
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 23.03.2017 
C(2017) 1753 final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Poslanecké sněmovně za její stanovisko ke sdělení Komise o 
zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci 
(COM(2016) 385 final).

Komise vítá širokou podporu Poslanecké sněmovny, pokud jde o intenzivnější spolupráci se 
třetími zeměmi, která je základním stavebním kamenem nového partnerského rámce. Jedním 
z cílů tohoto přístupu je zlepšit spolupráci při navracení a zpětném přebírání státních 
příslušníků třetích zemí, kteří nejsou oprávněni pobývat v EU.

Toto zahraničněpolitické úsilí musí být doprovázeno zlepšením postupů a činností v rámci 
Evropské unie - například vyřešením možných překážek na úrovni členských států a na 
úrovni EU, které by mohly bránit zrychleným postupům navracení a zpětného přebírání osob, 
a vytvořením zvláštních kapacit pro odhalování a stíhání skupin zabývajících se 
převaděčstvím migrantu. Nově pověřená Evropská pohraniční a pobřežní stráž, jejíž činnost 
byla oficiálně zahájena dne 6. října 2016, v tomto ohledu nabídne další možnosti. Toto 
pověření umožňuje Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž poskytovat členským 
státům rozšířenou podporu v oblasti navracení, jakož i nezbytné zdroje na zavedení hotspotů, 
které je třeba zajistit.

Komise vzala na vědomí názory vyjádřené na strukturovaný systém EU pro přesídlování. 
Návrh nařízení, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Rady (EU) 
č. 516/2014 (COM(2016) 468 final), zavádí strukturovaný společný systém pro 
systematičtější sdílení úsilí v oblasti přesídlování. Počítá s tím, že při určování účasti na 
provádění rámce Unie pro přesídlování sehrají ústřední úlohu členské státy. Maximální 
celkový počet osob, které mají být každý rok podle rámce Unie pro přesídlování do EU 
přesídleny, podrobností týkající se účasti členských států a jejich příspěvky tudíž stanoví 
Rada v ročním plánu Unie pro přesídlování. Při přijímání ročního plánu Unie pro 
přesídlování by Rada měla zohlednit diskuse ve Výboru na vysoké úrovni pro otázky 
přesídlení, v němž jsou zastoupeny všechny členské státy, aby se vědělo, v jaké míře jsou státy 
ochotny do ročního plánu Unie pro přesídlování přispět.

Komise vítá podporu Poslanecké sněmovny, pokud jde o přístup k hotspotům a jejich 
důležitost při řízení migračních toků na vnější hranici EU. Hotspoty jsou v současnosti plně
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funkční v Itálii a Řecku a jejich úloha byla zároveň v nedávné době potvrzena přijetím 
nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži.

V rámci revidované evropské politiky sousedství budou k prioritám partnerství připojeny 
pakty, v nichž otázky migrace jasně vystupují do popředí. Přístup bude usilovat o posílení 
institucionální a hospodářské odolnosti Libanonu a Jordánská a o zvýšení počtu 
ekonomických příležitostí pro syrské uprchlíky a hostitelská společenství. Kromě toho by 
měla být brzy zahájena jednání o dohodě mezi EU a Jordánském o zpětném přebírání osob.

O dosavadním pokroku Komise informovala členské státy v nedávné zprávě1 projednané na 
zasedání Evropské rady dne 15. prosince 2016.

Aby Komise podpořila nový partnerský rámec, navrhla plán vnějších investic2, jehož cílem je 
řešit hlavní příčiny nelegální migrace a zlepšit řízení migrace v partnerských zemích. Komise 
bude pozorně sledovat, jak se daří plán naplňovat, a každoročně podá o své činnosti zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě.

Komise oceňuje angažovanost Poslanecké sněmovny a její stanovisko spolu s dalšími 
příspěvky, které od ní obdržela, zohlední při provádění nového partnerského rámce a plánu 
vnějších investic.

Komise doufá, že podané vysvětlení je dostatečnou odpovědí na připomínky Poslanecké

1 COM(2016) 960 final.
2 COM(2016) 581 final.
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