
 
 

 

Výroční zpráva úřadu 
EASO za rok 2016 

poskytuje ucelený přehled 

o počtu a povaze žádostí 

o mezinárodní ochranu ve všech 

členských státech EU 

a v Norsku, Švýcarsku, 

Lichtenštejnsku a na Islandu 

(dále jen „země EU+“). Na 

základě řady různých zdrojů 

zkoumá trendy v oblasti azylu, 

včetně klíčových problémů 

a řešení v průběhu roku 

a hlavního institucionálního 

a právního vývoje, a poskytuje 

přehled o fungování společného 

evropského azylového 

systému v praxi. 

Strategie do 
budoucna 
Návrh Evropské komise nastínil 

zamýšlenou reformu 

společného evropského 

azylového systému zahrnující 

plánované změny dublinského 

systému a systému Eurodac, 

posílený mandát úřadu EASO 

i přepracování směrnice 

o podmínkách přijímání, 

směrnice o azylovém řízení 

a směrnice o podmínkách 

přiznání mezinárodní ochrany. 

Iniciativy zahájené v rámci 

Evropského programu pro 

migraci pokračovaly i v roce 

2016 včetně programu pro 

relokaci z Řecka a Itálie 

a přístupu založeného na 

hotspotech, zatímco z hlediska 

činností vnějšího rozměru 

Komise stanovila, že bude 

vytvořeno nové rámcové 

partnerství s třetími zeměmi. 

 

V roce 2016 bylo v zemích EU+ podáno 

téměř 1,3 milionu žádostí o mezinárodní 

ochranu. Jednalo se o 7% pokles ve 

srovnání s rokem 2015, během něhož bylo 

předloženo téměř 1,4 milionu žádostí. 

Přestože počet žádostí klesl 
o 7 %, země EU+ 
pokračovaly v registraci 
všech žadatelů 
a zpracovávání jejich případů. 

V roce 2016 země EU+ 

vydaly téměř 1,15 milionu rozhodnutí 

v prvním stupni, což je o 84 % více než 

v roce 2015. Také počet rozhodnutí 

vydaných v druhém stupni se v roce 2016 

oproti roku 2015 zvýšil, konkrétně o 21 %. 

Ve srovnání s předešlým rokem se zvýšil 

i celkový podíl žádostí uznaných 

prostřednictvím rozhodnutí prvního 

stupně, který činil 61 %. 

Nejvíce zaregistrovaných žadatelů o azyl 

pocházelo ze Sýrie, Afghánistánu, Iráku, 

Pákistánu a Nigérie. Hlavními přijímajícími 

zeměmi byly Německo, Itálie, Francie, 

Řecko a Rakousko. 

 

Téměř třetinu žadatelů tvořily osoby 

mladší 18 let. 

V roce 2016 o mezinárodní ochranu 

v zemích EU+ požádalo více než 

65 000 nezletilých osob bez doprovodu, 

což bylo o 37 % méně než v předchozím 

roce. 37 % žádostí podaných nezletilými 

osobami bez doprovodu v zemích EU+ 

podali státní příslušníci Afghánistánu. 

Klíčovým faktorem v rámci počtu žádostí 

o mezinárodní ochranu v zemích EU+ byla 

i nadále krize v Sýrii. 26 % všech žádostí 

podaných v zemích EU+ podali Syřané. 

V několika zemích EU+ azylové systémy 

prošly vnitřní restrukturalizací, došlo však 

také k vytvoření nových institucí a změnám 

mandátů. Byly změněny politiky v několika 

oblastech, včetně obsahu ochrany, 

přijímání, registrace žádostí o azyl, 

zvláštních postupů, záležitostí týkajících 

se zranitelných skupin a navracení. 

Úřad EASO nadále poskytoval operační 

podporu Řecku, Itálii, Kypru 

a Bulharsku, přičemž postupně rozšiřoval 

svoji přítomnost a rozsah zapojení v praxi. 

Od září 2015 úřad EASO podporuje unijní 

program pro relokaci z Itálie a Řecka do 

jiných evropských zemí. Úřad pokračoval 

ve své činnosti v oblasti budování kapacit 

a odborné přípravy, usnadňování 

praktické spolupráce mezi zeměmi EU+, 

shromažďování a analyzování 

kvalitativních a kvantitativních informací 

a informací o zemích původu a vnějším 

rozměru. 

Další informace naleznete na adrese 

www.easo.europa.eu nebo 

info@easo.europa.eu 
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