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Predslov
Európa v roku 2019 znovu zaznamenala nárast počtu žiadostí o medzinárodnú ochranu (po prvý raz od
roku 2015), a preto je problematika azylu naďalej zaradená v politickom programe EÚ medzi témy s
najvyššou prioritou. Trendy sa v priebehu času menia a my pokračujeme v spoločnom úsilí, aby sme
osobám, ktoré potrebujú ochranu, poskytli optimálne riešenia a aby sme zároveň zachovali integritu
vnútroštátnych azylových systémov.
Vydanie správy úradu EASO o azyle v roku 2020
prináša
stručný
a komplexný
prehľad
najdôležitejšieho vývoja v oblasti medzinárodnej
ochrany a vo fungovaní spoločného európskeho
azylového systému. Na vypracovanie svojej hlavnej
výročnej správy úrad EASO zhromažďuje a analyzuje
informácie zo širokej škály spoľahlivých zdrojov s
cieľom poskytnúť hĺbkový pohľad na politické
zmeny a zlepšenia v priebehu roka a zároveň
upozorniť na problémy, ktoré ešte treba vyriešiť.
Vzhľadom na to, že úrad EASO oslavuje v roku 2020 svoje 10. výročie zriadenia, pripomíname si jeho
narastajúci význam v poskytovaní operačnej a technickej pomoci v záležitostiach azylu krajinám EÚ+.
Informácie vypracované úradom EASO majú zásadný význam preto, aby mohli tvorcovia politík prijímať
informované rozhodnutia, aby sa krajinám poskytovala pomoc na zvládnutie neustále sa meniaceho
prostredia migračných modelov a aby sa posilnilo postavenie vnútroštátnych správnych orgánov pri
spracúvaní každého jedného prípadu z nepretržitého toku žiadostí.
Tešíme sa na dlho očakávané prijatie nového nariadenia pre Agentúru Európskej únie pre azyl, vďaka
ktorému sa úrad EASO zmení na plnohodnotnú agentúru EÚ, posilní sa jeho úloha a rozšíri sa jeho mandát.
Ako odborné centrum pre otázky azylu bude úrad EASO naďalej poskytovať nestrannú a transparentnú
podporu zameranú na služby v záujme účinného uplatňovania spoločného európskeho azylového systému.
Som vďačná za prebiehajúcu spoluprácu so všetkými našimi partnermi, ktorá smeruje k spoločným,
transparentným a udržateľným azylovým systémom v celej Európe. Efektívne systémy dokážu rýchlo
reagovať na meniace sa modely v migračných tokoch a zabezpečiť jasný, spravodlivý a dôstojný postup pre
každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu. Už teraz pozorujeme globálne a vnútroštátne situácie, ktoré
vznikajú v roku 2020 a ktoré môžu viesť k tomu, že útočisko bude hľadať väčší počet osôb. Teraz, viac než
kedykoľvek predtým, sa musíme usilovať o vytvorenie skutočne spoločného európskeho azylového
systému, a to zbližovaním sa pri riešení potrieb medzinárodnej ochrany a preukázaním solidarity
s členskými štátmi, ktoré sú pod najväčším tlakom.

Nina Gregori

Výkonná riaditeľka
Európsky podporný úrad pre azyl

5

Výročná správa o situácii v oblasti azylu v Európskej únii

Úvod
Správa úradu EASO o azyle 2020 poskytuje komplexný prehľad vývoja v oblasti medzinárodnej ochrany
na európskej a vnútroštátnej úrovni. V správe, ktorá vychádza z celého radu zdrojov, je predstavený
stručný prehľad globálneho kontextu problematiky azylu, upozorňuje sa na vývoj v Európskej únii (EÚ)
a skúmajú sa hlavné trendy a zmeny v oblasti právnych predpisov, politík, postupov a judikatúry
v rámci členských štátov EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku (krajinách EÚ+).
Správa je zameraná na kľúčové oblasti spoločného európskeho azylového systému (CEAS), pričom sa
v nej zohľadňujú širšie súvislosti týkajúce sa migrácie a základných práv.
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1. Globálny prehľad oblasti azylu v roku 2019
Nútené vysídľovanie z dôvodu konfliktu, prenasledovania, porušovania ľudských
práv, prírodných katastrof a zhoršovania ekosystémov je realitou pre milióny ľudí
na tejto planéte, ktorí utekajú zo svojich domovov a hľadajú bezpečie. Počas
uplynulých niekoľkých rokov boli najväčšie vysídlenia obyvateľstva zapríčinené
konfliktom, mimoriadnym násilím a závažnou politickou nestabilitou v niekoľkých
regiónoch sveta.
Medzi osobami postihnutými vysídlením je „utečenec“ definovaný ako niekto,
kto bol nútený utiecť zo svojej krajiny z dôvodu opodstatneného strachu
z prenasledovania na základe rasy, náboženského vyznania, národnosti,
príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie.
„Vnútorne vysídlené osoby“ neprekročili hranicu svojej krajiny, ale aj tak sa môžu
nachádzať v zraniteľnej situácii.
V kontexte Európy medzinárodná ochrana zahŕňa postavenie utečenca a štatút
doplnkovej ochrany. Tento druhý prípad sa týka osôb, ktoré nespĺňajú
predpoklady na priznanie postavenia utečenca, ale majú nárok na ochranu,
pretože sú vystavené riziku závažnej ujmy v podobe trestu smrti alebo popravy,
mučenia alebo neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu v krajine
pôvodu alebo vážneho a individuálneho ohrozenia svojho života z dôvodu
všeobecného násilia v situáciách medzinárodného alebo vnútorného
ozbrojeného konfliktu.
V júni 2019 Vysoký komisár OSN pre utečencov (UNHCR) oznámil, že situácia sa
týka 79,4 milióna ľudí vrátane 20,2 milióna utečencov, 3,7 milióna žiadateľov
o azyl, 531 000 vrátených utečencov, 43,9 milióna vnútorne vysídlených osôb,
2,3 milióna vrátených vnútorne vysídlených osôb a 3,9 milióna osôb bez štátnej
príslušnosti pod mandátom UNHCR.

Štátni príslušníci
Sýrie predstavovali
jednu tretinu
celosvetovej
populácie
utečencov, pričom
svoju krajinu
opustilo 6,6 milióna
osôb.

