
 
 

 

Výročná správa úradu 
EASO za rok 2016 poskytuje 

komplexný prehľad o počte 

a charaktere žiadostí o medzinárodnú 

ochranu vo všetkých členských štátoch 

EÚ, ako aj v Nórsku, vo Švajčiarsku, 

na Islande a v Lichtenštajnsku (ďalej 

len „krajiny EÚ+“). Na 

základe viacerých zdrojov sa v nej 

skúmajú trendy v oblasti azylu vrátane 

hlavných výziev a reakcií v priebehu 

roka, významné zmeny 

v inštitucionálnej a právnej oblasti 

a poskytuje sa prehľad fungovania 

spoločného európskeho azylového 

systému (CEAS) v praxi. 

Stratégia do budúcnosti 
V návrhu Európskej komisie sa opisuje 

zamýšľaná reforma spoločného 

európskeho azylového systému 

(CEAS) vrátane plánovaných zmien 

dublinského systému a systému 

Eurodac, posilneného mandátu úradu 

EASO, ako aj revízií smernice 

o podmienkach prijímania, smernice o 

konaní o azyle a smernice o oprávnení 

na medzinárodnú ochranu. Iniciatívy 

začaté v rámci európskej migračnej 

agendy pokračovali aj v roku 2016 

vrátane mechanizmu premiestnenia 

z Grécka a Talianska a prístupu 

založenom na problémových 

oblastiach, zatiaľ čo z hľadiska činností 

vonkajšieho rozmeru, sa Komisia 

rozhodla vytvoriť nový rámec 

partnerstva s tretími krajinami. 

V roku 2016 bolo v krajinách EÚ+ 

predložených takmer 1,3 milióna 

žiadostí o medzinárodnú ochranu. 

V porovnaní s rokom 2015, keď bolo 

doručených približne 1,4 milióna žiadostí, 

to znamená pokles o 7 %. 

I keď počet žiadostí klesol 
o 7 %, krajiny EÚ+ 
pokračovali v registrácii 
všetkých žiadateľov 
a spracúvaní ich prípadov. 

V roku 2016 krajiny EU+ 

vydali takmer 1,15 milióna 

prvostupňových rozhodnutí, čo 

predstavuje nárast o 84 % v porovnaní 

s rokom 2015. Aj počet druhostupňových 

rozhodnutí vydaných v roku 2016 vzrástol 

v porovnaní s rokom 2015, a síce o 21 %. 

Celkový podiel uznaných žiadostí o azyl 

sa v prípade prvostupňových 

rozhodnutí pohyboval na úrovni 61 %,  

v porovnaní s predchádzajúcim rokom to 

teda predstavuje zvýšenie. 

Najväčší počet zaregistrovaných 

žiadateľov o azyl pochádzal zo Sýrie, 

Afganistanu, Iraku, Pakistanu a Nigérie. 

Hlavnými prijímajúcimi krajinami boli 

Nemecko, Taliansko, Francúzsko, 

Grécko a Rakúsko. 

 

Takmer jednu tretinu žiadateľov tvorili 

osoby mladšie ako 18 rokov. 

V krajinách EÚ+ požiadalo v roku 2016 

o medzinárodnú ochranu viac než 65 000 

maloletých osôb bez sprievodu, t. j. o 37 % 

menej než v predchádzajúcom roku. Až 37 % zo 

všetkých žiadostí maloletých osôb bez sprievodu 

v krajinách EU+ predložili afganskí štátni 

príslušníci. 

Pokiaľ ide o počet žiadostí o medzinárodnú 

ochranu v krajinách EÚ+, kríza v Sýrii bola 

naďalej kľúčovým faktorom.  26 % zo všetkých 

žiadostí v krajinách EU+ podali Sýrčania. 

V niekoľkých krajinách EÚ+ prešli azylové 

systémy vnútornou reštrukturalizáciou, ale 

vznikli aj nové inštitúcie a došlo aj k zmene 

mandátov. Politiky v niektorých oblastiach boli 

zmenené vrátane obsahu ochrany, prijímania 

a registrácie žiadostí o azyl, osobitných 

postupov, záležitostí týkajúcich sa 

zraniteľných skupín a návratu. 

Úrad EASO pokračoval vo svojej operačnej 

podpore poskytovanej Grécku, Taliansku, 

Cypru a Bulharsku a postupne rozširoval svoju 

prítomnosť a rozsah zapojenia na mieste. Od 

septembra 2015 úrad EASO podporoval 

program premiestnenia EÚ z Talianska 

a Grécka do iných európskych krajín. 

Agentúra pokračovala vo svojich činnostiach 

v oblasti budovania kapacít a odbornej 

prípravy, umožňovania praktickej spolupráce 

medzi krajinami EÚ+, zhromažďovania 

a analyzovania kvalitatívnych 

a kvantitatívnych informácií a informácií 

o krajinách pôvodu, ako aj vonkajšieho 

rozmeru. 

 

 

Ďalšie informácie nájdete na 

www.easo.europa.eu alebo kontaktujte 

info@easo.europa.eu 
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