
 
ZOZNAM ALŠÍCH PREDPISOV EÚ 

Dohoda medzi Európskym spolo enstvom a Islandskou republikou a Nórskym krá ovstvom o kritériách 
a mechanizmoch na ur enie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v lenskom 
štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, Ú. v. ES L 93, 3.4.2001, s. 40 - 47, Mimoriadne vydanie 
v slovenskom jazyku, kapitola 19, zväzok 4, s. 78 - 84; 
Rozhodnutie Rady z 15. marca 2001 o uzatvorení dohody medzi Európskym spolo enstvom, Islandskou 
republikou a Nórskym krá ovstvom o kritériách a mechanizmoch na ur enie štátu zodpovedného za 
preskúmanie žiadosti o azyl podanej v lenskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, Ú. v. ES L 93, 
3.4.2001, s. 38 - 39, Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 19, zväzok 4, s. 76 - 77; 
Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie do asnej 
ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia 
medzi lenskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov, Ú. v. ES L 
212, 7.8.2001, s. 12 - 23, Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 19, zväzok 4, s. 162 - 171; 
Smernica Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie 
žiadate ov o azyl, Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2003, s. 18 - 25, Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 
19, zväzok 6, s. 101 - 108; 
Oznámenie Komisie Rade a Európskemu Parlamentu - Ú innejší spolo ný európsky azylový systém: 
jednotný postup ako alší krok [SEK(2004) 937], KOM/2004/0503 v kone nom znení; 
Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlú enie rodiny, Ú. v. EÚ L 251, 3.10.2003, 
s. 12 - 18, Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 19, zväzok 6, s. 224 - 230; 
Rozhodnutie Rady 2004/904/ES z 2. decembra 2004 o zriadení Európskeho fondu pre ute encov na 
obdobie 2005-2010, Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 52 - 62; 
Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie 
štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho ob ianstva ako ute encov alebo osôb, ktoré 
inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 2, 
Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 19, zväzok 7, s. 96 - 107; 
Dohoda medzi Európskym spolo enstvom a Dánskym krá ovstvom o kritériách a mechanizmoch na 
ur enie lenského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo 
v ktoromko vek inom lenskom štáte Európskej únie, a o systéme Eurodac na porovnávanie odtla kov 
prstov pre ú inné uplat ovanie Dublinského dohovoru, Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2006, s. 38 - 43; 
Protokol k Dohode medzi Európskym spolo enstvom a Islandskou republikou a Nórskym krá ovstvom 
o kritériách a mechanizmoch na ur enie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej 
v lenskom štáte alebo na Islande alebo v Nórsku, Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2006, s. 16 - 18; 
Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o posilnení praktickej spolupráce - Nové štruktúry, 
nové prístupy: zlepšenie kvality rozhodovania v rámci spolo ného európskeho azylového systému 
[SEK(2006) 189], KOM/2006/0067 v kone nom znení; 
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Tematický program pre spoluprácu s tretími 
krajinami v oblastiach migrácie a azylu, KOM/2006/0026 v kone nom znení; 
Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v lenských 
štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia ute enca, Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2005, s. 13 - 34; 
Rozhodnutie Komisie 2006/401/ES z 20. januára 2006 o podrobných pravidlách vykonávania rozhodnutia 
Rady 2004/904/ES, pokia  ide o systémy riadenia a kontroly v lenských štátoch, a o pravidlách 
administratívneho a finan ného riadenia projektov spolufinancovaných Európskym fondom pre ute encov 
[oznámené pod íslom K(2006) 51/3], Ú. v. EÚ L 162, 14.6.2006, s. 20 - 77; 
Rozhodnutie Komisie 2006/400/ES z 20. januára 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá 