6,6 milióna utečencov zo Sýrie tvorilo približne jednu tretinu celkovej svetovej
populácie utečencov, za nimi nasleduje Afganistan s 2,7 miliónmi utečencov
a Južný Sudán s 2,2 miliónmi utečencov. Spomedzi osôb hľadajúcich ochranu
najväčšiu skupinu žiadateľov o azyl v roku 2019 tvorili štátni príslušníci
Venezuely.
Krajiny susediace s epicentrom krízy sú často v prvej línii, pokiaľ ide o prichýlenie
vysídlených osôb. V absolútnych číslach to v roku 2019 bolo Turecko, ktoré prijalo
najvyšší počet utečencov, za ním nasledovali Pakistan, Uganda, Nemecko
a Sudán. V relatívnych číslach najvyššie podiely utečencov v pomere k počtu
obyvateľov prijali Libanon, Jordánsko a Turecko.
Keďže počet vysídlených osôb naďalej celosvetovo rastie, vlády, medzinárodné
organizácie a organizácie občianskej spoločnosti vyvíjajú stratégie na účinnú
reakciu na zložité výzvy, ktoré nútené vysídlenie prináša. Prvé Globálne fórum
o utečencoch sa konalo v decembri 2019 s cieľom monitorovať vývoj a posúdiť
pokrok v akčnom pláne stanovenom v rámci globálneho paktu o utečencoch
v roku 2018. V tomto pakte sa okrem iného rieši udržateľné rozdelenie
zodpovednosti, prijímanie utečencov a podpora hostiteľských komunít.
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Na celom svete vznikajú nové iniciatívy, ktoré zaisťujú, že sa rôzne oblasti nútenej migrácie dostávajú
do popredia a zaoberá sa nimi širší okruh verejnosti. Dve témy, ktoré si v roku 2019 získali zvýšenú
pozornosť, sú stav bez štátnej príslušnosti a mobilita z klimatických a environmentálnych dôvodov.
Stav bez štátnej príslušnosti je často prehliadaný aspekt nútenej migrácie a v roku 2019 si získal väčšiu
pozornosť, pretože rozsah tohto problému sa stal viditeľnejším. Medzinárodná konferencia na vysokej
úrovni pre stav bez štátnej príslušnosti v októbri 2019 zaznamenala polovicu obdobia kampane
#IBelong, čo je iniciatíva začatá UNHCR v roku 2014 s cieľom odstrániť tento stav do roku 2024. Na
tomto podujatí sa posúdili výsledky, ktoré sa dosiaľ dosiahli v oblasti 10 cieľov globálneho akčného
plánu na ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti.
Vplyv klimatických katastrof na vysídlenie obyvateľstva nie je novým javom, čím ďalej, tým viac sa však
dostáva v humanitárnych, politických a legislatívnych diskusiách súvisiacich s vysídlením do popredia.
Rastúce uznanie vplyvu environmentálnych faktorov na mobilitu ľudí vyvolalo politické diskusie na
regionálnej aj globálnej úrovni s cieľom tento vplyv vyriešiť.

Podiel utečencov a hostiteľských krajín celosvetovo, rok 2019

6,6
mil.

6,6 milióna sýrskych utečencov tvorí

1/3 celosvetovej populácie utečencov.

Sýria

3,6
mil.

Turecko hostí najvyšší počet
utečencov: 3,6 milióna registrovaných
sýrskych utečencov získalo dočasnú ochranu.

Turecko

1,4
mil.
Pakistan

1,3
mil.
Uganda

> 1 mil.
Nemecko
Sudán

Pakistan je hostiteľskou
krajinou pre približne
1,4 milióna utečencov
pochádzajúcich väčšinou
z Afganistanu.

Uganda je hostiteľskou krajinou približne pre
1,3 milióna utečencov, prevažne s pôvodom z Burundi,
Konžskej demokratickej republiky, Rwandy, Somálska
a Južného Sudánu.

Nemecko (1,1 milióna) a Sudán
(1,1 milióna) sú takisto hostiteľmi
viac ako 1 milióna utečencov.

#EASOAsylumReport2020
www.easo.europa.eu/asylum-report-2020
Zdroj: Úrad EASO a UNHCR
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2. Vývoj v Európskej únii
V roku 2019 nebol zaznamenaný žiadny zásadný legislatívny pokrok týkajúci
sa prijatia súboru reforiem systému CEAS. Vzhľadom na voľby do Európskeho
parlamentu boli rokovania o reformnom balíčku odložené do ďalšieho
funkčného obdobia parlamentu. Dosiahol sa však pokrok v legislatívnych
oblastiach, ktoré s azylom priamo súvisia. Rada EÚ v máji 2019 prijala dve
nariadenia, ktorými sa vytvára rámec pre interoperabilitu informačných
systémov EÚ v oblastiach spravodlivosti a vnútorných záležitostí. Okrem toho
Rada v júni 2019 schválila svoje čiastočné spoločné stanovisko
k prepracovanému zneniu smernice o návrate (štátnych príslušníkov tretích
krajín), ktoré navrhla Európska komisia v septembri 2018.
Téma azylu v roku 2019 naďalej zaujímala v politickom programe EÚ najvyššie
miesta. Do obdobia legislatívnych rokovaní sa dokončilo veľa práce oblasti
vykonávania politík a praktickej spolupráce medzi krajinami EÚ+.
V strategickom programe EÚ na roky 2019 – 2024, ktorý Európska rada prijala
v júni 2019, sa určili hlavné priority pre ďalší inštitucionálny cyklus vrátane
migrácie a azylu ako prioritných oblastí so zameraním sa na riadenie hraníc
na základe hodnôt EÚ, spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitu a tak veľmi
potrebného konsenzu o reforme dublinského systému, aby sa dosiahla
rovnováha medzi zodpovednosťou a solidaritou.
Európska komisia v januári 2020 uverejnila svoj nový pracovný program, v
ktorom jednou z priorít je zavedenie nového paktu. Uzná sa ním vzájomná
prepojenosť vnútorných a vonkajších aspektov migrácie a bude sa usilovať o
zavedenie odolnejších, humánnejších a účinnejších migračných a azylových
systémov.

Európska rada
prijala strategický
program EÚ na
roky 2019 – 2024,
v ktorom azyl
predstavuje
prioritnú oblasť

