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Kancelář Senátu PČR
Oddělení pro EU

V úterý (22. 9.) zasedala opět mimořádně RADA PRO DOMÁCÍ A VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI JHA (za ČR ministr vnitra M.
Chovanec). Výsledek Rady JHA: po kolech vyjednávání řešení migrační krize a návrhu Komise (zjednodušeně:
další relokace 120 000 osob), byla po nemožnosti dosažení jednotného konsenzu poprvé použita k dosažení
rozhodnutí v této oblasti demokratická forma – hlasování (*). Výsledek: 23 pro, 4 proti (ČR, SR, HU, RO) a 1 se
zdržel (FI). Z 120 000 míst pro běžence jich má být nakonec z 50 400 řádně zaregistrovaných z Řecka a 15 600 z
Itálie do ČR relokováno 1 591. Maďarsko stáhlo své požadavky, tím pádem vznikla z původního počtu rezerva
54 000 míst pro členské státy v nouzi (mohou požádat o nouzové přemístění běženců).
MIMOŘÁDNÁ EVROPSKÁ RADA K MIGRACI ve středu 23. 9. večer (za ČR premiér B. Sobotka) schválila v návaznosti
na Radu JHA mimo „hotspotů“ (zajišťování identifikace, registrace a snímání otisků prstů a současně i relokace a
navracení) také další prostředky ve výši nejméně 1 miliardy eur na podporu činnosti Vysokého komisaře OSN pro
uprchlíky, Světového potravinového programu a dalších agentur. Celé prohlášení zde. Kompletní balíček
Komise, také k okamžité akci v nadcházejících 6 měsících zde. Dohoda Rady se rovněž týkala okamžitého řešení
dramatické situace na vnějších hranicích EU - nutné posílení kontroly.
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Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jednal se zástupci národních parlamentů na téma
holistický přístup k migraci v rámci vypracovávání zprávy z vlastní iniciativy výboru - o situaci ve Středomoří a
potřebě holistického přístupu EU k migraci (zpravodajové: pí R. Metsola (EPP) a pí K. Kyenge (S & D)). Přítomní
byli informováni o aktuálním stavu, konkrétních akcích a vývoji situace zástupci EASO, Frontexu, Europolu i
Eurojustu, kteří prezentovali data, informovali o vývoji tvz. „hotspotů“. Byly vyjádřeny obavy z nastalé migrační
krize, pozdní reakce a nečinnosti EU, dále z nekonání v místě konfliktu i nezvládání registrace uprchlíků. Zazněly
požadavky na solidaritu i zodpovědnost EU. Hotspoty: dokončují se dohody s italskými orgány i operativní plány
v Řecku, v regionu již působí zástupci. EASO: podpůrná mise v Bulharsku, Řecku, na Kypru a v Itálii. Za poslední
měsíc EASO zaznamenala přes 148 tis. žádostí o azyl=2,5 krát více meziročně. Celkově za prvních 8 měsíců
zaznamenala 720 tis. žádostí (za rok 2014 celkem pro srovnání 660 tis. žádostí). Frontex: posiluje screeningové
týmy- nechtějí nahradit zaměstnance členských států, ale chtějí zajistit podporu při provádění evropského
právního řádu (předávat lidi, kteří potřebují ochranu příslušným úředníkům), poskytují i před-návratovou
pomoc. Europol: po bezprecedentním nárůstu počtu migrantů zaznamenal nárůst trestné činnosti. Mění se:
složení organizovaných skupin (různé národnosti), využívání sociálních médií, nové fenomény: nedoprovázené
malé děti. Rozměr naprosto masivní a vyžaduje si celoevropskou reakci. Europol má společné EU vyšetřovací
týmy vybavené pro sledování padělání dokumentů, peněz, internetové činnosti. Spolupracují v italském
„hotspotu“. Eurojust chystá vyslání zvláštní skupiny pro boj proti migrantům-založení justičních kontaktních
bodů v hotspotech pro sledování nelegálních případů včas. Za státy „proti kvótám“ vystoupili: ČR: poslanec
Černoch zmínil, že je Čechem, ale také Evropanem…Evropané byli vždy solidární, ale dnes se nikdo neptá, kdo bude
solidární s námi. Zmínil v neposlední řadě zdravotní rizika, ale i zhroucení evropských sociálních systémů, upozornil
na chování některých velkých států, které prohlásí, že přijmou všechny syrské uprchlíky a poté uzavřou hranice.
