Aktualizované stanovisko Agentúry 
Európskej únie pre základné práva z roku 2016 k základným právam v tzv. hotspotoch 
vytvorených v Grécku a Taliansku),

– so zreteľom na odporúčané zásady a usmernenia Úradu vysokého komisára OSN pre 
ľudské práva o ľudských právach na medzinárodných hraniciach,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva, ktorú Európsky 
parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia uzavreli v roku 2016,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2018 o výklade a vykonávaní 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva2,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci z 
22. mája 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje 
spoločné konanie o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje smernica 2013/32/EÚ,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku, ako aj článok 1 ods. 1 písm. e) a 
prílohu 3 rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe udelenia 
súhlasu s vypracovaním iniciatívnych správ,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A9-0000/2020),

A. keďže Komisia nikdy nevykonala posúdenie vykonávania smernice o konaní o azyle, a 
to aj napriek svojej zákonnej povinnosti podávať správy;

Všeobecné pripomienky

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nevykonalo posúdenie vykonávania, a vyzýva 
Komisiu, aby bezodkladne vykonala takéto posúdenie, ktoré mala vykonať už v roku 
2017;

2. opakovane zdôrazňuje význam prístupu založeného na dôkazoch, pokiaľ ide o 
usmerňovanie súdržnej tvorby politík;

Rozsah pôsobnosti

3. zdôrazňuje, že konania na hraniciach predstavujú výnimku z právne vymedzeného 
pravidla, podľa ktorého majú žiadatelia o azyl právo vstúpiť na územie členského štátu, 

2 Ú. v. EÚ C 76, 9.3.2020, s. 86.
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a môžu sa uplatňovať iba v presne určenom počte prípadov, ktoré sa stanovujú v 
smernici o konaní o azyle; poukazuje na to, že zákonodarcovia EÚ zamýšľali úzky 
výklad týchto prípadov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty 
uplatňujú konania na hraniciach v oveľa väčšom rozsahu;

Právna fikcia o nevstúpení a zaistenie

4. zdôrazňuje, že článkom 9 ods. 1 smernice o konaní o azyle sa členským štátom ukladá 
povinnosť povoliť žiadateľom zostať na území členských štátov, a to aj na hraniciach 
alebo v tranzitnom priestore;

5. konštatuje, že vo viacerých členských štátoch sa konania na hraniciach zakladajú na 
právnej fikcii o nevstúpení, čím vzniká predpoklad, že konania na hraniciach sa 
uskutočňujú pred prijatím rozhodnutia o práve žiadateľa vstúpiť na územie;

6. zdôrazňuje, že osoby, na ktoré sa vzťahuje konanie na hraniciach, sú spravidla de facto 
zaistené;

7. opakovane zdôrazňuje, že členské štáty nesmú zaistiť osobu výlučne preto, že táto 
osoba je žiadateľom, a pripomína, že žiadatelia môžu byť zaistení iba v prípade, že nie 
je možné uplatniť iné, menej donucovacie opatrenia; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v prípade konaní na hraniciach neboli vyvinuté a neuplatňujú sa takmer žiadne 
alternatívy k zaisteniu;

8. považuje za veľmi problematické, že niektoré členské štáty uplatňujú de facto konania 
na hraniciach bez toho, aby tieto konania ako také uznali vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch, keďže to môže viesť k nedostatočným zárukám proti takémuto zaisteniu; 
zdôrazňuje, že každé zaistenie by mal vždy stanovovať zákon;

9. pripomína, že Súdny dvor Európskej únie v spojených veciach C-924/19 PPU a C-
925/19 PPU vylúčil argument, podľa ktorého nejde o zaistenie, ak môže žiadateľ 
opustiť tranzitný priestor v smere tretej krajiny;

Odopretie vstupu

10. vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že v súvislosti s konaniami na hraniciach bolo 
zaznamenaných viacero prípadov osôb, ktorým bol odopretý vstup bez toho, aby boli 
zaregistrované ich žiadosti o azyl, a to na vonkajších, ako aj vnútorných hraniciach; 
opakovane zdôrazňuje, že automatické odopretie vstupu, vyhostenie alebo vrátenie a 
hromadné vyhostenie sú podľa práva EÚ a medzinárodného práva zakázané;

11. domnieva sa, že je dôležité zriadiť nezávislé monitorovacie orgány, a vyzýva členské 
štáty, aby im udelili prístup k hraničným zariadeniam s cieľom zabezpečiť účinnú 
ochranu základných práv a systematické nahlasovanie porušení v súlade s usmernením 
FRA týkajúcim sa kontrol na hraniciach;

Vyňatie maloletých bez sprievodu a zraniteľných žiadateľov z konaní na hraniciach