V októbri 2019 Európska komisia uverejnila Správu o pokroku pri vykonávaní
európskej migračnej agendy, v ktorej zhodnotila hlavné úspechy
od roku 2015 a ktorá bola zameraná na vývoj v roku 2019. Tempo
legislatívnych reforiem bolo postupné, avšak vo vykonávaní politiky
a v konsolidácii súboru nástrojov EÚ pre účinné riadenie migrácie a azylu
vrátane rýchlej operačnej a finančnej podpory pre členské štáty, ktoré
zaznamenávajú zvýšený tlak, sa pokrok dosiahol rýchlejšie.
Napriek celkovému poklesu počtu príchodov na vonkajšie hranice EÚ
v roku 2019, sa na migračných trasách do Európy objavili rôzne trendy. Na
trasách cez západné a centrálne Stredozemie sa zaznamenalo menej
príchodov ako v roku 2018, zatiaľ čo počet príchodov na trase cez východné
Stredozemie a západný Balkán vzrástol.
Kľúčovým rozmerom prístupu EÚ k riešeniu problému trasy cez východné
Stredozemie je partnerstvo s Tureckom v rámci vyhlásenia EÚ a Turecka.
V dôsledku tohto vyhlásenia boli štyri roky od začiatku jeho uplatňovania
neregulárne príchody z Turecka do EÚ naďalej o 94 % nižšie ako pred
uzavretím dohody a z Turecka bolo do krajiny EÚ+ presídlených celkovo
9
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približne 27 000 sýrskych utečencov. Na obdobie rokov 2016 až 2025 bolo prostredníctvom nástroja
pre utečencov vyčlenených celkovo 6 miliárd EUR na podporu utečencov a hostiteľských komunít
v Turecku, pričom dôraz sa kládol na humanitárnu pomoc, vzdelávanie, zdravotníctvo, miestnu
infraštruktúru a sociálnoekonomickú podporu. Väčší pokrok je potrebné dosiahnuť v oblasti vykonania
návratov z gréckych ostrovov do Turecka.
V roku 2019 pokračovalo vyloďovanie migrantov zachránených v Stredozemnom mori, čo zdôrazňuje
potrebu systematickejšieho a koordinovanejšieho prístupu EÚ k vylodeniam vrátane prvého prijatia,
registrácie a premiestnenia. V septembri 2019 sa uskutočnilo stretnutie ministrov o migrácii, na
ktorom sa zúčastnili členské štáty, predsedníctvo Rady EÚ a Európskej komisie. Jeho výsledkom
bolo spoločné vyhlásenie o úmysle, ktoré uzavreli Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Malta v záujme
štruktúrovaného núdzového postupu na riadenie vylodení a podmienok premiestnenia. Na základe
vyhlásenia Európska komisia začala proces na vypracovanie stálych operačných postupov, ktorý viedol
k spoločnému porozumeniu medzi členskými štátmi a ktorý sa operatívne vykonáva.
Téma presídľovania bola v roku 2019 bola naďalej prioritným bodom v politickom programe
týkajúcom sa azylu. Predstavuje neoddeliteľnú súčasť kolektívneho úsilia EÚ zameraného
na poskytnutie ochrany osobám, ktoré to potrebujú, prostredníctvom presúvania utečencov z krajiny
azylu do iného štátu, ktorý súhlasil s tým, že ich príjme a v konečnom dôsledku im umožní trvale sa
usadiť. Európsky systém presídľovania bol zavedený v júli 2015 a dva úspešné programy presídľovania
pomohli do decembra 2019 viac ako 65 000 osobám.
Počas celého roka 2019 EÚ naďalej spolupracovala s externými partnermi v záujme zvládnutia
migračných tlakov, a to prostredníctvom komplexného prístupu založeného na multilateralizme.
Medzi ciele činností vykonávaných v rámci vonkajšieho rozmeru migračnej politiky EÚ patrilo
zabránenie neregulárnej migrácii, zlepšenie spolupráce s tretími krajinami v oblasti návratov
a readmisie, riešenie základných príčin migrácie zlepšovaním príležitostí v krajinách pôvodu
a zvyšovaním investícií v partnerských krajinách, ako aj zabezpečenie zákonných ciest do Európy pre
tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu.
Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v rámci svojej úlohy, ktorou je zabezpečiť harmonizovaný výklad
a uplatňovanie práva EÚ, v roku 2019 vydal 12 rozhodnutí týkajúcich sa prejudiciálnych konaní
ohľadne výkladu systému CEAS. Súd napríklad rozhodol o:
uplatniteľnosti prepracovaného znenia smernice o konaní o azyle v súvislosti s existujúcou
medzinárodnou ochranou v členských štátoch a úlohou súdnych inštitúcií v prípade zrušenia
prvostupňových rozhodnutí,
zrušení medzinárodnej ochrany a platnosti určitých ustanovení v prepracovanom znení
smernice o oprávnení na medzinárodnú ochranu,
zrušení materiálnych podmienok prijímania ako formy sankcie v súvislosti s článkom 20 ods. 4
prepracovaného znenia smernice o podmienkach prijímania a
posúdení závislých osôb považovaných za členov širšej rodiny (nie priamej rodiny)
a procesných aspektov postupu zlúčenia rodiny.
Súd takisto interpretoval kľúčové pojmy a technické aspekty dublinského systému so zreteľom na
Chartu základných práv Európskej únie a objasnil predbežné otázky v dôsledku vystúpenia Spojeného
kráľovstva z EÚ (brexit).
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predkladania
vstupných
informácií
založených
na dôkazoch
s cieľom prispieť
k tvorbe politík

posilnenia
praktickej
spolupráce
medzi
krajinami EÚ+

podporovania
výmeny
informácií
a odborných
znalostí

Podpora
úradu EASO
pre krajiny
v roku 2019

Úrad EASO naďalej aktívne
prispieva k vykonávaniu
spoločného európskeho
azylového systému
prostredníctvom:

poskytovania operačnej
a technickej podpory členským
štátom EÚ, ktoré zažívajú tlak
na svoje azylové systémy
a systémy prijímania

poskytovania
pomoci tretím
krajinám
a presadzovania
spolupráce
s nimi

Zdroj: EASO.

V roku 2019 dosiahla operačná pomoc úradu EASO nevídané úrovne, v rámci ktorej sa koordinovalo
vyslanie viac ako 900 osôb (vrátane zamestnancov úradu EASO, expertov z krajín EÚ+, dočasných
agentúrnych zamestnancov, tlmočníkov, kultúrnych mediátorov a bezpečnostných pracovníkov)
do štyroch členských štátov (Cyprus, Grécko, Taliansko a Malta). Na operačnú podporu sa
v roku 2019 vynaložilo takmer 40 % ročného rozpočtu agentúry.
V oblasti podpory tretích krajín úrad EASO v roku 2019 zrealizoval činnosti na budovanie kapacít
v krajinách západného Balkánu, v Turecku a v oblasti Blízkeho východu a severnej Afriky (MENA).
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3. Údaje o spoločnom európskom azylovom systéme
V roku 2019 bolo v krajinách EÚ+ podaných takmer 740 000 žiadostí
o medzinárodnú ochranu, pričom v porovnaní s rokom 2018 to
predstavuje nárast o 11 %. Prvý raz od migračnej krízy v roku 2015 sa počet
žiadateľov začal zvyšovať, čiastočne z dôvodu prudkého nárastu počtu
žiadostí štátnych príslušníkov Venezuely a iných latinskoamerických krajín.
Hlavné prijímajúce krajiny, napríklad Francúzsko, Grécko a Španielsko, prijali
v roku 2019 viac žiadateľov ako počas migračnej krízy.
Žiadosti sa naďalej sústreďovali v malom počte členských štátov. Francúzsko,
Nemecko a Španielsko dostali v roku 2019 viac ako polovicu všetkých žiadostí
v krajinách EÚ+, za nimi s väčším odstupom nasledovalo Grécko. Naopak,
Taliansko už druhý rok po sebe dostalo oveľa menej žiadostí, čo súvisí
s výrazným znížením neregulárnej migrácie po trase cez centrálne
Stredozemie. Keď prejdeme od absolútnych čísel k relatívnym, na základe
výpočtov úradu EASO dostali Cyprus, Grécko a Malta v pomere k počtom ich
obyvateľov najviac žiadostí o medzinárodnú ochranu.

11 %
Nárast počtu
žiadostí podaných
v krajinách EÚ+
v roku 2019
v porovnaní
s rokom 2018

Z troch krajín pôvodu pochádzala v roku 2019 jedna štvrtina všetkých žiadostí
o medzinárodnú ochranu v krajinách EÚ+. V absolútnych číslach žiadatelia zo
Sýrie podali približne 80 000 žiadostí, za nimi nasledovali žiadatelia
z Afganistanu (približne 61 000) a Venezuely (približne 46 000). Na miesto
podania žiadosti má často vplyv jazyk, kultúrne väzby alebo geografická
blízkosť. Zvyčajne to platí pre obyvateľov Latinskej Ameriky (Venezuelčanov a
Kolumbijčanov, ale aj štátnych príslušníkov Guatemaly, Hondurasu
a Nikaraguy), ktorí podávali žiadosti najmä v Španielsku. Svoju úlohu pri voľbe
miesta podania žiadosti môže zohrať aj cestovanie bez víz. Významným
novým trendom v roku 2019 bolo zvýšenie počtu žiadostí podaných občanmi
krajín, ktorí nepotrebujú víza na vstup do schengenského priestoru –
predstavovali viac ako jednu štvrtinu všetkých žiadostí (približne 188 500).

