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Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Poslanecké sněmovně za její stanovisko týkající se:

— návrhu směrnice, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu 
(přepracované znění) (COM(2016) 465 final);

— návrhu nařízení o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby 
bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodni ochrany, o jednotném statusu pro 
uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté 
ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků 
třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (COM(2016) 466 final);

— návrhu nařízení o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o 
zrušení směrnice 2013/32/EU (COM(2016) 467 final);

— návrhu nařízení, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení (EU) 
č. 516/2014 (COM(2016) 468 final).

Tyto návrhy jsou součástí širšího balíčku ambiciózních opatření, jejichž účelem je reforma 
společného evropského azylového systému. Od schválení evropského programu pro migraci1 
na jaře roku 2015 Komise pracuje na realizaci komplexního přístupu k řešení okamžitých 
i dlouhodobých výzev souvisejících s řízením migrace.

1 COM(2015) 240 final.



V dubnu 2016 Komise stanovila své priority ohledně strukturální reformy společného 
evropského azylového systému ve svém sdělení „ Směrem k reformě společného evropského 
azylového systému a posilování legálních cest do Evropy “2.

V květnu 2016 Komise předložila první soubor návrhů na reformu společného evropského 
azylového systému se zaměřením na tři z priorit stanovených ve sdělení: vytvoření 
udržitelného a spravedlivého dublinského systému pro určení členského státu příslušného k 
posouzení žádosti o azyl3, posílení systému Eurodac, aby bylo možné lépe monitorovat 
druhotný pohyb osob a potírat nelegální migraci4, a zřízení skutečné agentury Evropské unie 
pro azyl, která zajistí dobré fungování evropského azylového systému5.

Dne 13. července 2016 přijala Komise druhý soubor návrhů, konkrétně ty, které jsou uvedeny 
ve stanovisku, jehož účelem je dokončit reformu fungování společného evropského azylového 
systému a vyřešit zbývající dvě priority stanovené ve výše uvedeném sdělení: dosažení větší 
konvergence v azylovém systému EU a předcházení druhotnému pohybu v rámci EU. Účelem 
těchto návrhů je rovněž zajistit řádný a bezpečný průchod osob, které potřebují mezinárodní 
ochranu, do EU s cílem postupně snižovat motivaci migrantu k nelegálnímu vstupu.

Komise vítá, že Poslanecká sněmovna podporuje ty aspekty návrhů, jejichž účelem je zamezit 
zneužívání azylového systému a druhotnému pohybu. Komise ovšem bere na vědomí obavy 
Poslanecké sněmovny ohledně povinných redistribučních mechanismů, zařazení osob 
zranitelných ze socioekonomického hlediska do kategorie zranitelných osob, zmocnění 
Komise k přijímání prováděcích aktů a ohledně zvolených právních nástrojů.

Pokud jde o připomínky technického charakteru obsažené ve stanovisku, odkazuje Komise 
Poslaneckou sněmovnu na připojenou přílohu.

2 COM(2016) 197 final.
3 COM(2016) 270 final.
4 COM(20I6) 272 final.
5 COM(2016) 271 final.
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PŘÍLOHA

Komise pečlivě posoudila všechny body, ideré Poslanecká sněmovna ve svém stanovisku 
uvedla, a ráda by poskytla následující vysvětlení.

Bod 2 - S žádným povinným redistribučním mechanismem se nepočítá. Maximální celkový 
počet osob, které mají být každý rok podle rámce Unie pro znovuusídlování do EU znovu 
usídleny, podrobnosti týkající se účasti členských států a jejich příspěvky by stanovila Rada 
v ročním plánu Unie pro znovuusídlení. Při přijímání ročního plánu Unie pro znovuusídlení 
by Rada měla zohlednit diskuse ve Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení, v němž 
jsou zastoupeny všechny členské státy, aby se vědělo, v jaké míře jsou státy ochotny do 
ročního plánu Unie pro znovuusídlení přispět.

Bod 3 -Co se týče způsobilosti osob zranitelných ze socioekonomického hlediska pro cílené 
programy Unie v oblasti znovuusídlení, ta je určena pro osoby se zvláštními potřebami, které 
nemusí být možné dostatečně řešit v zemi, do níž či v rámci které byly vysídleny.

