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Audítori EÚ skúmajú návrat migrantov a ich readmisiu do tretích 
krajín 

Spomedzi neregulárnych migrantov, ktorým bolo nariadené opustiť EÚ, sa do vlasti alebo 
do tretej krajiny v skutočnosti vráti menej než 40 %. Európsky dvor audítorov (EDA) začína 
v súčasnosti vykonávať audit týkajúci sa spolupráce EÚ s tretími krajinami v oblasti readmisie 
neregulárnych migrantov. Audítori budú posudzovať, či sa pomocou súboru opatrení, ktoré 
Európska komisia prijala po roku 2015, zlepšila spolupráca s prioritnými tretími krajinami. 

Každý rok od roku 2008 sa pol miliónu cudzích štátnych príslušníkov nariadi, aby opustili EÚ, 
pretože na jej územie vstúpili alebo sa na ňom zdržiavajú neoprávnene. Avšak len 38 % z nich sa 
vráti do svojej krajiny pôvodu alebo do krajiny, z ktorej do EÚ pricestovali. V prípade návratu 
do krajín mimo Európy tento priemer klesá na menej než 30 %. Audítori tvrdia, že jedným 
z dôvodov nízkej miery návratu je komplikovaná spolupráca s krajinami pôvodu migrantov. 

„Otázka, ako najlepšie zvládnuť migráciu, je pre EÚ a jej členské štáty naliehavým problémom,“ 
uviedol Leo Brincat, člen EDA zodpovedný za tento audit. „Ako externí audítori EÚ sme 
v poslednej dobe vykonali niekoľko auditov týkajúcich sa mechanizmov EÚ v oblasti azylu 
a premiestnenia migrantov. Teraz hlbšie preskúmame ich návrat a readmisiu do tretích krajín.“ 

V roku 2015 Komisia uverejnila akčný plán EÚ týkajúci sa návratu, v ktorom uznala, že účinný 
systém návratu si vyžaduje, aby bola v rokovaniach s tretími krajinami prioritou readmisia 
neregulárnych migrantov. V roku 2016 predstavila rámec pre partnerstvo v oblasti migrácie, ktorý 
má podporiť spoluprácu s cieľovými prioritnými krajinami pôvodu a tranzitu, a to okrem iného 
prostredníctvom vízovej politiky, rozvojovej pomoci a diplomatických vzťahov. V roku 2017 
predložila aktualizovaný akčný plán týkajúci sa návratu s odporúčaniami, ako zefektívniť 
readmisiu do tretích krajín. 

Na uľahčenie plnenia readmisných povinností uzavrela EÚ s tretími krajinami 18 právne 
záväzných dohôd o readmisii. Je však možné, že tretie krajiny nebudú najmä v dôsledku 
vnútorných politických vplyvov ochotné zapojiť sa do rokovaní, pretože takéto dohody môžu byť 
zdrojom odporu verejnosti. Komisia sa preto od roku 2016 zameriava na rozvoj praktických 
postupov spolupráce s nimi a zaviedla niekoľko právne nezáväzných mechanizmov pre návrat 
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a readmisiu, ktoré sa stali predmetom kritiky v súvislosti s demokratickou a justičnou 
zodpovednosťou. 

Audítori chcú posúdiť pokrok EÚ od roku 2015 pri vytváraní rámca pre readmisiu neregulárnych 
migrantov do tretích krajín i to, či sa v súvislosti s tretími krajinami tento rámec účinne uplatňuje 
v praxi. Preskúmajú proces rokovaní o dohodách a mechanizmoch EÚ na readmisiu, spôsob 
určenia prioritných krajín, podporu a stimuly Komisie pre tretie krajiny na zlepšenie spolupráce 
v oblasti readmisie a výmenu osvedčených postupov.  

V súčasnosti neexistuje žiadny jasný prehľad financovania EÚ určeného na spoluprácu s tretími 
krajinami v oblasti readmisie migrantov. Audítori však identifikovali približne 60 projektov 
v celkovej hodnote 641 mil. EUR, ktoré sa týkali sa readmisie a reintegrácie neregulárnych 
migrantov. Zamerajú sa na spoluprácu v oblasti readmisie s desiatimi krajinami pôvodu 
s najvyšším počtom nenavrátených neregulárnych migrantov (s výnimkou Sýrie) a posúdia tiež 
výkonnosť 20 projektov EÚ týkajúcich sa readmisie a reintegrácie neregulárnych migrantov 
v týchto krajinách.  

Poznámky pre redaktorov 

„Návrat“ znamená proces, pri ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny vráti – buď dobrovoľným 
splnením povinnosti alebo nútene – do svojej krajiny pôvodu alebo do krajiny tranzitu, alebo 
do krajiny mimo EÚ podľa vlastného výberu, ktorá ho prijme. Readmisia vlastných štátnych 
príslušníkov je povinnosť podľa medzinárodného práva. Spolupráca v oblasti readmisie je 
neoddeliteľnou súčasťou politického dialógu EÚ s tretími krajinami: Komisia, Európska služba 
pre vonkajšiu činnosť a členské štáty ju realizujú prostredníctvom osobitných rámcov spolupráce 
s tretími krajinami. V Dohode z Cotonou, uzavretej medzi EÚ a africkými, karibskými 
a tichomorskými štátmi, a iných dohodách EÚ s tretími krajinami sa stanovuje povinnosť prijať 
na žiadosť členského štátu a bez ďalších formalít všetkých svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území EÚ. Európsky parlament a Rada vyzvali k zvýšenej efektívnosti 
a účinnosti v súvislosti s návratom a readmisiou neregulárnych migrantov. 

Audítori dnes uverejnili podkladový dokument k auditu s názvom Politika týkajúca sa návratu 
migrantov – spolupráca s tretími krajinami v oblasti readmisie. Podkladové dokumenty k auditom 
poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe a slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa 
zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu. Úplné znenie 
podkladového dokumentu k auditu je dostupné v angličtine na webovom sídle eca.europa.eu. 
Predpokladá sa, že správa bude uverejnená v lete 2021. 

EDA uverejnil v posledných rokoch niekoľko správ na tému migrácie, napríklad o riadení migrácie 
v Grécku a Taliansku, kontrole hraníc, trustovom fonde EÚ pre Afriku, nástroji pre utečencov 
v Turecku, migračných hotspotoch a vonkajších výdavkoch na migráciu. Informácie o opatreniach 
EDA prijatých v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 nájdete tu. 

Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto podkladovým dokumentom 

Damijan Fišer – e-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu tel.: (+352) 4398 45510/mobil: (+352) 
621 552 224 
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