Graf č. 1. Počet žiadostí v hlavných prijímajúcich krajinách v Európe, 2018 – 2019
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V roku 2019 vydali krajiny EÚ+ približne 585 000 rozhodnutí o žiadostiach na prvom stupni. Naznačuje
to pokračujúci klesajúci trend, pokiaľ ide o počet prijatých rozhodnutí o žiadostiach o medzinárodnú
ochranu od roku 2016. Tri štvrtiny všetkých rozhodnutí o medzinárodnej ochrane boli prijaté v piatich
krajinách: vo Francúzsku, v Nemecku, Grécku, Taliansku a Španielsku. Väčšina rozhodnutí na prvom
stupni bola vydaná pre štátnych príslušníkov Afganistanu, Sýrie a Venezuely. Zodpovedalo to jednej
štvrtine všetkých rozhodnutí v krajinách EÚ+ v roku 2019. V roku 2019 žiadatelia z Venezuely,
Kolumbie,
Salvádoru,
Palestíny,
Tuniska,
Maroka
a Jemenu
dostali
v porovnaní
s predchádzajúcim rokom výrazne viac rozhodnutí.
Dve pätiny všetkých prvostupňových rozhodnutí boli kladné, teda priznávali postavenie utečenca (čo
predstavuje viac ako polovicu všetkých kladných rozhodnutí), doplnkovú ochranu alebo humanitárnu
ochranu (priznané v takmer rovnakých podieloch).
Významný pokrok v roku 2019 nastal v počte kladných rozhodnutí, ktoré boli vydané pre žiadateľov
z Venezuely. V roku 2019 miera uznaných žiadostí Venezuelčanov predstavovala 96 % oproti len
s 29 % v roku 2018. Medzi ďalších štátnych príslušníkov s vysokou mierou uznania žiadostí patrili:
Sýrčania (86 %), Eritrejčania (85 %) a Jemenčania (82 %). Naopak, žiadatelia zo Severného Macedónska
a Moldavska získali najnižší podiel kladných rozhodnutí, a to 1 % v oboch prípadoch.
Počet žiadostí, ktoré boli v roku 2019 stiahnuté, vzrástol o 20 % a dosiahol približne 69 500. Stiahnuté
žiadosti, najmä implicitné, môžu slúžiť ako nepriamy ukazovateľ útekov a začiatku sekundárnych
pohybov do iných krajín EÚ+. Údaje z predbežného systému včasného varovania a pripravenosti úradu
EASO naznačujú, že takmer tri štvrtiny všetkých stiahnutých prvostupňových žiadostí v roku 2019 boli
implicitné. V súlade s týmto výkladom k väčšine stiahnutí došlo v členských štátoch v prvej línii, ako sú
Grécko a Taliansko, ktoré spolu predstavovali viac ako dve pätiny všetkých stiahnutých žiadostí.
Na konci roku 2019 v krajinách EÚ+ čakalo na rozhodnutie ešte takmer 912 000 žiadostí
o medzinárodnú ochranu, čo je takmer o 1 % viac ako v roku 2018. Celkovo bolo oneskorenie vo
vybavovaní žiadostí oveľa väčšie, ako tomu bolo pred krízou, čo ilustruje zvýšený tlak, pod ktorým
azylové systémy EÚ v súčasnosti fungujú. Nemecko malo aj naďalej zďaleka najviac nevybavených
prípadov, ale na rozdiel od mnohých iných krajín EÚ+ sa celkový počet od konca roku 2018 do konca
roku 2019 znížil. Počet nevybavených prípadov bol v Belgicku, Grécku, vo Francúzsku, v Španielsku
a Spojenom kráľovstve vysoký a naďalej rástol. Výpočty založené na údajoch Eurostatu a úradu EASO
upriamujú pozornosť na to, že viac ako polovica prípadov, v ktorých sa čakalo na rozhodnutie, teda
viac ako 540 000, bolo nevybavených na prvom stupni. Vo všetkých krajinách, v ktorých výrazne
narástol počet nevybavených prípadov, bol tento trend spôsobený prevažne tým, že sa podávalo viac
žiadostí, a preto oneskorenie vznikalo prevažne v prvom stupni.
Nevybavené žiadosti o medzinárodnú ochranu v krajinách EÚ+ na konci roka, 2014 až 2019
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20 krajín pôvodu, z ktorých pochádza najviac žiadateľov o medzinárodnú ochranu v krajinách EÚ+,
2019

Počet žiadostí
45 000 a viac
25 800 – < 45 000
17 200 – < 25 800
8 600 - < 17 200
0 - < 8 600
Prijímajúce krajiny

80 000
(Sýria)
46 000
(Venezuela)

+20 %

+59 %

61 000
(Afganistan)

1/4
všetkých žiadostí o medzinárodnú
ochranu bola z 3 krajín: Sýria,

Zvýšenie počtu
stiahnutých žiadostí
v roku 2019

Zvýšenie počtu
žiadostí z krajín
oslobodených
od vízovej
povinnosti v roku
2019

Afganistan a Venezuela

#EASOAsylumReport2020
www.easo.europa.eu/asylum-report-2020
Zdroj: EASO
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4. Dublinské konanie
Cieľom dublinského nariadenia III je vymedziť jasnú a uplatniteľnú metódu na
určenie toho, ktorý členský štát je zodpovedný za posúdenie každej žiadosti
o medzinárodnú ochranu. Cieľom je zaručiť, aby žiadatelia mali účinný prístup
ku konaniam na poskytovanie medzinárodnej ochrany a aby posúdenie
žiadosti vykonával jeden jasne určený členský štát. Ak sa na základe
preskúmania dublinských kritérií ukáže, že za spracovanie žiadosti je
zodpovedný iný členský štát, v dublinskom systéme sa predpokladá možnosť
fyzického transferu žiadateľa do určeného zodpovedného členského štátu.
Na základe údajov vymieňaných prostredníctvom systému včasného
varovania a pripravenosti úradu EASO došlo v roku 2019 k 3 % nárastu počtu
rozhodnutí o odchádzajúcich dožiadaniach v rámci dublinského systému
v porovnaní s rokom 2018. Toto predstavovalo celkovo takmer 145 000
rozhodnutí vrátane dožiadaní aj žiadostí o opakované posúdenie. Pomer
rozhodnutí podľa dublinského nariadenia k podaným žiadostiam o azyl v roku
2019 bol 20 %, čo môže naznačovať, že vysoký počet žiadateľov
o medzinárodnú ochranu pokračoval v sekundárnych pohyboch v rámci krajín
EÚ+.

