
15843/11 el/JPL/ij 1
DG H 1B CS

RADA
EVROPSKÉ UNIE

Brusel 21. října 2011 (24.10)
(OR. en)

15843/11

ASILE 99
CODEC 1757

POZNÁMKA
Odesílatel: Předsednictví
Příjemce: Rada (Spravedlnost a vnitřní věci, zasedání ve dnech 27. a 28. října 2011)
Předmět: Společný evropský azylový systém

= aktuální stav / některé otázky

Společný evropský azylový systém – aktuální stav

Jedním z hlavních cílů, které stojí před orgány EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, je přijetí 

společného evropského azylového systému do roku 2012.

Mezi nejdůležitější témata projednávaná na neformálním zasedání ministrů vnitra v Sopotech 

konaném dne 18. července i na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 22. září 2011 

patřilo nařízení Dublin. Předsednictví z těchto jednání vyvodilo tři hlavní závěry:

1. drtivá většina delegací se domnívá, že by acquis Unie v oblasti azylu nemělo zahrnovat 

systém pozastavení přemísťování prováděného v rámci nařízení Dublin. Delegace se obávaly 

především vytvoření dalšího faktoru podněcujícího přistěhovalectví a nestejné úrovně 

provádění acquis v rámci EU;
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2. delegace projevily v zásadě zájem o rozvoj kapacity Unie v oblasti včasného varování 

a připravenosti na azylové krize, včetně postupných kroků, které je třeba podniknout v zájmu 

včasného řešení potenciálních krizí způsobených vnitřními a vnějšími faktory, a předjímání 

konkrétního výsledku daného procesu. V tomto ohledu zdůraznily význam operativní 

spolupráce a klíčovou úlohu, kterou by měl Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu 

v souladu se svým mandátem hrát při shromažďování a výměně informací a při posuzování 

potřeb členských států vystavených mimořádnému tlaku. Delegace požadovaly, aby 

předsednictví pracovalo na způsobu, jakým by se mohla rozvíjet kapacita v oblasti včasného 

varování a připravenosti; a

3. všechny delegace se shodly na tom, že klíčovým prvkem společného evropského azylového 

systému je solidarita a že solidarita jde ruku v ruce se vzájemnou důvěrou. Skutečná 

a praktická solidarita by se rozhodně neměla změnit v bezvýhradnou pomoc členským státům, 

které neprojevují dostatečnou vůli nebo úsilí k řádnému uplatňování acquis, a proto se jim 

mimo jiné nahromadily nevyřízené případy. 

Těmito závěry se předsednictví od 22. září 2011 řídí. Na základě těchto zjištění předložilo 

předsednictví společně s nadcházejícím dánským předsednictvím na zasedání Strategického výboru 

pro přistěhovalectví, hranice a azyl (dále jen „SCIFA“) dokument, v němž navrhuje postup pro 

včasné varování, připravenost a řešení krizí v oblasti azylu (dokument 15055/11). Práce na této 

záležitosti bude pokračovat v listopadu na základě znění návrhu předloženého předsednictvím.

Předsednictví předložilo kompromisní návrhy týkající se návrhu přepracovaného znění směrnice 

o azylovém řízení. Návrhy byly projednávány dne 5. října 2011 na úrovni odborníků. Předsednictví 

vypracuje další kompromisní návrhy, které se budou projednávat na úrovni odborníků v listopadu.
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Dne 18. října Pracovní skupina pro azyl rovněž přezkoumala řadu kompromisních návrhů týkajících 

se návrhu přepracovaného znění směrnice o podmínkách přijímání. Předsednictví se domnívá, že 

tato jednání konstruktivně pokračují a s nadějí očekává vyřešení klíčových politických otázek 

týkajících se navrhovaného nástroje.

Práce na nařízení o Eurodacu je pozastavena. Drtivá většina delegací vyjadřuje nadále podporu 

návrhu, aby bylo do nařízení o EURODACu vloženo nové ustanovení, které by za přísně 

vymezených podmínek umožňovalo donucovacím orgánům členských států přístup do centrální 

databáze systému EURODAC za účelem boje proti terorismu a organizované trestné činnosti.

Jedinou nevyřešenou otázkou, která brání v přijetí návrhu přepracovaného znění směrnice 

o způsobilosti pro udělení azylu, je srovnávací tabulka. Horizontální politická dohoda v této otázce 

mezi Radou a Komisí byla potvrzena Evropským parlamentem dne 20. října 2011, čímž bylo 

umožněno, aby plénum přijalo postoj Evropského parlamentu v prvním čtení na zasedání 

Parlamentu ve dnech 24. až 27. října 2011.

Předsednictví se domnívá, že jednání o různých nástrojích tvořících společný evropský azylový 

systém postupuje konstruktivně kupředu a hodlá pokračovat v intenzivní práci na této záležitosti 

v zájmu dalšího jednání na prosincovém zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci a v zájmu 

zahájení trialogů s Evropským parlamentem do konce roku 2011 o nástrojích, u nichž lze stanovit 

společný postoj Rady.

_________________


