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Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko k návrhu 
nařízení, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 (COM(2016) 468 final}.

V rámci návazných opatření ke svému evropskému programu pro migraci1 stanovila Komise 
své priority pro reformu společného evropského azylového systému ve sdělení, které přijala v 
dubnu 2016: „Zlepšit společný evropský azylový systém a zdokonalit zákonné možnosti“. V 
důsledku toho Komise ve dnech 4. května 2016 a 13. července 2016 předložila dva soubory 
návrhů na reformu společného evropského azylového systému.

Návrh na rámec Unie pro znovuusídlování je součástí druhého souboru návrhů. Jeho cílem je 
nabídnout legální a bezpečné cesty do EU pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu. 
Jde o nedílnou součást celkových cílů, totiž zajistit ochranu těm, kdo ji potřebují, snížit 
motivaci k nelegálním a nekontrolovaným způsobům příchodu a uchránit migranty před 
vykořisťováním ze strany převaděčských sítí a podnikáním nebezpečných cest do Evropy.

Cílem návrhu je též na úrovni Unie účinně přispívat ke globálním iniciativám v oblasti 
znovuusídlování, v jejichž čele stojí Organizace spojených národů, a k vytvoření jednotného 
postupu znovuusídlování při plném zapojení členských států v rozhodovacím procesu při 
stanovování plánů pro znovuusídlování. Za tímto účelem se v návrhu stanoví, že členské státy 
určí každý rok maximální celkový počet osob, které mají být znovuusídleny v EU, jakož 
i celkové zeměpisné priority. Členské státy zůstávají výhradními aktéry a vymezují 
podrobnosti ohledně své účasti i přínosů. Prováděcí rozhodnutí Komise ohledně cíleného 
programu v oblasti znovuusídlování budou rovněž podléhat kontrole ze strany členských států 
v souladu s přezkumným postupem. Rada a Komise by nadto měly před přijetím jakéhokoli 
rozhodnutí zohlednit jednání v rámci Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení, 
v němž jsou zastoupeny všechny äenské státy - ty mohou už v tomto výboru uvést, jaký přínos 
hodlají učinit. Tento výbor má pouze poradní úlohu.

Vážený pane předsedo,

1 COM(2015) 240 fmal.



Pokud jde o osoby, na něž se má znovuusídlování vztahoval, je třeba zdůraznit, že návrh se 
má vztahovat rovněž na osoby se zvláštními potřebami, jež nemusí být možné dostatečně řešit 
v zemi, do níž či v rámci které byly vysídleny podle probíhajícího programu v oblasti 
znovuusídlování dohodnutého s Tureckem, jak byl stanoven v prohlášení EU a Turecka.

Komise vítá, že Senát podporuje začlenění osob vysídlených v rámci vlastní země do 
působnosti návrhu, jakož i synchronizaci ročního plánu Unie pro znovuusídlování s ročním 
rozpočtem Unie. Při určování regionů nebo třetích zemí, ze kterých má probíhat 
znovuusídlování podle rámce Unie pro znovuusídlování, Komise rovněž souhlasí s tím, 
že účinná spolupráce třetích zemí je jedním z hlavních faktoru, které by měly být zohledněny. 
Navržené nařízení však stanoví, že probíhající války nebo jiné konflikty jsou faktory, které je 
pro posouzení účinnosti této spolupráce třeba zohlednit.

Komise je odhodlána pokračovat v práci na řešení okamžitých i dlouhodobých problémů 
souvisejících s účinným a komplexním řízením migrace. Toto stanovisko konstruktivně 
přispělo ktéto práci, neboť bylo zpřístupněno zástupcům Komise při probíhajících jednáních 
s Evropským parlamentem a Radou. Komise nyní návrh projednává s Evropskými 
parlamentem a Radou a doufá, že v blízké budoucnosti bude dosaženo dohody.

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

Komise doufá, že podané vysvětlení je dostatečnou odpovědí na připomínky> Senátu, a těší se 
na pokračování vzájemného politického dialogu.

2



PŘÍLOHA

Komise pečlivě posoudila veškeré připomínky, které Senai ve svém stanovisku vyjádřil a 
chtěla by poskytnout následující vysvětlení.

Prováděcí pravomoci (bod II/2): Třebaže v zájmu zajištění jednotných podmínek uplatňování 
jsou Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k přijetí cílených programu Unie v oblasti 
znovuusídlování, musí být cílené programy Unie v oblasti znovuusídlování v souladu 
s ročním plánem Unie pro znovuusídlování a musí být přijaly přezkumným postupem podle 
nařízení (EU) č. 182/2011. Tento postup zajišťuje, že Komise nemůže cílené programy Unie v 
oblasti znovuusídlování přijmout, pokud nejsou v souladu se stanoviskem výboru složeného ze 
zástupců členských států.

Role členských států (bod П/З): V návrhu se stanoví, že za provádění cílených programů Unie 
v oblasti znovuusídlování nesou odpovědnost členské státy. Členské státy posoudí, zda 
uchazeč o znovuusídlení spadá do oblasti působnosti cíleného programu Unie v 
oblasti znovuusidlování, zda splňuje kritéria způsobilosti a zda nespadá pod některý z důvodů 
pro vyloučení stanovených v nařízení. Při identifikaci osob, které přicházejí v úvahu pro 
znovuusídlení, mohou členské státy dát přednost osobám s rodinnými vazbami s osobami 
oprávněně pobývajícími v některém členském státě nebo se sociálními nebo kulturními 
vazbami nebo jinými charakteristikami, které mohou usnadnil integraci v členském státě, 
nebo osobám, které obzvlášť potřebují ochranu nebojsou obzvlášť zranitelné.
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