V roku 2019 krajiny
EÚ+ vykonali
približne
27 200 transferov, čo
je o 3 % menej ako
v roku 2018

V predchádzajúcich rokoch najviac rozhodnutí v reakcii na dožiadania podľa
dublinského nariadenia dostali Nemecko a Francúzsko, pričom každá krajina
predstavovala o niečo menej ako jednu tretinu všetkých rozhodnutí. Hlavnou
krajinou odpovedajúcou na dožiadania bolo naďalej Taliansko, potom
nasleduje Nemecko, Španielsko, Grécko a Francúzsko. Celková miera prijatia
v prípade rozhodnutí o dožiadaniach podľa dublinského nariadenia, meraná
podľa podielu rozhodnutí o prijatí zodpovednosti spomedzi všetkých
vydaných rozhodnutí, klesla v roku 2019 už druhý rok po sebe, a to na 62 %.
Odvolávanie sa na článok 17 ods. 1 dublinského nariadenia, známy ako
ustanovenie o práve vlastného uváženia alebo doložka o zvrchovanosti, sa
v roku 2019 výrazne znížilo na 6 900 prípadov. Podľa tohto ustanovenia sa
členský štát môže rozhodnúť, že posúdi žiadosť o medzinárodnú ochranu, aj
keď to nie je jeho povinnosť podľa kritérií dublinského nariadenia III.
Krajiny EÚ+ vykonali približne 27 200 transferov, teda o 3 % menej ako
v roku 2018, čo zodpovedá malému poklesu v počte uznaných dožiadaní.
Približne 30 % transferov vykonalo Nemecko, potom nasledovali Francúzsko
(20 %), Holandsko (11 %), Grécko (9 %), Poľsko a Rakúsko (po 5 %).
V roku 2019 došlo k pomerne malému vývoju v oblasti právnych predpisov a
politík spojenému s dublinským konaním, s výnimkou krajín, ktoré
zaznamenali výrazný nárast počtu žiadateľov o azyl zaradených do
dublinských konaní, ako sú napr. Belgicko a Holandsko. Väčšina tohto vývoja
súvisela s inštitucionálnymi a organizačnými zmenami, ktoré mali obmedziť
oneskorenia vo vybavovaní žiadostí a zvýšiť efektívnosť v rámci dublinského
systému.
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V očakávaní budúcej reformy dublinského systému, európske a vnútroštátne súdy pokračovali vo
výklade niektorých nariadení a smerníc a na základe jednotlivých prípadov poskytovali usmernenia.
Podľa článku 3 ods. 2 dublinského nariadenia III sa členské štáty stávajú zodpovedné za posúdenie
žiadosti, ak sa zo závažných dôvodov možno domnievať, že v konaní o azyle a podmienkach prijímania
žiadateľov existujú v danom členskom štáte, ktorý by bol určený ako zodpovedný na základe
dublinských kritérií, systémové chyby. V roku 2019 neboli transfery do iných krajín systematicky
odkladané v prípade žiadneho členského štátu. Pokiaľ ide o odklad transferov do konkrétnych
členských štátov podľa dublinského nariadenia, sa však postupy členských štátov výrazne líšia.
Organizácie občianskej spoločnosti vyjadrili obavy týkajúce sa nedostatkov v metodike a fungovaní
dublinského systému v praxi. Mali by sa zaručiť práva žiadateľov a zároveň by sa malo zabrániť
sekundárnym pohybom do iného členského štátu. Namiesto toho, aby členské štáty posilňovali
obmedzenia, mali by sa poskytnúť pozitívne stimuly pre žiadateľov aj krajiny, aby dodržiavali postupy
systému.
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5. Maloleté osoby bez sprievodu a zraniteľní žiadatelia
Acquis Únie v oblasti azylu obsahuje ustanovenia o identifikácii a poskytovaní
podpory žiadateľom, ktorí potrebujú osobitné procesné záruky. Z celkového
hľadiska ostáva účinná a rýchla identifikácia zraniteľných žiadateľov naďalej
výzvou, najmä pokiaľ ide o neviditeľnú zraniteľnosť, ako sú psychologické
dôsledky mučenia alebo traumy.
Jednou z hlavných skupín zraniteľných žiadateľov sú maloleté osoby bez
sprievodu, ktoré žiadajú o ochranu bez starostlivosti zodpovednej dospelej
osoby. V roku 2019 maloleté osoby bez sprievodu v krajinách EÚ+ podali
približne 17 700 žiadostí o medzinárodnú ochranu, čo v porovnaní
s rokom 2018 predstavuje pokles o 13 %. Žiadosti maloletých osôb bez
sprievodu predstavovali 2 % celkového počtu žiadostí.
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2019 sa začalo veľa iniciatív na
zlepšenie situácie zraniteľných žiadateľov. Niektoré krajiny zaviedli opatrenia
na včasnú identifikáciu a poskytnutie procesných záruk. Takisto sa podnikli
kroky na zlepšenie alebo prispôsobenie metodík na posúdenie veku, pričom
organizácie občianskej spoločnosti a medzinárodné organizácie naďalej
upozorňovali na medzery a nedostatky v tomto postupe. V súvislosti s
právnym zastúpením sa zaviedli legislatívne a politické zmeny, aby sa
urýchlilo menovanie opatrovníkov a zlepšila sa celková kvalita systému
opatrovníctva.

Nedostatočné
podmienky
prijímania
a zaistenie
maloletých
žiadateľov o azyl
naďalej vyvolávali
obavy vo
viacerých
krajinách

Medzinárodné organizácie a organizácie občianskej spoločnosti vyjadrili
pripomienky k zlepšeniu postupu menovania opatrovníka, rozsahu jeho úloh,
ku komunikácii medzi zástupcom a dieťaťom, k pracovnej záťaži opatrovníka
a odbornej príprave všeobecne. V záujme poskytovania zrozumiteľnejších
informácií niektoré krajiny EÚ+ prispôsobili informačné materiály o azyle
a prijímaní osobitným potrebám maloletých osôb. Iné zraniteľné skupiny však
zvyčajne neboli do týchto iniciatív zahrnuté.
V konaniach na prvom stupni bolo hlásených len málo iniciatív, ktoré mali
zlepšiť postupy pre maloleté osoby a zabezpečiť najlepší záujem dieťaťa. Zdá
sa, že o niečo viac pozornosti sa venovalo zlepšeniu postupov pre dievčatá,
ktorým hrozí mrzačenie ženských pohlavných orgánov, obete domáceho
násilia, obete obchodovania s ľuďmi a pre žiadateľov z radov lesieb, gejov,
bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI).
Pokiaľ ide o podmienky prijímania, úsilie krajín EÚ+ sa v roku 2019
zameriavalo na prispôsobenie kapacity v zariadeniach a zvýšenie kvality
podmienok prijímania pre maloleté osoby a zraniteľných žiadateľov,
zlepšovanie špecializovaných prijímacích zariadení, odbornú prípravu
zamestnancov, ktorí pracujú so zraniteľnými žiadateľmi, najmä s maloletými
osobami bez sprievodu. Organizácie občianskej spoločnosti však aj tak
vyjadrovali obavy súvisiace s nedostatočnými podmienkami prijímania pre
zraniteľné osoby vo viacerých krajinách. Okrem toho v mnohých krajinách
EÚ+ zaistenie zraniteľných žiadateľov, najmä detí, naďalej vyvolávalo zásadné
otázky a stalo sa predmetom viacerých rozhodnutí európskych
a vnútroštátnych súdov.
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Situácia maloletých osôb bez sprievodu pri tranzite znepokojovala tak vnútroštátne orgány, ako aj
organizácie občianskej spoločnosti v rámci Európy. Z rôznych a zložitých dôvodov vrátane dĺžky
konania o azyle a ustanovení dublinského nariadenia III sa deti bez sprievodu často snažia zostať
neidentifikované a prejsť cez jednu alebo viac krajín, aby prišli do konkrétneho členského štátu.

