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V důsledku pokračující krizové situace v oblasti azylu v Itálii a Řecku byl předložen návrh rozhodnutí 
Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka1. 
Komise musela svůj návrh předložit urychleně. Komise při přípravě tohoto návrhu a doporučení k 
Evropskému programu znovuusídlování2 zohlednila názory na tuto problematiku, které vyjádřily 
ostatní orgány EU a další klíčové zainteresované subjekty (mimo jiné během fóra zaměřeného na 
přesídlování a relokaci, které se uskutečnilo dne 25. listopadu 2014). Komise se navíc obeznámila s 
několika studiemi týkajícími se sdílení odpovědnosti v otázkách azylu, včetně studií vypracovaných 
Mezinárodním střediskem pro rozvoj migrační politiky (ICMPD)3, německým think tankem SWP4 a 
Evropským parlamentem5.  
 
Dne 20. července 2015 se Rada usnesla na společném přístupu6 k výše uvedenému rozhodnutí. 
Tentýž den bylo na zasedání představitelů vlád členských států v rámci Rady přijato usnesení7, v 
němž se zúčastněné strany dohodly, že v průběhu dvou let dojde k relokaci 40 000 osob, které 
jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu, z Itálie a Řecka, přičemž prvním krokem bude v souladu 
s přílohou uvedeného usnesení relokace 32 256 osob, a dále byly přijaty závěry8, podle nichž má být 
v souladu s jejich přílohou přesídleno 22 504 vysídlených osob, které jednoznačně potřebují 
mezinárodní ochranu. 
 
Komise ohlásila legislativní návrh týkající se závazného a automaticky aktivovaného relokačního 
systému pro nouzové situace. Tento systém by vycházel mj. ze zkušeností získaných v oblasti 
relokace při provádění výše uvedeného rozhodnutí Rady a také z názorů, které v souvislosti s tímto 
tématem vyjádří klíčové zainteresované subjekty, včetně Evropského parlamentu. 
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