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Oznámení nového návrhu Komise ústy předsedy Junckera na plenárním zasedání minulý týden ve
Štrasburku (nový návrh Komise na řešení migrační krize včetně přemístění dalších 120 000 osob - viz
minulé „O čem se mluví“) předznamenalo události nejen minulého týdne, ale i tohoto. Poté, co bylo dle
programu pléna ve středu debatováno a hlasováno o předchozím návrhu Komise (zjednodušeně relokace
40 000 žadatelů o azyl), se po středečním dopoledním představení Junckerova ročního zhodnocení práce
Komise a jeho oznámení nových plánů Komise k řešení migrační krize (zjednodušeně: další relokace 120
000 osob) opět hned ve čtvrtek na plénu EP o migraci debatovalo, a bylo přijato následně nezávazné
usnesení Europarlamentu (viz minulé OCM). Tento týden v pondělí (14. 9.) následně zasedala Rada pro
domácí a vnitřní záležitosti JHA (za ČR zástupcem ministr vnitra M. Chovanec). Výsledek Rady JHA:
dohoda pouze ohledně přesídlení 40 000 osob z Řecka a Itálie v nadcházejících 2 letech, ale nedohoda nad
novým návrhem Komise (k relokaci dalších 120 000 osob), předznamenal další debaty k migraci v tomto
týdnu. Některé země (včetně ČR) nejsou pro migranty atraktivní: nemají na svém území tyto komunity,
jejich rodinné příslušníky či blízké a nedosahují ani pravidel sociálního systému Německa či Švédska. Po
závazném přijetí určitého počtu migrantů (kteří mají zůstat na daném území státu pět let dle předchozího
materiálu Komise, jinak ztratí právo na azyl v EU) by tudíž tyto státy nebyly schopny dostát svým
závazkům - nebyly by schopny migranty na svém území udržet (bez použití donucovacích prostředků).
Pokud by azylant opustil dané území, které mu bylo přiděleno v rámci kvót, má být dle prohlášení Komise
navrácen do původní země, kam byl „přidělen“. Dle současného vývoje je ale patrné, že žadatelé o azyl
pravděpodobně budou stejně onen původní přidělený stát chtít opustit a snažili by se dostat do země, do
které původně směřovali. Německá kancléřka A. Merkel mezitím změnila obsah svých vyjádření. Po
oznámení o udělení azylu pro všechny Syřany v Německu kancléřka a její rakouský protějšek W. Faymann
v úterý 15. 9. vyzvali k summitu EU příští týden s agendou zabývající se uprchlickou krizí a prohlášením, že
jejich dva národy a Švédsko nemohou zvládnout bezprecedentní příliv migrantů.*
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V úterý (15. 9.) po pondělním jednání Rady JHA jednaly společně výbory EP: Výbor pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), Výbor pro zahraniční věci (AFET) a Podvýbor pro lidská práva (DROI)
ohledně řešení migrační krize a situace v tranzitních středomořských zemích. Na společném jednání
europoslanců byli pozváni také členové parlamentů Jordánska, Libanonu, Libye, Maroka, Tuniska a
Turecka. Jednání se účastnili mimo europoslanců také členové Komise. Předsedové výborů AFET (E. Brok,
frakce EPP) a LIBE (C. Moraes, frakce S+D) a podvýboru DROI (E. Valenciano, frakce S+D) vyjádřili své
názory na situaci, stejně jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku F. Mogherini, komisař pro
migraci D. Avramopoulos a vysoký komisař OSN pro uprchlíky A. Guterres. Velké zklamání vyvolal napříč
politickým spektrem výsledek pondělní Rady JHA, což zdůraznila také Komisařka Mogherini i komisař
Avramopoulos. Mogherini zmínila, že tato situace bude mít delšího trvání, musíme být opatrní ohledně
migrace ve třetích zemích (např. Turecko, Libanon, Jordánsko), aby se tyto nedestabilizovaly a nestaly se
nakonec také zeměmi původu migrace. Avramopulos mimo jiné prohlásil, že tato krize bude definovat historii
Evropanů, požádal europoslance k ovlivnění národních politik k podpoře návrhů Komise.
MINIPLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ: PLÉNUM VE ČTVRTEK DNE 17. 9. K MIGRACI

Plénum ve čtvrtek v Bruselu mimořádně hlasovalo v souladu s postupem pro naléhavé případy a schválilo
za EP návrhy Komise (včetně nouzového přemístění 120 000 žadatelů o azyl) z Itálie, Řecka i Maďarska do
dalších členských zemí. Rozpravu zahájili lucemburský ministr pro imigraci a azyl J. Asselborn, první
předseda Evropské komise F. Timmermans a komisař pro migraci D. Avramopoulos. Europoslanci
kritizovali převážně výsledek pondělní Rady JHA a vyzvali členské státy, aby stály při sobě, neodkladně
přijaly kroky k řešení stávající krize a vytvořily evropský azylový a migrační systém, který by byl funkční v
dlouhodobém horizontu. Z celkového počtu 751 europoslanců 550 přítomných hlasovalo následovně: pro
372 (68%), proti 124 (23%), zdrželo se 54 (10%). Hlasování českých europoslanců vypadalo
následovně: proti: P. Poc (ČSSD), O. Sehnalová (ČSSD), J. Keller (ČSSD), P. Ježek (ANO), P. Telička (ANO), J.
Pospíšil (TOP 09), , E. Tošenovský (ODS), J. Zahradil (ODS), P.Mach (Svobodní). Pro: L. Niedermayer (ODS),
S. Polčák (TOP 09), J. Štětina (TOP 09). Zdrželi se: P. Svoboda (KDU-ČSL), M. Šojdrová (KDU-ČSL), T.
Zdechovský (KDU-ČSL). Nehlasovali: D. Charanzová (ANO), M. Dlabajová (ANO), K. Konečná (KSČM), M.
Poche (ČSSD), J. Maštálka (KSČM), M. Ransdorf (KSČM). EP musí být před přijetím rozhodnutí v této věci
konzultován. Po hlasování Parlamentu budou členské státy moci dohodu nutnou pro vstup v platnost nového
systému dokončit. *Prezident Evropské rady D.Tusk svolává na večer 23. 9. mimořádnou Evropskou
radu k migraci. Již během jednání ministrů vnitra v pondělí bylo jasné, že se pravděpodobně
nedosáhne společného souhlasu nad novým plánem Komise. Na úterý 22. 9. je (opět) svolána
mimořádná Rada ministrů vnitra (Rada JHA) – kde bude návrh Komise znovu na programu. Stejně
jako u mimořádného relokačního mechanismu mají podle Smlouvy Spojené království a Irsko výjimku (tzv.
„opt-in“), díky níž se mohou podílet, budou-li chtít. Dánsko má naopak tzv. „opt-out“, výjimku, která mu
zapojení neumožňuje. Podrobnější zpráva na vyžádání.
EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR 15. září rozhodl, že země EU může odepřít základní dávky evropským
migrantům, pokud migranti cestují z jiného členského státu bez úmyslu najít novou práci. Rozsudek
je založen na rozhodnutí z loňského listopadu. Soudní dvůr rozhodl, že občané EU v Německu nemají nárok
na sociální pomoc v případě, že nehledají aktivně zaměstnání. Rozhodnutí komentovala britská
europoslankyně C. Bearder (ALDE): "Tento rozsudek má obrovské důsledky pro současnou diskusi o EU ve
Velké Británii. Potvrzuje, že uchazeči o zaměstnání z jiných částí EU nemají automaticky nárok na dávky".

MEZIPARLAMENTNÍ JEDNÁNÍ VÝBORU ECON DNE 15.9.
Výbor pro hospodářství a měnu ECON avizoval, že chce dokončit svoji zprávu k hodnocení Evropského
semestru pro koordinaci hospodářské, fiskální politiky a politiky zaměstnanosti pro rok 2015, se součástí
konkrétních Doporučení pro jednotlivé země („Country Specific Recommendation“/ CSR) po jednání se
zástupci národních parlamentů. Plně bylo v členských státech dle výboru ECON realizováno pouze 12%
CSR, 14-15% částečně. Na jednání zazněla kritika jak nedostatečné komunikace uvnitř států (vládaparlament), tak že se jednotlivé státy necítí odpovědné za implementaci doporučení. Kritika poslanců
Bundestagu se týkala špatných doporučení CSR pro rok 2008 i přebytku běžného účtu Německa: „Komise
tak kritizuje úspěšný systém.“ Senát zastupoval na tomto jednání senátor Z. Besta. Podrobnější zpráva na
vyžádání.