Maloleté osoby bez sprievodu
uchádzajúce sa o medzinárodnú ochranu,
rok 2019

Môžu sa stať obeťami
obchodovania s ľuďmi
a násilia

Často prechádzajú cez
jednu alebo viac krajín

Môžu byť zraniteľné
v nevyhovujúcich prijímacích
zariadeniach
Vyžadujú si osobitné postupy
a opatrovníka počas konania
o azyle

17 700 žiadostí
o medzinárodnú ochranu
podali maloleté osoby bez
sprievodu v krajinách EÚ+

86 %
žiadateľov z radov
maloletých osôb bez
sprievodu boli chlapci. 90 %
z nich bolo
vo veku 14 – 18 rokov.
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6. Významný vývoj na vnútroštátnej úrovni
V hlavných tematických oblastiach systému CEAS sa v roku 2019 zaznamenali
viaceré významné zmeny zavádzané na vnútroštátnej úrovni.

Prístup ku konaniu
Väčšina krajín EÚ+ sa zamerala na zavádzanie a zlepšovanie vnútroštátnych
konaní o azyle v súlade so zmenami v právnych predpisoch, politike a praxi
zavedenými v uplynulých rokoch. Tieto zmeny z predchádzajúcich rokov
zahŕňali zriaďovanie špeciálnych centier príchodu, zavádzanie nových
technológií na podporu identifikácie žiadateľov a rozšírenie povinnosti
žiadateľa spolupracovať a poskytnúť všetku dokumentáciu a príslušné
informácie v prvých fázach konania.
Verejná diskusia sa sústreďovala na základné právne, politické a spoločenské
otázky týkajúce sa vonkajších hraníc EÚ, najmä v súvislosti s pátracími
a záchrannými
operáciami
v Stredozemnom
mori,
vylodením
a premiestnením. Európska komisia uznala potrebu štruktúrovanejšieho
dočasného riešenia a začala koordinovať činnosť, aby zaistila bezpečné
vylodenie a rýchle premiestnenie zachránených migrantov, a prípravu plánov
na vypracovanie stálych operačných postupov.
Na dôslednejšiu kontrolu pozemných hraníc niekoľko členských štátov
dočasne znovu zaviedlo kontroly na vnútorných schengenských hraniciach.
Napriek tomu medzinárodné organizácie a organizácie občianskej spoločnosti
naďalej nahlasovali odopretia vstupu na pozemných a morských hraniciach,
odsun bez náležitej identifikácie a dlhé čakacie doby na registráciu a podanie
žiadosti.
Prístup k informáciám
Osoby uchádzajúce sa o medzinárodnú ochranu potrebujú informácie o svojej
situácii, aby mohli v celom rozsahu informovať o svojich potrebách ochrany
a osobnej situácii a aby boli tieto potreby a okolnosti komplexne
a spravodlivo posúdené.
V roku 2019 krajiny EÚ+ pokračovali v rozširovaní metód poskytovania
informácií žiadateľom o azyl, ako aj osobám, ktorým sa poskytla
medzinárodná ochrana, v niektorých prípadoch prostredníctvom spoločných
projektov s mimovládnymi organizáciami (MVO) alebo medzinárodnými
organizáciami. Informácie sa zvyčajne poskytovali v rôznych jazykoch na
informačných platformách, v letákoch, brožúrach, vo videoklipoch alebo
v aplikáciách v smartfónoch. Informácie, ktoré krajiny v súčasnosti poskytujú,
zahŕňajú nielen aspekty konania o azyle, ale aj každodenné životné situácie
v hostiteľskej krajine, integráciu, návrat, presídlenie a osvetové kampane.
Niektoré materiály sú prispôsobené osobitne pre zraniteľných žiadateľov.
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Právna pomoc a zastúpenie
V roku 2019 krajiny EÚ+ zaviedli legislatívne zmeny, aby poskytli a rozšírili
bezplatné právne konzultácie a poradenstvo pre všetkých žiadateľov
o medzinárodnú ochranu prostredníctvom rôznych národných programov.
Krajiny EÚ+ realizovali nové projekty týkajúce sa právnej pomoci a zároveň
pokračovali v predchádzajúcich projektoch alebo ich rozširovali. Organizácie
občianskej spoločnosti vyjadrili okrem iného obavu z nízkej finančnej
kompenzácie za právnu pomoc, nedostatku primeraných zariadení na
vykonávanie prípravných a súkromných rozhovorov, chýbajúceho prístupu
k právnej pomoci na vypracovanie odvolaní proti prvostupňovým
rozhodnutiam alebo chýbajúcej právnej pomoci poskytovanej vládou pre
žiadateľov o azyl v zariadeniach určených pre zaistenie cudzincov, čo viedlo
k tomu, že MVO poskytovali právnu pomoc pro bono.
Tlmočenie
Tlmočnícke služby by mali by byť k dispozícii, aby sa zaistilo, že výmena
informácií medzi žiadateľom a rozhodujúcim orgánom bude presná
a pochopená obomi stranami.
Zmeny v tejto oblasti v roku 2019 zahŕňali zvýšenie rozpočtov pridelených na
poskytovanie tlmočenia, zvýšenie počtu tlmočníkov, poskytnutie väčšieho
množstva informácií vo viacerých jazykoch prostredníctvom rôznych médií,
zavedenie moderných technológií na podporu tlmočenia a prispôsobenie
postupov súčasným potrebám. Medzi problémy, ktorým krajiny EÚ+ čelili,
patril nedostatok zamestnancov v určitých fázach konania o azyle
a nedostatočná kvalifikácia tlmočníkov zapojených do procesu.
Osobitné konania
Počas posudzovania žiadostí o medzinárodnú ochranu na prvom stupni môžu
členské štáty použiť osobitné konania, napríklad zrýchlené konania, konania na
hraniciach alebo prednostné konania, pričom musia dodržiavať základné
zásady a záruky stanovené v európskych azylových právnych predpisoch.
V roku 2019 Taliansko a Švajčiarsko zaviedli nové konania pre žiadosti podané
na hranici. Okrem toho niekoľko krajín EÚ+ vykonalo zmeny vo svojich
vnútroštátnych zoznamoch bezpečných krajín pôvodu, zatiaľ čo iné, napríklad
Cyprus a Taliansko, zaviedli tieto zoznamy po prvý raz. Na Cypre sa prvýkrát
použilo zrýchlené konanie a Švajčiarsko ho uplatňovalo od marca 2019 s cieľom
dosiahnuť vo väčšine prípadov rozhodnutie do 140 dní.
Krajiny EÚ+ sa zameriavali aj na vymedzenie kritérií pre následné žiadosti
o medzinárodnú ochranu, aby sa zabránilo zneužívaniu azylového systému
podávaním opakovaných žiadostí bez dôvodu.
V rámci riadneho alebo osobitného konania niektoré krajiny uprednostnili
posudzovanie žiadostí podľa osobitných skupín žiadateľov tak, aby ich
spracovali pred inými žiadosťami. Španielsko napríklad z dôvodu prudkého
nárastu počtu žiadateľov z Venezuely a iných krajín Latinskej Ameriky
uprednostnilo tieto prípady, aby zrýchlilo prijatie rozhodnutí.
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Konania na prvom stupni
V záujme účinnejšieho spracovania žiadostí a skrátenia času potrebného na
spracovanie na prvom stupni krajiny EÚ+ zaviedli legislatívne zmeny,
inštitucionálne zmeny, praktické opatrenia a nové pracovné metódy. Medzi
problémy, na ktoré upozornili organizácie občianskej spoločnosti, stále patrili
nadmerne dlhé konania na prvom stupni, ktoré často prekračovali zákonné
lehoty.
Prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu
Krajiny EÚ+ sa zamerali na vykonanie významných zmien, ktoré boli
v organizácii vnútroštátnych postupov prijímania zavedené v roku 2018.
Viaceré krajiny doladili svoje inštitucionálne rámce, aby proces vykonávania
zmien uľahčili, a iné pokračovali v úsilí o rozšírenie kapacít ubytovania pre
zvýšený počet žiadateľov. Niekoľko krajín znížilo kapacitu pre prijímanie
žiadateľov.
V záujme zlepšenia podmienok prijímania viacero krajín vypracovalo
usmernenia, zaviedlo monitorovanie, zvýšilo financovanie a vykonalo
simulačné cvičenia.
Cieľom niektorých iniciatív počas roka bolo zmeniť trvanie, rozsah a podmienky
nároku na využitie materiálnych podmienok prijímania pre určité skupiny
žiadateľov. Podnikli sa aj iniciatívy s cieľom riešiť rušivé správanie a zaistiť
bezpečnosť v prijímacích zariadeniach. Súdy boli osobitne aktívne pri riešení
nedostatkov vnútroštátnych systémov prijímania vrátane preskúmania noriem
v oblasti prijímania za vnútroštátnymi hranicami v kontexte dublinských
transferov.

