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Vážený pane předsedo, 

Evropská komise děkuje Senátu za usnesení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví 
dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka (COM(2015) 286 
final). 

Vítáme, že Senát uznává potřebu nalézt řešení současné migrační krize ve Středomoří. 
U předmětného návrhu se poprvé využívá mechanismu nouzové reakce podle či. 78 odst. 3 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Návrh je součástí evropského programu pro migraci, 
který byl předložen 13. května 2015, a má zmírnit tlak na azylové systémy členských států, jež 
čelí mimořádně silnému přílivu migrantu, a zároveň zajistit řádnou ochranu žadatelů o azyl, 
kteří ji jednoznačně potřebují. 

Za tímto účelem Komise navrhla dočasný relokační mechanismus, v jehož rámci by mělo být 
40 000 osob potřebujících ochranu a dorazivších na území Itálie nebo Řecka přerozděleno 
mezi členské státy podle distribučního klíče. Zmiňovaný klíč měl na základě objektivních 
kritérií (např. na základě hrubého domácího produktu, počtu obyvatel, míry 
nezaměstnanosti, počtu žadatelů o azyl v minulosti a počtu doposud přesídlených uprchlíků) 
pomoci určit, jaký díl odpovědnosti ponese každý z členských států. 

Jak již bylo uvedeno v odpovědi Komise na usnesení Senátu k evropskému programu pro 
migraci (COM(2015) 240 final), Senát upřednostňuje zachovat u programu přemísťování 
dobrovolný přístup. 

Komise vítá, že Rada pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 14. a 22. září 2015 oficiálně 
přijala obě rozhodnutí o přemístění 160 000 osob1. 

1 Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 ze dne 14. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti 
mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. 

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. záfí 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti 
mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. 



Vzali jsme na vědomí, že když Rada pro spravedlnost a vnitřní věci dne 22. září 2015 
kvalifikovanou většinou přijímala rozhodnutí, Česká republika hlasovala proti. Oba 
relokační programy je však nyní nutné plně a urychleně zrealizovat. 

Komise oceňuje aktivní zapojení České republiky do řady minulých a současných migračních 
iniciativ, včetně poskytování humanitární pomoci zemím, z nichž migranti pocházejí, a účasti 
na regionálních programech rozvoje a ochrany. Vítáme rovněž, že Senát podporuje rozšíření 
stávajících aktivit včetně dobrovolného přesídlování uprchlíků. 

Souhlasíme s tím, že je třeba intenzivně řešit hlavní příčiny nelegální migrace, mimo jiné 
prostřednictvím preventivních opatření. Řadu opatření k provedení evropského programu 
pro migraci představila Komise ve dnech 27. května a 9. září 2015. 

Senát bychom také rádi upozornili na sdělení o řešení uprchlické krize, jež bylo přijato 
23. září 2015 a stanoví klíčová opatření, která jsou bezprostředně zapotřebí, pokud jde 
o 1) operativní kroky; 2) rozpočtovou podporu; 3) provádění předpisů EU a 4) další 
legislativní kroky v nadcházejících šesti měsících. Pozornost si zasluhuje také zpráva Komise 
o stavu provádění prioritních opatření v rámci evropského programu pro migraci přijatá dne 
14. října 2015. 

Řešení uprchlické krize a zvládání migračního tlaku na našich vnějších hranicích je 
nejnaléhavější prioritou, před kterou dnes Unie stojí, a nestabilita, války a chudoba v našem 
sousedství znamenají, že tento problém bude muset zůstat mezi hlavními tématy politického 
programu i v několika příštích letech. 

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší se 
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