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Spoločný európsky azylový systém – súčasný stav

Dokončenie spoločného európskeho azylového systému do roku 2012 zostáva jedným z hlavných 

cieľov európskych inštitúcií v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Dublinské nariadenie bolo jedným z ústredných bodov rokovaní na neformálnom zasadnutí 

ministrov vnútra 18. júla v Sopote, ako aj na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci 22. 

septembra 2011. Predsedníctvo z týchto rokovaní vyvodilo tri hlavné závery:

1. Veľká väčšina delegácií sa vyslovila za to, aby acquis Únie v oblasti azylovej politiky 

nezahŕňalo systém na pozastavovanie odovzdávania osôb podľa dublinského nariadenia.

Hlavnými obavami delegácií je, aby sa pre nelegálne prisťahovalectvo nevytvoril ďalší 

stimulačný faktor, a skutočnosť, že úrovne vykonávania acquis v EÚ sú rozdielne.
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2. Delegácie prejavili v zásade záujem o to, aby sa vytvoril systém Únie pre včasné varovanie a 

jej pripravenosť na azylové krízy, ktorý by pozostával z postupných krokov na včasné 

riešenie možných kríz spôsobených vnútornými i vonkajšími faktormi a ktorého cieľom by 

bolo dosiahnuť konkrétny výsledok takéhoto procesu. V tejto súvislosti zdôraznili dôležitosť 

operačnej spolupráce, ako aj skutočnosť, že pokiaľ ide o zhromažďovanie a výmenu 

informácií a posudzovanie potrieb členských štátov vystavených osobitnému tlaku, centrálnu 

úlohu by mal zohrávať Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), a to v súlade so svojim 

mandátom. Delegácie požiadali predsedníctvo, aby navrhlo spôsob vytvorenia systému pre 

včasné varovanie a pripravenosť.

3. Všetky delegácie sa zhodli, že ústredným prvkom spoločného európskeho azylového systému 

je solidarita, s ktorou neoddeliteľne súvisí vzájomná dôvera. Skutočná a užitočná solidarita by 

sa nikdy nemala zmeniť na bezpodmienečnú pomoc členským štátom, ktoré neprejavujú 

potrebnú vôľu alebo nevykladajú úsilie náležite uplatňovať príslušné acquis a ktoré si tak, 

okrem iného, nahromadili množstvo nevyriešených prípadov.

Predsedníctvo sa pri svojej práci týmito závermi riadi od 22. septembra 2011. Na základe týchto 

zistení predložilo spolu s nadchádzajúcim dánskym predsedníctvom na zasadnutí strategického 

výboru pre prisťahovalectvo, hranice a azyl dokument, v ktorom je načrtnutý proces týkajúci sa 

včasného varovania pred azylovými krízami, pripravenosti na ne a ich riadenia. Práca v tejto oblasti 

bude pokračovať v novembri na základe návrhu, ktorý predloží predsedníctvo.

Predsedníctvo predložilo kompromisné návrhy týkajúce sa návrhu prepracovaného znenia smernice 

o azylových konaniach. O návrhoch sa rokovalo na úrovni expertov 5. októbra 2011. Predsedníctvo 

vypracuje ďalšie kompromisné návrhy, ktoré sa prerokujú na úrovni expertov v novembri.
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Pracovná skupina pre azyl 18. októbra preskúmala aj súbor kompromisných návrhov týkajúcich sa 

návrhu prepracovaného znenia smernice o podmienkach prijímania žiadateľov o azyl.

Predsedníctvo sa domnieva, že tieto rokovania napredujú konštruktívne a so záujmom očakáva 

riešenie kľúčových politických otázok obsiahnutých v návrhu.

Práca na nariadení Eurodac sa pozastavila. Veľká väčšina delegácií trvá na tom, aby sa do tohto 

nariadenia vložilo ustanovenie, ktoré členským štátom umožní, aby ich orgány presadzovania práva 

mohli za prísnych podmienok a na účely boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti 

nahliadať do centrálnej databázy systému EURODAC.

Jedinou otvorenou otázkou, ktorá bráni prijatiu návrhu prepracovaného znenia smernice o 

oprávnení, je otázka tabuľky zhody. Horizontálnu politickú dohodu v tejto otázke medzi Radou a 

Komisiou 20. októbra 2011 schválil Európsky parlament, čím sa umožnilo, aby plénum na 

parlamentnej schôdzi 24. – 27. októbra 2011 prijalo pozíciu Parlamentu prvom čítaní  

Podľa predsedníctva napredujú rokovania o jednotlivých nástrojoch, ktoré tvoria spoločný európsky 

azylový systém, konštruktívne a práca v tejto oblasti bude intenzívne pokračovať s ohľadom na 

decembrové zasadnutie Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci a otvorenie trialógu s Európskym 

parlamentom do konca roku 2011 o tých nástrojoch, pre ktoré by sa mohla vypracovať spoločná 

pozícia Rady.

_________________


