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pátek, 12. února 2016

BR-EXIT / B-REMAIN: aktuální verze „dohody“ mezi EU a Velkou Británií ze dne 11. 2. byla zveřejněna
zpravodajským serverem Politico zde.

MIGRACE: obavy o Schengenská pravidla volného pohybu osob, nedodržování opatření k řešení migrační krize a
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dohoda s Tureckem (nefungující hotspoty, pře o definici hotspotu jako místa či procesu, různá četnost registrace a
vystavování náhradních dokladů migrantům, i úvahy o zavedení různých forem kontroly hranic) jsou stále jedním
z hlavních témat v institucích. Výbory EP v této souvislosti během tohoto týdne uskutečnily několik
zahraničních cest: Turecko (pondělí až čtvrtek): zástupci z Rozpočtového výboru BUDG a Výboru pro občanské
svobody LIBE měli s tureckými představiteli diskutovat o využití evropských předvstupních fondů, zkoumat
využití podpůrných opatření EU pro uprchlíky ze Sýrie a Iráku, i navštívit uprchlický tábor. Poslanci LIBE dále
projednávali další podpůrné uprchlické projekty a setkali se mj. s mezinárodními nevládními organizacemi
působícími na místě. Německo: Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví FEMM vyslal (středa-pátek)delegaci do
Mnichova, kde jedná s místními bavorskými úřady a řeší situaci žen žádajících o azyl, na programu je návštěva
jednotky, která umisťuje uprchlíky-ženy. Delegace Podvýboru pro bezpečnost a obranu SEDE (pondělí-středa)
navštívila námořní operace EU proti převaděčům "Operation Sofia" a setkala se s italským ministrem vnitra a
italskými poslanci k diskusi o operacích podporovaných EU proti potírání nelegální migrace a jejich zkušenostech při
provádění těchto operací. Delegace Výboru pro zahraniční věci AFET (pondělí-středa) vycestovala do Saúdské
Arábie a katarského Dauhá k diskusi nad vzájemnými vztahy a situaci v sousedních arabských státech.