vykonávania rozhodnutia Rady 2004/904/ES týkajúce sa postupov na finan né opravy v súvislosti 
s innos ami spolufinancovanými z Európskeho fondu pre ute encov [oznámené pod íslom K(2006) 
51/2], Ú. v. EÚ L 162, 14.6.2006, s. 11 - 19; 
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Rozhodnutie Komisie 2006/399/ES z 20. januára 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá 
vykonávania rozhodnutia Rady 2004/904/ES týkajúce sa oprávnenosti výdavkov v rámci opatrení 
spolufinancovaných Európskym fondom pre ute encov, implementovaných v lenských štátoch 
[oznámené pod íslom K(2006) 51/1], Ú. v. EÚ L 162, 14.6.2006, s. 1 - 10; 
Rozhodnutie Rady 2006/688/ES z 5. októbra 2006 o vytvorení mechanizmu vzájomnej výmeny informácií 
o opatreniach lenských štátov v oblasti azylu a pris ahovalectva, Ú. v. L 283, 14.10.2006, s. 40 - 43; 
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady . 574/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zria uje Fond 
pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013 ako sú as  všeobecného programu Solidarita 
a riadenie migra ných tokov, Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 22 - 44; 
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady . 573/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zria uje 
Európsky fond pre ute encov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako sú as  všeobecného programu 
Solidarita a riadenie migra ných tokov a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES, Ú. v. EÚ L 
144, 6.6.2007, s. 1 - 21; 
Zelená kniha o budúcom spolo nom európskom azylovom systéme, KOM/2007/0301 v kone nom znení; 
Rozhodnutie Komisie 2007/815/ES z 29. novembra 2007, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Európskeho 
parlamentu a Rady . 573/2007/ES, pokia  ide o prijatie strategických usmernení na obdobie rokov 2008 
až 2013 [oznámené pod íslom K(2007) 5738], Ú. v. EÚ L 326, 12.12.2007, s. 29 - 31; 
Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o uplat ovaní smernice 2003/9/ES z 27. januára 2003, 
ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadate ov o azyl, KOM/2007/0745 v kone nom 
znení; 
2007/599/ES: Rozhodnutie Komisie z 27. augusta 2007, ktorým sa uplat uje rozhodnutie Európskeho 
parlamentu a Rady . 574/2007/ES týkajúce sa prijatia strategických usmernení na obdobie rokov 2007 - 
2013 [oznámené pod íslom K(2007) 3925], Ú. v. EÚ L 233, 5.9.2007, s. 3 - 6; 
Osobitná správa . 3/2007 o riadení Európskeho fondu pre ute encov (2000 - 2004) spolu s odpove ami 
Komisie, Ú. v. EÚ C 178, 31.7.2007, s. 1 - 23; 
Rozhodnutie Rady 2007/435/ES z 25. júna 2007, ktorým sa zria uje Európsky fond pre integráciu 
štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako sú as  všeobecného programu 
Solidarita a riadenie migra ných tokov, Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2007, s. 18 - 36; 
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady . 575/2007/ES, z 23. mája 2007, ktorým sa zria uje 
Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013 ako sú as  všeobecného programu Solidarita 
a riadenie migra ných tokov, Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 45 - 65; 
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov - Plán politiky v oblasti azylu - integrovaný prístup k ochrane v rámci celej EÚ 
[SEK(2008) 2029], [SEK(2008) 2030], KOM/2008/0360 v kone nom znení; 
Rozhodnutie Komisie 2008/22/ES z 19. decembra 2007 ustanovujúce pravidlá vykonávania rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady . 573/2007/ES, ktorým sa zria uje Európsky fond pre ute encov na 
obdobie rokov 2008 až 2013 ako sú as  všeobecného programu Solidarita a riadenie migra ných tokov, 
pokia  ide o systémy riadenia a kontroly v lenských štátoch, pravidlá administratívneho a finan ného 
hospodárenia a oprávnenos  výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom [oznámené pod 
íslom K(2007) 6396], Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2008, s. 1 - 68; 

