
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

548. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 28. schůze, konané dne 19. října 2016 

 
k Balíčku k reformě azylového práva 
 
Senátní tisk č. N 105/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, 
které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby 
mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které 
mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice 
Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků 
třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty 
 

Senátní tisk N 106/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení 
společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU 
 
Senátní tisk N 107/10 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou 
se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) 
 
 
Senát 
 
I.  
 

1. se seznámil 
s předloženými dokumenty a chápe snahu Komise o další sjednocení a vyjasnění 
předpisů upravujících podmínky pro nárok na mezinárodní ochranu, procesní 
pravidla a přijímací podmínky, neboť to může napomoci zmírnit rozdíly v přístupu 
jednotlivých členských států, které ovlivňují výběr cílového státu žadatelů o 
mezinárodní ochranu;   

 
2. opakuje však, 

že mnohem větší význam z hlediska výběru cílového státu žadatele mají faktické 
rozdíly v životní úrovni a společenských a rodinných vazbách v jednotlivých 
členských státech, které nelze právními prostředky odstranit; 

 
3. obává se proto, 

že vzhledem k minimálním obsahovým změnám v jednotlivých předpisech nemusí 
být dosaženo vytyčených cílů a návrhy nemusejí výrazně přispět k systémovému 
řešení migrační krize; 

 



II. 
 

1. souhlasí 
v obecné rovině s rámcovými pozicemi vlády; zejména požaduje, aby zůstaly 
zachovány pravomoci orgánů České republiky související s odpovědností za pobyt 
dotčených osob na jejím území; 

 
2. podporuje 

zejména povinnost žadatelů a poživatelů mezinárodní ochrany setrvat ve státě, 
který jim udělil mezinárodní ochranu, a možnost ukládat sankce za nedodržení 
této povinnosti, povinnost žadatelů o mezinárodní ochranu poskytnout včas 
veškeré relevantní informace a spolupracovat se všemi příslušnými orgány daného 
státu, jakož i důraz na časovou omezenost mezinárodní ochrany, jíž by měla 
odpovídat integrační opatření; 
 

3. upozorňuje však, 
že ačkoli jsou uvedená opatření proti zneužívání azylových systémů členských 
států a nežádoucím druhotným pohybům v rámci EU v zásadě zaměřena 
správným směrem, nemusejí být dostatečně odrazující;  

 
4. je toho názoru,  

že pokud jde o požadavek na integraci žadatelů o mezinárodní ochranu již před 
rozhodnutím o přiznání ochrany, cílem by mělo být spíše rychlé rozhodnutí o 
žádosti, nežli výrazná integrační opatření již v průběhu posuzování této žádosti; 

 
5. opakovaně zdůrazňuje, 

že veškeré koncepční a analytické nástroje a výstupy Agentury EU pro azyl musejí 
mít pouze doporučující povahu a nesmí nad rámec platného unijního a 
vnitrostátního práva zasahovat do rozhodování v řízeních o mezinárodní ochraně 
vedených členským státem a do soudního přezkumu těchto rozhodnutí; 

 
6. upozorňuje dále, 

že změna právního nástroje ze směrnice na nařízení nemá být cestou k 
rychlejšímu nabytí účinnosti přijímaných pravidel, neboť i nařízení si vyžádají 
přijetí adaptačních předpisů v členských státech;  

 
7. požaduje proto 

v souladu s vládou prodloužení transpoziční lhůty navrhované směrnice alespoň na 
1 rok a rovněž tomu odpovídající odklad účinnosti obou nařízení;  

 
III. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, 
a o dalším vývoji projednávání;   

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 

 
 

Milan Štěch  v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

Zdeněk Papoušek  v. r. 
ověřovatel Senátu 