KOMISE vydala dne 10. 2. (v souvislosti s nacházejícím jednání Evropské rady) hodnocení provádění Evropského
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programu pro migraci (pokrok v provádění prioritních opatření, hodnocení západobalkánské trasy a situace v Řecku
i Itálii) a zprávu o provádění společného akčního plánu EU a Turecka. V roce 2015 překročilo turecko-řeckou
hranici téměř 880 000 osob a většina z nich pak směřovala přes západní Balkán dále do Evropy.
Řecko: specializované týmy Komise se snaží pomáhat se zřízením hotspotů na pěti ostrovech (Lesbos-jediný plně
funkční, Chios, Samos, Leros a Kos). Řecká vláda požádala o pomoc armádu, aby dodržela cílové datum v polovině
února. Agentura Frontex začala na ostrovech Lesbos, Chios a Samos vykonávat pobřežní hlídky a nasadila na
ostrovech odborníky na odhalování falešných dokladů. Podíl migrantů, jimž byly sejmuty otisky prstů, vzrostl z 8 %
v září 2015 na 78 % v lednu 2016. Relokace 66 400 osob dle dohody členských států: dosud přemístěno 218 osob (do
15 států, které nabídly Řecku volné kapacity pro relokaci, 16 států jmenovalo styčné důstojníky pomáhající na místě).
Itálie: zatím fungují dva hotspoty (Lampedusa, Pozzallo) z plánovaných šesti (dále Tarent, Trapani, plány na
výstavby v: Porto Empedocle / Villa Sikania a Augusta ještě nejsou ani nedokončeny). Podíl migrantů, jimž byly
sejmuty otisky prstů, vzrostl z 36 % v září 2015 na 87 % v lednu 2016. Relokace 39 600 osob dle dohody členských
států: dosud přemístěno 279 žadatelů (místa nabídlo doposud 15 členských států (závazek přijmout 966 osob), 20
členských států jmenovalo styčné úředníky pomáhající na místě). Komise přijala 9. 2. rozhodnutí, kterým se mění
program strukturálních fondů na období 2007–2013 „Bezpečnost v zájmu rozvoje“ v Itálii tak, že
přesměrovává až 124 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj na spolufinancování opatření
přijatých Itálií na záchranu migrantů na moři.
Západní Balkán: obnovení řádné správy hranic na trase přes východní Středomoří a západní Balkán označila Komise
za „nejnaléhavější prioritu EU“ v této oblasti. Agentura Frontex pomáhá s registrací na řecké hranici s Bývalou
jugoslávskou republikou Makedonie. Kromě toho Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko a Řecko aktivovaly mechanismus
civilní ochrany EU a požádaly ostatní země, aby jim poskytly zdroje na zvládnutí naléhavé humanitární situace na
jejich území. Celkem 15 zemí zaslalo například stany, spací pytle a lůžkoviny, osobní ochranné prostředky, vybavení
sloužící pro vytápění a osvětlení a generátory elektřiny.
Turecko: zpráva uvádí konkrétní opatření, která již Turecko přijalo. Počet Syřanů přicházejících do Turecka z
Libanonu a Jordánska se snížil po 8. lednu, kdy byla zavedena vízová povinnost pro Syřany přicházející do Turecka ze
třetích zemí. Dalším důležitým krokem je i opatření přijaté 15. ledna, které Syřanům požívajícím v Turecku dočasné
ochrany umožňuje vstoupit na trh práce. Turecko by mělo dále zlepšit provádění dvoustranné dohody o zpětném
přebírání, kterou uzavřelo s Řeckem, a být připraveno realizovat od 1. června 2016 dohodu o zpětném přebírání osob
mezi EU a Tureckem, která se týká státních příslušníků třetích zemí. V této souvislosti: v pondělí dne 8.2 odcestovala
do Turecka kancléřka Merkelová (od října již pošesté), nyní aby jednala s tureckou stranou o dodržení podmínek
dohody – zastavení uprchlíků cestujících do Evropy přes Turecko, ale dle tisku byla konfrontována spíše s aktuální
situací po dalších bojích a náletech v oblastech u Aleppa (syrského největšího města) a dalšími finančními požadavky.
Turecký ambasador při EU v rozhovoru pro The Guardian uvedl, že současné plány dánského předsednictví (roční
přesídlování uprchlíků 250 000 z Turecka za turecké utěsnění námořní hranice) jsou nereálné.
Nejčastěji citované problémy hotspotů v materiálu Komise: nutnost začít stavět hotspoty od nuly i kvůli
nedostatečné infrastruktuře (na ostrovech Řecka), zajištění zaměstnanců a koordinace. Nízká míra provádění v Itálii
je dána dle tiskové zprávy Komise „malým počtem způsobilých migrantů přicházejících na italské území“.
Návraty migrantů bez práva na azyl: v roce 2015 bylo z Itálie nuceně navráceno více než 14 000 osob, země se dále
podílela na 11 společných letech organizovaných agenturou Frontex za účelem navrácení odmítnutých žadatelů o
azyl z jiných členských států. Od počátku roku 2015 provedlo Řecko 16 131 nucených návratů a 3 460 asistovaných
dobrovolných návratů ekonomických migrantů, kteří v Evropě neměli právo na azyl. Tento počet je, dle Komise,
(vzhledem k tomu, že v roce 2015 přišlo do Řecka více než 800 000 osob) i nadále nedostatečný. Shrnutí vývoje: dne
13. května 2015 předložila Komise Evropský program pro migraci, v rámci programu byly ve dnech 27. května, 9. září a
15. prosince 2015 přijaty tři prováděcí balíčky. V rámci tohoto programu Komise v září stanovila prioritní opatření,
která měla být provedena okamžitě. Nyní Komise hodnotí pokrok, pokud jde o systém hotspotů a relokační program v
Itálii a Řecku i opatření, která byla přijata za účelem realizace závazků z prohlášení dohodnutého na zasedání
vedoucích představitelů zemí na západobalkánské trase (dne 25. října svolala Komise zasedání vedoucích představitelů
zemí ohledně západobalkánské trasy, kde byl dohodnut 17 bodový plán, jak dosáhnout postupného, řízeného a řádného
pohybu osob po této trase). Komise nyní uvádí: „…osoby vstupující na území Unie musí vědět, že dostanou ochranu,
pokud ji potřebují, ale nemohou si vybrat, kde v Evropské unii se tak stane. Pokud nejsou osoby způsobilé pro
mezinárodní ochranu, budou navráceny, samozřejmě aniž by byla porušena zásada nenavracení.“ V březnu mají být
publikovány Komisí návrhy na reformu dublinských pravidel migrační a azylové politiky.
Ve čtvrtek 11. 2. ministři financí Euroskupiny projednali mj. zimní Evropskou ekonomickou prognózu 2016, návrhy
rozpočtů zemí eurozóny (Portugalsko nepředložilo v souvislosti s volbami dne 4. října 2015 návrh rozpočtu do 15. října
dle tzv. Two Packu, ale až 22. ledna 2016. Dle názoru Komise předběžná analýza identifikovala vážné riziko nedodržení
povinností v oblasti rozpočtové politiky - pravidel Paktu stability a růstu, Komise požádala portugalskou vládu, aby
objasnila nevyřešené otázky). Euroskupina uvítala závazek portugalské vlády připravit v případě potřeby dodatečné
úpravy rozpočtu. Na jednání ministrů financí eurozóny navazuje další den jednání všech ministrů hospodářství a
financí členských států EU (Rada pro hospodářské a finanční věci ECOFIN).