Z

UNHCR a organizácie občianskej spoločnosti však zistili nedostatky v prístupe
detí a mládeže k bývaniu, zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu.
Zaistenie
Krajiny EÚ+ zaviedli nové právne predpisy alebo zmeny s cieľom podrobnejšie
vymedziť alebo vypracovať dôvody zaistenia a alternatívy zaistenia v súvislosti
s konaním o azyle aj konaním o návrate. Právne predpisy sa zameriavali na
problémy s nespolupracujúcimi žiadateľmi, žiadateľmi predstavujúcimi hrozbu
pre národnú bezpečnosť hostiteľskej krajiny, na prípady rušivého alebo
transgresívneho správania a problémy spojené s rizikom úteku. Okrem toho sa
zaistenie ešte viac prepájalo so zrýchleným konaním o azyle a vykonávaním
návratu.
V niektorých krajinách sa zaznamenalo aj úsilie o zmenu politík tak, aby sa určili
alternatívy k zaisteniu. Rovnako ako v roku 2018 organizácie občianskej
spoločnosti v mnohých krajinách vyjadrili obavy týkajúce sa nesprávneho
vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti azylu v súvislosti so zaistením
žiadateľov o azyl a zárukami v rámci konania o zaistení. Európsky súd pre
ľudské práva (ESĽP) bol naďalej aktívny v preskúmaní postupov a podmienok
zaistenia a zároveň objasňoval práva žiadateľov.
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Konania na druhom stupni
Medzi hlavné oblasti, v ktorých dochádzalo ku zmenám v roku 2019, patrili
odkladný účinok odvolaní proti prvostupňovým rozhodnutiam, zmeny týkajúce sa
lehôt na odvolania, inštitucionálna reštrukturalizácia s cieľom vymedziť orgán
zodpovedný za odvolania, zavedenie záruk poskytovaných žiadateľom a opatrenia
na zlepšenie účinnosti konaní na druhom stupni vrátane používania nových
technológií.
Z celkového hľadiska oneskorenie prípadov odvolania a dĺžka konaní boli
v roku 2019 aj naďalej dvomi výraznými aspektmi konaní na druhom stupni, pričom
viacero krajín EÚ+ prijalo rozhodnutia na zníženie počtu nevybavených odvolaní.
Keďže v konaniach na druhom stupni nebol prijatý veľký podiel rozhodnutí, súdy
a senáty mali prostredníctvom svojich rozhodnutí príležitosť ďalej formovať
praktické uplatňovanie konania o azyle a iné aspekty systému CEAS.
Informácie o krajine pôvodu
Krajiny EÚ+ čelia v uplynulých rokoch vysokému prílevu žiadateľov o medzinárodnú
ochranu z rozmanitých krajín pôvodu, a preto prijali konkrétne opatrenia na
rozšírenie rozsahu aj zvýšenie kvality informácií vypracúvaných v súvislosti
s informáciami o krajine pôvodu.
V roku 2019 sa posilnila spolupráca a výmena odborných znalostí medzi krajinami
EÚ+, ktorá bola často koordinovaná úradom EASO prostredníctvom
špecializovaných záujmových skupín. Okrem toho mnohé krajiny investovali do
odbornej prípravy zamestnancov v oblasti metodiky získavania informácií o krajine
pôvodu, pričom prvotným nástrojom na zhromažďovanie informácií a získavanie
podrobných znalostí o situácii v konkrétnych krajinách pôvodu alebo tranzitu boli
pracovné cesty na zisťovanie faktov.
Medzi problémy v oblasti informácií o krajine pôvodu patrili nedostatočné zdroje
v štátnych jazykoch, nedostatok podrobných informácií o niektorých krajinách
pôvodu alebo profiloch žiadateľov a ťažkosti s prístupom k aktuálnym informáciám
o krajinách, v ktorých sa situácia rýchlo mení.
Stav bez štátnej príslušnosti
Osoby bez štátnej príslušnosti a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou sú dve
odlišné kategórie v medzinárodnom práve, ale osoba môže byť súčasne osobou s
udelenou medzinárodnou ochranou a osobou bez štátnej príslušnosti. V kontexte
azylu môže mať stav bez štátnej príslušnosti vplyv na postup rozhodovania
o žiadosti o ochranu, ako aj na procesné záruky.
Niekoľko krajín EÚ+ v roku 2019 prijalo opatrenia v záujme vyriešenia problému
týkajúceho sa stavu bez štátnej príslušnosti vrátane pristúpenia k príslušným
medzinárodným právnym nástrojom, zavedenia vyhradených postupov
rozhodovania o stave bez štátnej príslušnosti, poskytnutia prístupu k štátnej
príslušnosti pri narodení, zjednodušenia prístupu k nadobudnutiu štátneho
občianstva, zlepšenia obsahu ochrany pre osoby bez štátnej príslušnosti, zrýchlenia
procesu rozhodovania o stave bez štátnej príslušnosti a zabezpečenia získavania
údajov o sčítaní osôb bez štátnej príslušnosti. Zdá sa však, že problémy, ktorým
čelia osoby bez štátnej príslušnosti v rôznych fázach konania o azyle, od prístupu
po zaistenie a návrat, pretrvávajú.
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Obsah ochrany
Osoby, ktorým bola poskytnutá určitá forma medzinárodnej ochrany v krajine
EÚ+, môžu využívať celý rad práv a výhod. Vývoj v oblasti právnych predpisov,
politiky a praxe týkajúci sa obsahu ochrany bol v roku 2019 v krajinách EÚ+
rozdielny, a preto bolo zložité určiť všeobecné trendy.
Iniciatívy sa zvyčajne týkali konkrétnych potrieb v jednotlivých krajinách a boli
prispôsobené konkrétnym profilom príjemcov v daných krajinách. Mnohé
zmeny realizované počas celého roka sa týkali vnútroštátnych stratégií pre
integráciu všeobecne, ako aj preskúmania, ukončenia a zrušenia stavu ochrany.
Predmetom niekoľkých legislatívnych iniciatív bol rozsah nároku na zlúčenie
rodiny a jeho kritériá, a niektoré krajiny vypracovali komplexné opatrenia na
zvýšenie účasti štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce.
Návrat bývalých žiadateľov
Krajiny EÚ+ v roku 2019 ďalej vyvíjali úsilie v záujme nájdenia riešenia pre
účinný návrat osôb, ktoré nemajú právo zdržiavať sa v EÚ, vrátane bývalých
žiadateľov o medzinárodnú ochranu. Agentúra Frontex vo svojej Výročnej
analýze rizík na rok 2020 uviedla, že počet vydaných rozhodnutí o návrate bol
v roku 2019 výrazne vyšší ako počet skutočných návratov, ktorých realizácia
bola v rovnakom roku nahlásená.
V tejto súvislosti sa niekoľko legislatívnych zmien, ktoré zaviedli krajiny EÚ+,
zameriavali na zjednodušenie návratu prostredníctvom ďalších povinností
spolupracovať, odstránenia odkladného účinku odvolaní proti rozhodnutiam
o návrate, väčších možností zaistenia a zrýchlenia konaní o návrate.
Boli zavedené aj praktické opatrenia vrátane nových usmernení a technických
opatrení na riešenie osobitných problémov, napríklad zneužívania finančnej
podpory na návrat a rizika úteku po vydaní zamietavého rozhodnutia. Okrem
toho krajiny EÚ+ začali a realizovali projekty zamerané na zlepšenie kvality
procesu návratu pri súčasnom rešpektovaní základných práv. Pokračovalo tiež
úsilie o poskytnutie kanálov pre asistovaný dobrovoľný návrat bývalých
žiadateľov.
Programy presídľovania a prijímania osôb z humanitárnych dôvodov
Počas celého roka 2019 krajiny EÚ+ napredovali k dosiahnutiu cieľa, ktorým
bolo presídlenie 50 000 migrantov, ako sa plánovalo v odporúčaniach
Európskej komisie z roku 2017 v rámci druhého európskeho systému
presídľovania.
V rámci presídľovania prišlo v roku 2019 do Európy približne 30 700 osôb, čo je
o 8 % viac ako v roku 2018. Rovnako ako počas troch predchádzajúcich rokov
Sýrčania predstavovali takmer dve tretiny všetkých presídlených osôb. V reakcii
na výzvu Európskej komisie sa krajiny EÚ+ zaviazali zabezpečiť v roku 2020
ďalších 29 500 miest na presídlenie.
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Kľúčové kroky v konaní o azyle

