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„Naše spoločné európske hodnoty a naša zodpovednosť pre budúce generácie sú môj
východiskový bod, keď premýšľam o pravidlách európskej imigračnej politiky. Na základe
vlastných skúseností som presvedčený o tom, že Európa bude potrebovať väčšiu solidaritu,
aby sa mohla pripraviť na budúcnosť. Na budúcnosť prosperujúceho kontinentu,
ktorý bude vždy otvorený pre tých, čo sú v núdzi, ale aj kontinentu, ktorý bude riešiť
problematiku migrácie spoločne a nenechá nikoho boriť sa s problémami samého.“
Jean-Claude Juncker, 1. máj 2014

Európska komisia navrhuje ďalej posilniť operačnú kapacitu Agentúry EÚ pre azyl tým, že jej poskytne potrebný personál,
nástroje a finančné prostriedky, vďaka ktorým bude schopná podporovať členské štáty počas celého konania o azyle. To
pomôže členským štátom rýchlo spracovať žiadosti o azyl, vyhnúť sa nadmernému hromadeniu žiadostí a prispieť k prevencii
sekundárnych pohybov. Agentúra tak bude môcť poskytovať členským štátom rýchlu službu v plnom rozsahu, a to aj formou
pomoci pri vykonávaní celej administratívnej fázy konania, kedykoľvek a kdekoľvek budú potrebovať osobitnú pomoc,
najmä v hotspotoch a kontrolovaných centrách. Posilnená Agentúra EÚ pre azyl bude fungovať v úplnej komplementárnosti
s európskou pohraničnou a pobrežnou strážou – spoločne tak budú môcť kedykoľvek nasadiť podporné tímy pre riadenie
migrácie, ktoré v prípade potreby poskytnú integrovanú podporu na hraniciach a v oblasti azylu a návratu.

Väčšia pomoc členským štátom
Zamestnanci agentúry budú na žiadosť členských štátov alebo z jej vlastnej iniciatívy po dohode s členským štátom poskytovať
operačnú a technickú pomoc počas celého konania o azyle a počas konania podľa dublinského nariadenia. Všetky konečné
rozhodnutia budú prijímať členské štáty.

Medzi úlohy agentúry bude patriť:
zisťovanie totožnosti žiadateľov
o azyl a ich registrácia

pomoc pri pohovoroch na účely
stanovenia prípustnosti žiadosti
a pohovoroch týkajúcich sa
vecnej stránky žiadosti alebo
vykonávanie takýchto pohovorov

príprava
administratívnych
rozhodnutí
o
žiadostiach
o medzinárodnú ochranu pre
príslušné vnútroštátne orgány

poskytovanie logistickej a inej
podpory nezávislým odvolacím
orgánom

poskytovanie
tlmočníckych
a prekladateľských služieb

nasadzovanie
azylových tímov

podporných

v rámci dublinského konania: pomoc pri postupe na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie
žiadosti o azyl, a iných súvisiacich postupoch a pomoc pri vykonávaní alebo koordinácii prideľovania alebo presunu
žiadateľov o azyl v rámci Únie.

Nasadzovanie podporných tímov pre riadenie migrácie
Podporné tímy pre riadenie migrácie tvoria experti na všetky aspekty migrácie vrátane expertov pre oblasť azylu a právnikov
Agentúry Európskej únie pre azyl, operačného personálu zo stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a expertov
z Europolu a iných agentúr EÚ. Tímy sa môžu nasadzovať s cieľom poskytnúť žiadajúcemu členskému štátu celú škálu
podporných činností.

Členské štáty

Európska komisia

●● žiadajú o podporu podporných tímov
pre riadenie migrácie

●● koordinuje posúdenie potrieb
a nasadenie v teréne

NASADZOVANIE PODPORNÝCH TÍMOV PRE RIADENIE MIGRÁCIE

›
›

vrátane expertov z:

Agentúry Európskej únie pre azyl
európskej pohraničnej a pobrežnej
stráže

›
›

Europolu
iných príslušných agentúr Únie

Členské štáty
●● dostávajú integrovanú podporu na hraniciach a v oblasti
azylu a návratu

Väčšia finančná podpora
Popri pôvodnom návrhu Komisie o Agentúre EÚ pre azyl, v ktorom sa do konca roka 2020 stanovil rozpočet vo výške 364
miliónov eur, Komisia navrhuje vyčleniť na obdobie 2019 – 2027 ďalších 55 miliónov eur ročne. Na ďalšie rozpočtové obdobie
(2021 – 2027) Komisia navrhla pre agentúru rozpočet vo výške 1,25 miliardy eur.
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