12. konštatuje, že v článku 24 ods. 3 smernice o konaní o azyle sa stanovuje, že v prípade, 
že žiadatelia potrebujú osobitné procesné záruky, členské štáty neuplatnia konanie na 
hraniciach, ak takéto záruky nie je možné poskytnúť v rámci tohto konania;
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13. zdôrazňuje, že vo väčšine skúmaných členských štátov chýbajú primerané mechanizmy 
na identifikáciu zraniteľnosti, a ak takéto mechanizmy v členských štátoch existujú, 
posudzuje sa nimi iba viditeľná zraniteľnosť;

14. pripomína, že v článku 25 ods. 6 písm. b) smernice o konaní o azyle sa stanovuje veľmi 
obmedzený súbor okolností, za ktorých môžu členské štáty spracovať žiadosti 
maloletých bez sprievodu v rámci konaní na hraniciach; zdôrazňuje, že v skúmaných 
členských štátoch chýbajú vhodné metódy posúdenia veku; odporúča, aby sa deti a ich 
rodiny vyňali z konaní na hraniciach;

Procesné záruky

15. konštatuje, že konania na hraniciach sú zrýchlenými konaniami, a pripomína, že podľa 
článku 43 smernice o konaní o azyle žiadatelia, na ktorých sa vzťahujú konania na 
hraniciach, požívajú tie isté práva a využívajú tie isté záruky ako žiadatelia vo 
zvyčajných konaniach;

16. zdôrazňuje, že vo všetkých skúmaných členských štátoch boli zaznamenané značné 
problémy týkajúce sa prístupu k právnej pomoci a jej kvality; zdôrazňuje, že bezplatná 
právna pomoc má zásadný význam pre zabezpečenie kvalitnejších informácií počas 
osobných pohovorov a zlepšenie prvostupňového rozhodovania;

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé členské štáty v rámci konaní na hraniciach 
neregulujú prístup k mimovládnym organizáciám, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri 
zabezpečovaní procesných práv žiadateľov;

18. so znepokojením konštatuje, že žiadateľom sa často poskytuje málo informácií, pokiaľ 
ide o konania na hraniciach a ich práva a povinnosti, alebo sa im takéto informácie 
neposkytujú vôbec;

19. uznáva, že podľa smernice o konaní o azyle môžu členské štáty podľa vlastného 
uváženia stanoviť, či budú mať odvolania automatický odkladný účinok; pripomína 
však, že Súdny dvor Európskej únie uznal, že odvolanie proti rozhodnutiu o návrate, 
ktorého výkon môže viesť tomu, že štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude hroziť 
vážne riziko vyhostenia alebo vrátenia, musí mať odkladný účinok;

20. zdôrazňuje, že konania na hraniciach sa vyznačujú kombináciou krátkych procesných 
lehôt a de facto zaistenia, čo by mohlo mať vplyv na schopnosť žiadateľov využívať 
záruky zakotvené v smernici o konaní o azyle;

21. odporúča, aby sa konania na hraniciach obmedzili na menej zložité prípady, ako sú 
prípady žiadateľov, ktorým bola poskytnutá ochrana v iných štátoch alebo v iných 
členských štátoch, alebo ktorí vzniesli otázky, ktoré nie sú relevantné pre preskúmanie 
konania o azyle, pričom členské štáty budú tieto konania uplatňovať podľa vlastného 
uváženia;

Konania na hraniciach a príchod veľkého počtu osôb

22. pripomína, že záruky stanovené v kapitole II smernice o konaní o azyle sa tiež uplatňujú 
v prípade príchodu veľkého počtu osôb; s veľkým znepokojením konštatuje, že v týchto 
prípadoch konania na hraniciach prinášajú ďalšie výzvy týkajúce sa základných práv a 
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obavy z hľadiska účinnosti;

23. zdieľa obavy, ktoré vyjadrili FRA, Vysoký komisár OSN pre utečencov a osobitný 
spravodajca OSN pre ľudské práva migrantov, pokiaľ ide o rešpektovanie procesných 
záruk a základných práv v rámci zrýchlených konaní na hraniciach, ktoré sa používajú 
na gréckych ostrovoch;

24. vyzýva členské štáty, aby nepoužívali konania na hraniciach, keďže nemožno zaručiť 
ciele smernice o konaní o azyle a spravodlivé konanie o azyle; vyzýva členské štáty, 
ktoré článok 43 smernice o konaní o azyle napriek tomu uplatňujú, aby zabezpečili 
riadne vykonávanie tohto článku vo všetkých jeho aspektoch;

25. vyzýva Komisiu, aby účinne monitorovala vykonávanie smernice o konaní o azyle a 
aby v prípade nesúladu podnikla opatrenia;

°
° °

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


