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NOVÉ PŘEDVSTUPNÍ KONTROLY CESTUJÍCÍCH, KTEŘÍ NEPOTŘEBUJÍ DO EU VÍZA/ETIAS: občané,

Kancelář Senátu PČR
Oddělení pro EU
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a senátorů

Všechny stručné
týdenní výběry
událostí EU
naleznete zde.

přijíždějící do EU z více než 60 zemí/teritorií, kteří nepotřebují pro vstup do EU víza, budou v budoucnu
muset vyplnit před svým příjezdem do EU desetiminutový online formulář s dotazy mj. na jméno, datum
a místo narození, pohlaví, národnost, údaje o cestovním dokladu, otázky prověřující, zda mají čistý trestní
rejstřík, zda cestovali do oblastí konfliktů nebo zda byli někdy vyhoštěni atd. (viz informace EK zde).
Žadatel zaplatí 7 EUR a ve většině případů dostane obratem automatizované schválení své žádosti.
V případě, že při prověřování údajů v bezpečnostních databázích nebo na základě odpovědí z dotazníku
bude hlášeno podezření, přistoupí se k jednotlivému a personalizovanému posuzování. Žadatel pak dostane
odpověď nejpozději do čtyř týdnů. Bude-li zamítavá, bude muset být odůvodněna a žadatel se bude moci
odvolat. Lidé mladší 18 a starší 70 let budou od správního poplatku zproštěni. Nový Evropský systém pro
cestovní informace a povolení (ETIAS) na posílení bezpečnosti hranic schválili poslanci dne 5. 7., a
inspiruje se mimo jiné obdobnými modely v USA (systém ESTA), Kanadě nebo Austrálii. Povolení ETIAS
bude platné tři roky. Návrh ještě formálně schválí Rada a ETIAS by měl být operativní do roku 2021. Dle
predikce EK navštíví v roce 2025 EU až 47 milionů občanů těchto zemí s bezvízovým režimem s EU (dle dat
z roku 2014 to bylo 30 milionů). ETIAS doplní systém takzvaných „chytrých hranic“ neboli kontrol, kdo
vstupuje a opouští EU, který začne fungovat od roku 2020.

USNESENÍ EP O POKYNECH PRO ČS, JAK PŘEDCHÁZET KRIMINALIZACI HUMANITÁRNÍ POMOCI: EU by

měla zajistit, aby pomoc migrantům nebyla trestným činem. Nelegislativní usnesení (navržené předsedou
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci C. Moraesem) odhlasoval EP dne 5. 7. 2018.
Poslanci mj. upozorňují, že Směrnice Rady 2002/90/ES (ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje
napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu) obsahuje článek. 1 odst. 2 - který stanoví
nezávaznou výjimku pro humanitární pomoc, díky čemuž mají ČS možnost nekriminalizovat napomáhání,
je-li ve své podstatě humanitární. Poslanci také odkazují na své usnesení ze dne 18. dubna 2018 (o pokroku
v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících) a požadují, aby
nebyla kriminalizována humanitární pomoc, aby existovaly větší kapacity pro vyhledávání a záchranu osob
v nouzi, aby všechny státy věnovaly této problematice větší kapacitu a aby byla uznána pomoc soukromých
subjektů a nevládních organizací, které provádějí záchranné práce na moři i na pevnině. (usnesení za LIBE
na základě dotazu, vzneseného EK viz zde). EP požádal EK o objasnění, jaký typ pomoci migrantovi by
neměl být trestán.

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SUMMITU EU: POSLANCI KRITIZOVALI NEDOSTATEK KONKRÉTNÍCH ŘEŠENÍ
Modrý, podtržený
text značí hyperlink
s odkazem
na zmiňovaný
dokument.

