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Plán vykonávania Nového paktu o migrácii a azyle
Orientačný
harmonogram

Opatrenia
Spoločný európsky rámec pre riadenie migrácie a azylu
Komisia:







predloží návrh nariadenia o riadení azylu a migrácie vrátane nového
mechanizmu solidarity
predloží návrh nového právneho predpisu na zavedenie postupu
preverovania na vonkajších hraniciach
zmení návrh nového nariadenia o konaní o azyle s cieľom zahrnúť
nové konanie na hraniciach a zefektívniť konania o azyle
zmení návrh nariadenia Eurodac s cieľom uspokojiť dátové potreby
nového rámca
vymenuje koordinátora pre návrat v rámci Komisie, ktorému bude
pomáhať nová sieť na vysokej úrovni pre návraty a nová operačná
stratégia
stanoví novú stratégiu pre dobrovoľné návraty a reintegráciu

3. štvrťrok 2020
3. štvrťrok 2020
3. štvrťrok 2020
3. štvrťrok 2020
1. štvrťrok 2021
1. štvrťrok 2021

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) by mala:



plne využívať posilnený mandát v oblasti návratu a poskytovať
členským štátom plnú podporu na vnútroštátnej úrovni
vymenovať zástupcu výkonného riaditeľa pre návrat

4. štvrťrok 2020
2. štvrťrok 2021

Európsky parlament a Rada by mali:






prijať nariadenie o riadení azylu a migrácie, ako aj nariadenie
o preverovaní a revidované nariadenie o konaní o azyle
stanoviť za bezodkladnú prioritu prijatie nariadenia o Agentúre EÚ pre
azyl
zabezpečiť rýchle prijatie revidovaného nariadenia Eurodac

2. štvrťrok 2021

zabezpečiť rýchle prijatie revidovanej smernice o podmienkach
prijímania a kvalifikačného nariadenia
zabezpečiť rýchle dokončenie rokovaní o revidovanej smernici
o návrate

2. štvrťrok 2021

4. štvrťrok 2020
4. štvrťrok 2020

2. štvrťrok 2021

Odolný systém pripravenosti a reakcie na krízy
Komisia:


predloží koncepciu pripravenosti a krízového riadenia v oblasti
migrácie
 navrhne právne predpisy na riešenie krízových situácií a prípadov
vyššej moci a zrušenie smernice o dočasnej ochrane
Európsky parlament a Rada by mali:

3. štvrťrok 2020



2. štvrťrok 2021

zaradiť prácu na novom krízovom nástroji medzi priority a dokončiť ju

3. štvrťrok 2020

Členské štáty, Rada a Komisia by mali:


začať vykonávať koncepciu pripravenosti a krízového riadenia
v oblasti migrácie
Integrované riadenie hraníc
1

4. štvrťrok 2020

Komisia:


3. štvrťrok 2020



prijme odporúčanie o spolupráci medzi členskými štátmi, pokiaľ ide
o záchranné činnosti súkromných subjektov
predloží členským štátom usmernenia s cieľom objasniť, že záchranu
na mori nemožno kriminalizovať
prijme stratégiu o budúcnosti schengenského priestoru



vytvorí schengenské fórum

4. štvrťrok 2020



vytvorí novú európsku skupinu expertov pre pátranie a záchranu

4. štvrťrok 2020



3. štvrťrok 2020
1. štvrťrok 2021

Komisia, členské štáty a agentúra Frontex by mali:



zabezpečiť rýchle a úplné vykonávanie nového nariadenia o európskej
pohraničnej a pobrežnej stráži
zabezpečiť zavedenie a interoperabilitu všetkých rozsiahlych
informačných systémov

4. štvrťrok 2020
4. štvrťrok 2023

Posilnenie boja proti prevádzačstvu
Komisia:




predloží nový akčný plán EÚ proti prevádzačstvu migrantov na roky
2021 – 2025
začne posudzovať možnosti, ako posilniť účinnosť smernice
o sankciách voči zamestnávateľom
začlení opatrenia proti prevádzačstvu do partnerstiev s tretími
krajinami

2. štvrťrok 2021
4. štvrťrok 2020
4. štvrťrok 2020

Spolupráca s našimi medzinárodnými partnermi
Komisia úzkej spolupráci s vysokým predstaviteľom a členskými štátmi:


začne okamžite pracovať na rozvoji a prehlbovaní prispôsobených
komplexných a vyvážených dialógov a partnerstiev v oblasti migrácie
 zvýši podporu s cieľom pomôcť osobám v núdzi a ich hostiteľským
komunitám
 zvýši podporu poskytovanú v záujme vytvárania hospodárskych
príležitostí a riešenia základných príčin neregulárnej migrácie
 zvýši prioritu migrácie pri programovom plánovaní nových nástrojov
v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci
 preskúma možnosti uzavretia ďalších readmisných dohôd a dohovorov
EÚ
 využije vízový kódex, aby motivovala k spolupráci v záujme uľahčenia
návratu a readmisie a zlepšila túto spoluprácu, a pripraví uplatňovanie
nových ustanovení nariadenia o riadení azylu a migrácie
 bude sa zasadzovať za vykonávanie odporúčania o legálnych
možnostiach získania ochrany v EÚ vrátane presídľovania
 bude rozvíjať partnerstvá zamerané na talenty medzi EÚ a kľúčovými
partnerskými krajinami
Európsky parlament a Rada by mali:

4. štvrťrok 2020



4. štvrťrok 2020

urýchlene dokončiť rokovania o rámcovom nariadení o presídľovaní
a prijímaní osôb z humanitárnych dôvodov

2

4. štvrťrok 2020
4. štvrťrok 2020
4. štvrťrok 2020
4. štvrťrok 2020
1. štvrťrok 2021
4. štvrťrok 2020
4. štvrťrok 2020

Získavanie zručností a prilákanie talentov do EÚ
Komisia:


na základe verejnej konzultácie začne diskusiu o ďalších krokoch
v oblasti legálnej migrácie
 predloží návrh balíka dokumentov o zručnostiach a talentoch, ktorý
bude zahŕňať revíziu smernice o osobách s dlhodobým pobytom
a preskúmanie smernice o jednotnom povolení a v ktorom sa zároveň
stanovia možnosti rozvoja okruhu talentov EÚ
Európsky parlament a Rada by mali:

3. štvrťrok 2020



4. štvrťrok 2020

dokončiť rokovania o smernici o modrej karte EÚ

4. štvrťrok 2021

Podpora integrácie v záujme inkluzívnejších spoločností
Komisia:



prijme komplexný Akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky
2021 – 2024
bude rozvíjať obnovené európske partnerstvo pre integráciu so
sociálnymi a hospodárskymi partnermi a preskúma možnosť rozšírenia
budúcej spolupráce na oblasť pracovnej migrácie
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4. štvrťrok 2020
1. štvrťrok 2021