Odmítáme kvóty – systém, který zásadně neřeší základy. Obrovské masy migrantů nejsme schopni zvládat. Proč se
neřeší problém od základu, budeme dál lhát sami sobě, máme pomáhat v regionech… Rumunsko (poslankyně
A.Birchall): Opatření by se měla zabývat zásahy, které zapříčinily tuto krizi. Jako respektování zásady dobrovolnosti
Rumunsko také v hlasování odmítlo kvóty. Dobrovolnost je také spojena se solidaritou, podmínky pro solidaritu jsou
v každém členském státě specifické, …pozor, aby se aritmetické řešení nestalo součástí problému. Rumunsko bylo
vždy v první řadě přispěvatelů v plnění úkolů agentur. Musíme se zabývat bezpečnostními riziky, je důležité
rozlišovat mezi žadatelem o azyl a migrantem. Rumunsko je de facto členem Schengenu, protože ochraňuje tisíce
kilometrů evropských hranic. Nastala doba, aby bylo umožněno Rumunsku stát se plnohodnotným členem. Polsko
(senátor A. Pociej): V prvních letech 21. století přijalo 100 000 uprchlíků z Čečenska, solidárně se účastní
v případech, kdy se jedná o skutečné uprchlíky. Poměrně nedávno přijali několik stovek syrských uprchlíků, vzala si je
na starost i církev. Nemusí být pravda, že jsou všichni uprchlíci, koordinace běží správným směrem, ano, ale naše
reakce je velmi pozdní, kde byly hotspoty, když lidé masově přicházeli do Maďarska, dosud nezaznělo, jak důvod
vyřešit přímo u zdroje.
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Evropská komise/EC/ zahájila dne 23. září 40 řízení o porušení Smlouvy proti 19 členským státům včetně ČR,
které kompletně neprovedly právní předpisy tvořící společný evropský azylový systém: 5 právních předpisů
(dublinské nařízení, revidovaná směrnice o azylovém řízení, přepracovaná kvalifikační směrnice, přepracovaná
směrnice o podmínkách přijímání a pravidla Eurodac pro snímání otisků prstů). V návaznosti na druhý prováděcí
balíček evropského programu pro migraci Komise nyní stupňuje své úsilí o zajištění plného uplatňování předpisů
EU v oblasti azylu a migrace. Uvedené právní předpisy se zaměřují na 1) spravedlivější, rychlejší a kvalitnější
rozhodnutí o azylu (směrnice o azylovém řízení), 2) zajišťují, aby byly žadatelům o azyl v celé EU poskytnuty
humánní materiální podmínky přijetí: přístup k ubytování, stravě, zdravotní péči a zaměstnání a také k lékařské
a psychologické péči (směrnice o podmínkách přijímání), a 3) minimální normy, určující jak se mohou státní
příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti kvalifikovat jako příjemci mezinárodní ochrany, též
práva týkající se ochrany před navracením, povolení k pobytu, cestovních dokladů, přístupu k zaměstnání,
vzdělávání, sociální a zdravotní péče, k ubytování (kvalifikační směrnice). Řízení byla zahájena s BE, BLG, ČR,
Estonskem, Lotyšskem, Litvou, Maltou, Rakouskem, FR, GR, CY, LUX, HU, DE, PL, RO, SP, Slovinskem a Švédskem.
Řízení o porušení se týkají v prvním případě (ad 1) 18 členských států-včetně ČR, ad 2) 19 členských států-včetně
ČR, ad 3) Bulharska a Španělska- a to již odůvodněné stanovisko. Úřední výzva je prvním krokem v řízení, po
obdržení výzvy mají členské státy 2 měsíce na odpověď (musí o svých prováděcích opatřeních informovat Komisi). Po
negativní odpovědi může Komise zaslat odůvodněné stanovisko (druhý krok v řízení/případ Bulharska, Španělska).
Poté mají členské státy opět 2 měsíce na odpověď (oznámit EC opatření přijatá pro úplnou transpozici nebo uvést
vnitrostátní právní předpisy do souladu s právem EU). Pokud tak neučiní, může EC rozhodnout o postoupení věci
Evropskému soudnímu dvoru a následně mu i navrhnout uložení finanční sankce.
ZPRÁVA MEZINÁRODNÍHO MĚNOVÉHO FONDU (IMF) k polovině roku 2015 upozorňuje, že ½ světové populace ve
věku 15-64 let bude do roku 2035 pocházet ze subsaharské Afriky.
Plán uspořádat REFERENDUM V DÁNSKU NA OPT-OUT NA OBLASTI SPRAVEDLNOSTI A VNITŘNÍCH VĚCÍ přijala
předchozí vláda pod vedením pí Helle Thorning-Schmidt (S&D) s podporou proevropských stran v dánském
parlamentu v prosinci loňského roku. Opt-out(*) by jinak pravděpodobně vyústil v dánské opuštění Europolu
(Dánsko se připojilo před 17 roky). Nový premiér Rasmussen (ALDE) nyní rozhodl, že referendum bude 3.
prosince 2015. Koalice proevropských stran se shodla na 22 právních aktech pro předložení k referendu - např.
přeshraniční směrnice o právní pomoci, směrnice o počítačové trestné činnosti, směrnice o boji proti zneužívání
sexuálního vykořisťování dětí a směrnice o obchodování s lidmi. Na druhé straně některé byly (včetně právních
ujednání o azylové a přistěhovalecké politice) z referenda vyloučeny. Tento (opt-in) přístup se inspiroval ve Velké
Británii a Irsku. (*) viz „ O čem se mluví“ pátek, 15. května 2015