Rozhodnutie Rady 2008/381/ES zo 14. mája 2008 , ktorým sa zria uje Európska migra ná sie , Ú. v. L 
131 , 21.5.2008, s. 7 - 12; 
Dohoda medzi Európskym spolo enstvom a Švaj iarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na 
ur enie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v lenskom štáte alebo vo 
Švaj iarsku, Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1 - 17; 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informa nom 
systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi lenskými štátmi (nariadenie o VIS), Ú. v. L 
218, 13.8. 2008, s. 60 - 81; 



Cudzinecká, vízová a azylová politika 743
 

2007/837/ES: Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2007, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Európskeho 
parlamentu a Rady . 575/2007/ES, pokia  ide o prijatie strategických usmernení na obdobie rokov 2008 -
 2013 [oznámené pod íslom K(2007) 5822], Ú. v. EÚ L 330, 15.12.2007, s. 48 - 50; 
Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o uplat ovaní smernice Rady 2003/86/ES o práve na 
zlú enie rodiny, KOM/2008/0610 v kone nom znení; 
Rozhodnutie Komisie2008/458/ES z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady . 575/2007/ES, ktorým sa zria uje Európsky fond pre návrat 
na obdobie rokov 2008 až 2013 ako sú as  všeobecného programu Solidarita a riadenie migra ných 
tokov, pokia  ide o riadiace a kontrolné systémy lenských štátov, pravidlá administratívneho a finan ného 
riadenia a oprávnenos  výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom [oznámené pod íslom 
K(2008) 796], Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2008, s. 135 - 200; 
Rozhodnutie Komisie 2008/457/ES z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania 
rozhodnutia Rady 2007/435/ES, ktorým sa zria uje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov 
tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako sú as  všeobecného programu Solidarita a riadenie 
migra ných tokov, pokia  ide o riadiace a kontrolné systémy lenských štátov, pravidlá administratívneho 
a finan ného riadenia a oprávnenos  výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom [oznámené 
pod íslom K(2008) 795], Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2008, s. 69 - 134; 
Rozhodnutie Komisie2008/456/ES z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady . 574/2007/ES, ktorým sa zria uje Fond pre vonkajšie 
hranice na obdobie rokov 2007 až 2013 ako sú as  všeobecného programu Solidarita a riadenie 
migra ných tokov, pokia  ide o riadiace a kontrolné systémy lenských štátov, pravidlá administratívneho 
a finan ného riadenia a oprávnenos  výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom [oznámené 
pod íslom K(2008) 789], Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2008, s. 1 - 68; 
Rozhodnutie Komisie 2009/350/ES z 28. apríla 2009 k žiadosti Írska prija  rozhodnutie Rady 
2008/381/ES, ktorým sa zria uje Európska migra ná sie  [oznámené pod íslom K(2009) 2708], Ú. v. EÚ 
L 108, 29.4.2009, s. 53; 
Rozhodnutie Komisie 2009/538/ES z 10. júla 2009, ktorým sa mení a dop a rozhodnutie 2008/456/ES, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady . 574/2007/ES, 
ktorým sa zria uje Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013 ako sú as  všeobecného 
programu Solidarita a riadenie migra ných tokov, pokia  ide o riadiace a kontrolné systémy lenských 
štátov, pravidlá administratívneho a finan ného riadenia a oprávnenos  výdavkov na projekty 
spolufinancované týmto fondom [oznámené pod íslom K(2009) 5373], Ú. v. EÚ L 180, 11.7.2009, s. 20 - 21; 
Rozhodnutie Komisie 2009/534/ES z 9. júla 2009, ktorým sa mení a dop a rozhodnutie 2008/457/ES, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 2007/435/ES, ktorým sa zria uje Európsky 
fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako sú as  
všeobecného programu Solidarita a riadenie migra ných tokov, pokia  ide o riadiace a kontrolné systémy 
lenských štátov, pravidlá administratívneho a finan ného riadenia a oprávnenos  výdavkov na projekty 

