
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

549. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 28. schůze, konané dne 19. října 2016 

 
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie 
pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 516/2014 /senátní tisk č. N 108/10/  
 
 
Senát 
 
 
I.  
 

1. se seznámil 
s předloženým návrhem nařízení a považuje znovuusídlování za účinný 
humanitární nástroj na pomoc zranitelným osobám, které potřebují mezinárodní 
ochranu, a jeden ze způsobů, jak se bezpečně a legálně dostat na území EU;   

 
2. připomíná však  

dlouhodobě odmítavý postoj k trvalým a povinným přesídlovacím mechanismům a 
zdůrazňuje výhradně dobrovolný charakter znovuusídlovacích aktivit pro členské 
státy a dotčené osoby, neboť v opačném případě může docházet ke vzniku 
bezpečnostních rizik a k nežádoucím druhotným pohybům v rámci EU;  

 
II. 
 

1. souhlasí 
s rámcovou pozicí vlády; 

 
2. požaduje, 

aby nedocházelo k oslabování rozhodovacích pravomocí členských států a ke 
vzniku nových pravomocí Komise v oblasti znovuusídlování, a proto nesouhlasí s 
přijímáním cílených programů Unie v oblasti znovuusídlování prostřednictvím aktů 
Komise v přenesené pravomoci;    

 
3. klade důraz 

na zásadní roli členských států v rozhodování o tom, jaké osoby, v jakém počtu a 
odkud přijdou na jejich území, neboť to budou právě členské státy, kdo za tyto 
osoby ponese odpovědnost, ať už jde o jejich společenskou, ekonomickou a 
kulturní integraci či zajištění veřejné bezpečnosti;  

 



4. upozorňuje rovněž 
na potřebu obezřetnosti při vymezování kritérií způsobilosti osob k znovuusídlení, 
neboť příliš široké vymezení (vč. ustanovení o slučování rodin), může vést ke 
zneužívání a může podněcovat další migrační toky; zejména nesouhlasí se 
zahrnutím „osob zranitelných ze socioekonomického hlediska“, neboť s ohledem 
na jiné již zahrnuté skupiny (ženy a dívky v ohrožení, osoby se zdravotním 
postižením, osoby, které byly vystaveny násilí nebo mučení aj.) není zřejmé, koho 
má tato kategorie zahrnovat; 

 
5. podporuje 

ve shodě s vládou důraz na podmíněnost znovuusídlování spoluprací třetích zemí, 
z nichž budou osoby přesídlovány (zejména v návratové politice), zahrnutí vnitřně 
vysídlených osob do znovuusídlovacího rámce a předkládání ročního plánu spolu s 
unijním rozpočtem za účelem zohlednění předpokládaných nákladů na 
znovuusídlovací aktivity;  

 
6. považuje však  

za vhodné vyjasnit, jak se budou vybírat osoby ke znovuusídlení na základě 
podmíněné spolupráce v případě, že v dané oblasti bude probíhat válečný či jiný 
konflikt a nebude k takové spolupráci prostor, a upravit činnost Přesídlovacího 
výboru na vysoké úrovni, zejména pokud jde o rozhodovací proceduru ve smyslu 
zachování pravomocí členských států; 

 
III. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, 
a o dalším vývoji projednávání;   

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch  v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

Zdeněk Papoušek  v. r. 
ověřovatel Senátu 

 


