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„Naše společné evropské hodnoty a naše dějinná odpovědnost jsou pro mě výchozím
bodem v úvahách o budoucnosti evropské migrační politiky. Zkušenost mi říká, že
má-li být Evropa připravena na budoucnost, bude potřebovat více solidarity. Na
budoucnost prosperujícího kontinentu, který bude vždy otevřený lidem v tísni, ale
který také bude řešit migrační výzvy společně a nedopustí, aby si je někteří museli
řešit sami.“
Jean-Claude Juncker, 1. května 2014

Evropská komise navrhuje dále posílit operační kapacitu Agentury EU pro azyl a vybavit ji nezbytnými lidskými zdroji, nástroji
a finančními prostředky, aby mohla podporovat členské státy v průběhu azylového řízení. To pomůže členským státům
zpracovávat žádosti o azyl rychle, takže nebude narůstat počet nevyřešených případů a snáze se zamezí druhotnému pohybu
žadatelů. Agentura bude schopna členským státům poskytnout služby (spočívající v pomoci s celým průběhem správní fáze
azylového řízení) pohotově a komplexně bez ohledu na to, kdy a kde budou speciální pomoc potřebovat, tzn. že bude k dispozici
pro zásah zvláště v hotspotech a v kontrolovaných zařízeních. Lépe vybavená Agentura EU pro azyl se bude dobře vzájemně
doplňovat s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž – spolu budou takto moci využívat podpůrné týmy pro řízení
migrace za všech okolností a nabízet v případě potřeby integrovanou podporu týkající se hranic, azylu a navracení osob.

Intenzivnější pomoc členským státům
Zaměstnanci agentury budou k dispozici na žádost členských států nebo na základě vlastní iniciativy po předchozí dohodě
s konkrétním členským státem. Jejich úkolem bude poskytovat operativní a technickou pomoc po dobu azylového řízení
i během řízení podle dublinského nařízení. Veškerá konečná rozhodnutí budou na členských státech.

Mezi úkoly agentury bude patřit:
identifikace a registrace
žadatelů o azyl

pomoc s pohovory
ohledně přípustnosti a věcné
stránky případů, případě vedení
těchto pohovorů

příprava správních rozhodnutí
o žádostech o mezinárodní
ochranu pro příslušné
vnitrostátní orgány

poskytování logistické a jiné
podpory nezávislým odvolacím
subjektům

poskytování tlumočnických
a překladatelských služeb

vysílání azylových podpůrných
týmů

řízení podle dublinského nařízení: pomoc při řízení, jímž se určuje, který členský stát je odpovědný za posuzování
žádosti o azyl, a při dalších souvisejících postupech a pomoc s prováděním nebo koordinací přidělování nebo přesunu
žadatelů o azyl do Unie

Nasazení podpůrných týmů pro řízení migrace
Podpůrné týmy pro řízení migrace se skládají z odborníků na všechny aspekty migrace, včetně odborníků z Evropské agentury
pro otázky azylu a právních odborníků, jakož i z provozních pracovníků z řad stálého personálu Evropské pohraniční a pobřežní
stráže a z odborníků z Europolu a dalších agentur EU. Týmy lze nasadit tak, aby žádajícímu členskému státu poskytly plný
rozsah podpůrných činností.

Členské státy

Evropská komise

●● si zažádají o nasazení týmů pro
podporu řízení migrace

●● koordinuje posouzení potřeb
a nasazení v terénu

NASAZENÍ TÝMŮ PRO PODPORU ŘÍZENÍ MIGRACE

›
›

včetně odborníků z:

Agentury Evropské unie pro azyl
Evropské agentury pro pohraniční
a pobřežní stráž

›
›

Europolu
dalších příslušných agentur Unie

Členské státy
●● získají integrovanou podporu v oblasti hranic, azylu
a navracení osob

Další finanční podpora EU:
Nad rámec původního návrhu Komise týkající se Agentury EU pro azyl, který poskytuje rozpočet ve výši 364 milionů EUR
do konce roku 2020, je pro období 2019–2027 navrženo dalších 55 milionů EUR ročně. Na příští rozpočtové období (2021–
2027) Komise pro tuto agenturu navrhla rozpočet ve výši 1,25 miliardy EUR.
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