spolufinancované týmto fondom [oznámené pod íslom K(2009) 5257], Ú. v. EÚ L 179, 10.7.2009, s. 64 - 65; 
Rozhodnutie Komisie 2009/533/ES z 9. júla 2009, ktorým sa mení a dop a rozhodnutie 2008/22/ES 
ustanovujúce pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady . 573/2007/ES, ktorým 
sa zria uje Európsky fond pre ute encov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako sú as  všeobecného 
programu Solidarita a riadenie migra ných tokov, pokia  ide o systémy riadenia a kontroly v lenských 
štátoch, pravidlá administratívneho a finan ného hospodárenia a oprávnenos  výdavkov na projekty 
spolufinancované týmto fondom [oznámené pod íslom K(2009) 5251], Ú. v. EÚ L 179, 10.7.2009, s. 62 - 63; 
Protokol medzi Európskym spolo enstvom, Švaj iarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom 
k Dohode medzi Európskym spolo enstvom a Švaj iarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch 
na ur enie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v lenskom štáte alebo vo 
Švaj iarsku, Ú. v. EÚ L 161, 24.6.2009, s. 8 - 12; 
Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Metóda monitorovania vykonávania Európskeho 
paktu o pris ahovalectve a azyle, KOM/2009/0266 v kone nom znení; 
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Rozhodnutie Komisie 2009/614/ES z 23. júla 2009, ktorým sa mení a dop a rozhodnutie 2008/458/ES, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady . 575/2007/ES, 
ktorým sa zria uje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013 ako sú as  všeobecného 
programu Solidarita a riadenie migra ných tokov, pokia  ide o riadiace a kontrolné systémy lenských 
štátov, pravidlá administratívneho a finan ného riadenia a oprávnenos  výdavkov na projekty 
spolufinancované týmto fondom [oznámené pod íslom K(2009) 5453], Ú. v. EÚ L 210, 14.8.2009, s. 36 - 37; 
Rozhodnutie Komisie 2010/70/ z 8. februára 2010, ktorým sa mení a dop a rozhodnutie 2008/458/ES, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady . 575/2007/ES, 
ktorým sa zria uje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013 ako sú as  všeobecného 
programu Solidarita a riadenie migra ných tokov, pokia  ide o riadiace a kontrolné systémy lenských 
štátov, pravidlá administratívneho a finan ného riadenia a oprávnenos  výdavkov na projekty 
spolufinancované týmto fondom [oznámené pod íslom K(2010) 695], Ú. v. EÚ L 36, 9.2.2010, s. 32 - 33; 
Rozhodnutie Komisie 2010/69/ z 8. februára 2010, ktorým sa mení a dop a rozhodnutie 2008/456/ES, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady . 574/2007/ES, 
ktorým sa zria uje Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013 ako sú as  všeobecného 
programu Solidarita a riadenie migra ných tokov, pokia  ide o riadiace a kontrolné systémy lenských 
štátov, pravidlá administratívneho a finan ného riadenia a oprávnenos  výdavkov na projekty 
spolufinancované týmto fondom [oznámené pod íslom K(2010) 694], Ú. v. EÚ L 36, 9.2.2010, s. 30 - 31; 
Správa Komisie pod a lánku 4 a lánku 5 rozhodnutia Rady z 5. októbra 2006 o vytvorení mechanizmu 
vzájomnej výmeny informácií o opatreniach lenských štátov v oblasti azylu a pris ahovalectva, 
KOM/2009/0687 v kone nom znení; 
Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spolo enstvom a Maurícijskou republikou 
o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch, Ú. v. EÚ L 56, 6.3.2010, s. 1; 
Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spolo enstvom a Barbadosom o zrušení víz 
pri krátkodobých pobytoch, Ú. v. EÚ L 56, 6.3.2010, s. 1; 
Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spolo enstvom a Bahamským 
spolo enstvom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch, Ú. v. EÚ L 56, 6.3.2010, s. 1; 
Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spolo enstvom a Seychelskou republikou 
o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch, Ú. v. EÚ L 56, 6.3.2010, s. 1. 

 