Podrobné zápisy
z jednání na
vyžádání.
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Předseda Evropské rady Donald Tusk se obrátil na poslance na plenárním zasedání se závěry ze zasedání
Evropské rady (uskutečněna ve dnech 28. - 29. 6. 2018, závěry ER zde). Tusk popsal dohodu lídrů EU
následovně: představuje kompromis, který zahrnuje řešení migrační krize, návrhy „vyloďovacích platforem“
mimo Evropu, vyčlenění finančních prostředků z dalšího dlouhodobého rozpočtu pro boj s nelegální migrací
a větší evropskou podporou libyjské pobřežní stráže, jakož i francouzsko-italský návrh pro řízená centra na
území EU a zvýšení financování rozvoje Afriky. Poslanci během rozpravy s předsedou ER Tuskem
a předsedou EK Junckerem převážně kritizovali představitele ČS za to, že nedokázaly přijmout zásadnější
dohodu v řešení migrační a azylové krize. Zatímco předseda frakce EPP (M. Weber) závěry spíše přivítal,
mnoho poslanců k nim vyjádřilo zklamání. Stěžují si na nedostatek pokroku v reformě azylového
systému, absenci společné vize a zpoždění při rozhodování. Kritika se týkala také návrhu „vyloďovacích
platforem“ a zapojení třetích zemí ("outsourcing problému"). Poslanci v dlouhé diskusi vyjádřili své
obavy, že pokud nedojde k větším změnám, ve Středozemním moři budou nadále umírat lidé. Poslanci
EP litovali, že většina rozhodnutí o reformě HMU byla odložena na prosinec. Rozhodnutí o západním
Balkánu byla uvítána. Předseda EP Tajani v úvodu rozpravy uvedl, že poslanci již dlouhou dobu čekají na
zahájení jednání s ministry ČS o novelizaci dublinského nařízení a zároveň vyzval Radu (ministrů) EU, aby
přijala svou vyjednávací pozici kvalifikovanou většinou. (EP má od listopadu 2017 připravené své stanovisko
k reformě dublinských pravidel (zpravodajka C. Wikström (ALDE, SE)) a od té doby čeká na společnou pozici
ČS, aby mohla začít interinstitucionální jednání. Dohoda je klíčem k přepracování evropského azylového
systému. Poslanci opakovaně vyzývají Radu, aby konečně projevila skutečnou politickou vůli reformovat
azylovou legislativu a aby zastavila umírání uprchlíků, kteří se snaží dostat do Evropy (viz mj. OCM 15. 5.,
11. 9., 18. 9., 25. 9. 2015, 12. 2., 8. 4., 18. 5. 2016, 19. 5., 23. 6. 2017).

EVROPSKÝ PROGRAM ROZVOJE OBRANNÉHO PRŮMYSLU

Dne 3. 7. 2018 plénum schválilo nařízení zřizující Evropský program rozvoje obranného průmyslu
(po neformální shodě s ČS ze dne 22. 5. 2018). EDIDP je pilotním projektem Evropského obranného fondu
(vznik fondu avizoval předseda Komise Juncker v září 2016 (viz OCM 16. 9.), posléze ho v prosinci 2016
podpořila Evropská rada, EK avizovala dne 7. 6. 2017 jeho vytvoření - Informační přehled o Evropském
obranném fondu. Fond na posílení obranných schopností EU má koordinovat, doplňovat a multiplikovat
investice ČS do obranného výzkumu, vývoje prototypů a akvizic obranného materiálu a technologií v
navrhovaném objemu 13 miliand EUR. Již existuje Stálá strukturovaná spolupráce v obraně (PESCO, ČR se
účastní), kterou má EDIDP doplnit, a dále je součástí postup na monitorování investic ČS do obrany,
který bude vykonávat Evropská obranná agentura (EDA)). Fond by měl v následujících 7 letech
podporovat užší spolupráci ČS - EU bude přes EDIDP spolufinancovat projekty konzorcií minimálne 3
veřejných/soukromých podniků z minimálne 3 ČS. Pro roky 2017 - 2019 již funguje zkušební program
pro výzkum s rozpočtem 90 milionů EUR (z rozpočtu 2019 - 2020 by mělo být alokováno 500 mil. EUR).
Podporu dostanou společné nákupy vojenského vybavení, společné projekty ve vývoji nebo modernizaci
obranných technologií, studie, testování či certifikace v oblastech dálkově řízených leteckých systémů,
satelitní komunikace, kybernetická bezpečnost, energetická udržitelnost aj. Podrobnější informace na
vyžádání.