Bod 4 - V zájmu zajištění jednotných podmínek uplatňování se cílené programy Unie v 
oblasti znovuusídlení, které musí být v souladu s ročním plánem Unie pro znovuusídlení, 
budou přijímat přezkumným postupem podle nařízení (EU) č. 182/201U. Tento postup 
zajišťuje, že Komise nemůže tyto programy přijmout, pokud nejsou v souladu se stanoviskem 
výboru složeného ze zástupců členských států.

Bod 5 a 9 - Zvolený právní nástroj by jak v případě návrhu nařízení o azylovém řízení, tak 
návrhu kvalifikačního nařízení umožnil maximální úrovně harmonizace ve srovnání se 
stávajícím právním rámcem, který stanoví minimální úroveň harmonizace. V současné době 
stále existují velké rozdíly mezi členskými státy v typu použitých postupů, míře uznávání 
a v typu ochrany poskytované osobám požívajícím mezinárodní ochrany. Tyto rozdíly 
přispívají k druhotnému pohybu žadatelů a k obchodování s žádostmi o azyl, což v konečném 
důsledku vede k nerovnoměrnému rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy za 
poskytování ochrany těm, kdo ji potřebují. Podle názoru Komise by zneužití systému bylo 
možné omezit prostřednictvím většího sbližování v posuzování žádostí o mezinárodní ochranu 
a zajištěním větší jednotnosti výsledků azylového řízení ve všech členských státech.

Bod 7 - Účelem návrhu je další harmonizace podmínek přijímání v členských státech s cílem 
zajistit, že „přiměřená životní úroveň“ je v celé EU vykládána stejným způsobem. Tím by se 
zabránilo druhotnému pohybu osob a přispělo k řádnému řízení migračních toků. Provozní 
normy a ukazatele by také mohly poskytnout užitečnou pomoc členským státům při přípravě, 
plánování a řízení jejich systémů přijímání. Byly totiž vypracovány na základě zkušeností 
z mnoha členských států, včetně České republiky, a po rozsáhlých konzultacích se všemi 
členskými státy přijaty dne 22. září 2016 správní radou Evropského podpůrného úřadu pro 
otázky azylu (EASO).

6 Úř. vest. L 55, 28.2.2011, s. 13-18.

3



Bod 8 - V zájmu podpory soběstačnosti a integrace a kvůli omezení druhotného pohybu 
žadatelů za prací je třeba dále harmonizovat lhůtu pro přístup na pracovní trh. Maximální 
lhůta pro přístup na trh práce by proto byla sladěna s délkou posuzovacího řízení ve věci 
samé podle návrhu nařízení o azylovém řízení. To odráží názor, že žadatelé by neměli být 
nuceni čekat na přístup na trh práce déle, než je doba běžného posuzovacího řízení, 
a že zpoždění v rámci posuzovacího řízení by nemělo mít pro žadatele v tomto ohledu žádné 
negativní následky.

Bod 10 - Návrh nařízení o azylovém řízení obsahuje řadu ustanovení, která mají zabránit 
zneužívání systému a odstranit pobídky k druhotnému pohybu žadatelů. Především by byly 
jasně stanoveny povinnosti žadatele spolupracovat s příslušnými orgány tím, že poskytne 
nezbytné údaje pro posouzení jeho žádosti včetně otisků prstů a snímku obličeje. Kromě toho 
má nedodržení těchto pravidel přísné důsledky, včetně zamítnutí žádosti. Žadatel musí dále 
svou žádost podat v prvním členském státě nelegálního vstupu nebo v členském státě, kde 
žadatel oprávněně pobývá, jak je rovněž uvedeno v návrhu Komise na reformu dublinského 
systému. Žadatel je povinen být přítomen a zůstat v příslušném členském státě, jinak je žádost 
posuzována ve zrychleném posuzovacím řízení. V neposlední řadě by použití procesních 
nástrojů, jako je zrychlené posuzovací řízení či posouzení přípustnosti žádosti, které jsou 
ve stávajícím právním rámci fakultativní, bylo povinné. Opatření, která mají zabránit 
zneužívání systému, jak je stanoveno v návrhu nařízení o azylovém řízení, je třeba posuzovat 
spolu s doplňkovými opatřeními, která jsou stanovena v jiných návrzích, jež tvoří součást 
společného evropského azylového systému, jako je např. návrh revidované směrnice 
o podmínkách přijímání a návrh na reformu dublinského systému.
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