Príchody

Prístup k prijatiu/ochrane

Registrácia, podanie
žiadosti o medzinárodnú
ochranu
Dublinský pohovor

Dublinské
konanie

Členský štát považovaný za
zodpovedný za preskúmanie
žiadosti

Rozhodnutie podľa
dublinského
nariadenia
Dublinský
transfer

Prípustnosť
Účinný
prostriedok
nápravy proti
rozhodnutiu
podľa dublinského
nariadenia

Osobný pohovor

Prvostupňové rozhodnutie
o žiadosti

Návrat

Účinný prostriedok
nápravy
Žiadosť zamietnutá
konečným rozhodnutím

Ukončenie
ochrany

Medzinárodná ochrana/povolenie na pobyt/integrácia

Línia stavu rozhodovania

Línia dublinského konania

#EASOAsylumReport2020
www.easo.europa.eu/asylum-report-2020
Zdroj: EASO

24

Správa úradu EASO o azyle 2020 – Zhrnutie

Závery
V roku 2019 sa v Európe po prvý raz od roku 2015 počet žiadostí o medzinárodnú ochranu zvýšil.
V tejto situácii krajiny EÚ+ pokračovali vo svojom úsilí o lepšie nastavenie svojich azylových systémov
a zlepšenie riešení pre medzinárodnú ochranu, pričom vychádzali z iniciatív zavedených
v predchádzajúcich rokoch.
Ako sa uviedlo v správe, medzi hlavné oblasti vývoja patrili:
Počet žiadostí o medzinárodnú ochranu, o ktorých ešte nebolo rozhodnuté, bol v porovnaní s
úrovňou pred rokom 2015 naďalej oveľa vyšší, čo ilustruje zvýšený tlak, ktorým sú azylové
systémy a systémy prijímania EÚ+ ešte stále vystavené.
Sekundárne pohyby žiadateľov vzbudili zvýšenú pozornosť krajín EÚ+ a táto problematika bola
zaradená do diskusií o súčasnom fungovaní dublinského konania.
Krajiny EÚ+ naďalej kládli dôraz na rýchlu registráciu a zhromažďovanie podrobných
informácií od žiadateľov v prvých fázach konania o azyle, aby dokázali účinnejšie rozlišovať
medzi osobami, ktoré potrebujú ochranu, a osobami, ktoré budú nasmerované k návratu.
Tento krok sprevádzali opatrenia na zlepšenie konaní na hraniciach.
V rámci krajín EÚ+ sa zintenzívnilo úsilie o podporu potrieb zraniteľných žiadateľov, a to od
včasnej identifikácie a poskytnutia procesných záruk po skvalitnenie špecializovaných
prijímacích zariadení a rozvoj prispôsobených informačných materiálov, najmä pre maloletých
žiadateľov bez sprievodu.
Vzhľadom na veľký počet nevybavených prípadov na druhom stupni, súdy a senáty naďalej
plnili dôležitú úlohu vo formovaní praktického uplatňovania ustanovení európskeho acquis
v oblasti azylu.
Napriek trvalému úsiliu krajín EÚ+ o nájdenie riešení v oblasti skutočného návratu osôb, ktoré
nemajú právo zdržiavať sa v EÚ vrátane bývalých žiadateľov o medzinárodnú ochranu, počet
skutočných návratov bol naďalej oveľa nižší ako počet rozhodnutí o návrate.
Aj keď nedošlo k zásadnému legislatívnemu pokroku, pokiaľ ide o prijatie balíku reforiem
v systéme CEAS, vykonalo sa množstvo práce pri vykonávaní politiky a praktickej spolupráci
medzi krajinami EÚ+ v oblasti azylu.
Zásadné problémy týkajúce sa vonkajších hraníc EÚ boli naďalej hlavnými témami verejnej
diskusie, najmä v súvislosti s pátracími a záchrannými operáciami v Stredozemnom mori
a bezpečným vylodením a premiestnením zachránených migrantov. Zvýšené migračné toky
pozdĺž trasy cez východné Stredozemie zintenzívnili už predtým existujúci tlak na azylové
systémy členských štátov v tejto oblasti. S cieľom pomôcť členským štátom, ktoré sú v prvej
línii pozdĺž trás cez centrálne a východné Stredozemie, úrad EASO v roku 2019 zlepšil
a v prípade potreby rozšíril svoju operačnú pomoc pre Cyprus, Grécko, Taliansko a Maltu.
Trendy uvedené v Správe úradu EASO o azyle 2020 opisujú súvislosti pre aktuálny rok. Okrem toho
bude pri formovaní zmien súvisiacich s azylom zohrávať rozhodujúcu úlohu nová globálna pandémia
ochorenia COVID-19, ktorá upozornila na to, že na zabezpečenie úplného rešpektovania práva na azyl
sú potrebné inovatívne prístupy. Momentálne prebiehajú práce na príprave návrhu nového paktu o
migrácii a azyle a ponaučenia nadobudnuté z pandémie ochorenia COVID-19 môžu byť hodnotným
prínosom z hľadiska modernizácie a zlepšovania konaní o azyle v krajinách EÚ+.
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