
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

169. 

USNESENÍ SENÁTU 
ze 7. schůze, konané dne 31. května 2017 

 
k  balíčku ke zlepšení návratové politiky 
 
Senátní tisk č. K 32/11 -  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o účinnější 
návratové politice v Evropské unii - Aktualizovaný akční plán 
Senátní tisk č. J 33/11 -  Doporučení Komise ze dne 7. 3. 2017 ke zvýšení efektivity 
navracení při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES 
 
 
Senát 

 
I.  
 

1. vítá 
snahu Komise o zvýšení efektivity návratové politiky EU, která představuje jeden 
ze základních nástrojů k řešení migrační krize a k boji proti nelegální migraci;  

 
2. konstatuje, 

že se této problematice dlouhodobě věnuje, a proto připomíná své 633. usnesení 
ze dne 23. 10. 2014 ke sdělení Komise k návratové politice EU a své 
252. usnesení ze dne 22. 10. 2015 k balíčku opatření k návratové politice a vnější 
dimenzi migrační krize, v nichž Senát obecně podpořil vytváření efektivní, 
soudržné a důvěryhodné návratové politiky, důslednější monitoring provádění 
návratové směrnice, operativní a jinou spolupráci mezi členskými státy, jakož 
i prohloubení dialogu a praktické spolupráce se třetími zeměmi (např. 
při zjišťování totožnosti navracených osob či získávání nezbytných dokladů 
od příslušných orgánů třetích zemí);  

 
II. 
 

1. podporuje 
v obecné rovině navržená opatření a souhlasí s rámcovou pozicí vlády; 

 
2. klade důraz 

především na zjednodušení a zrychlení návratových procesů; 



 
 

3. upozorňuje 
v souladu s vládou na to, že některá doporučení týkající se např. zajišťování 
jednotlivců a rodin s dětmi nebo lhůt pro opravné prostředky mohou být v rozporu 
s ústavním, mezinárodněprávním a unijním rámcem ochrany základních práv tak, 
jak je v současnosti vykládán příslušnými soudy; je proto třeba provést 
odpovídající změny směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES 
o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích zemí;  

 
4. pochybuje 

ve shodě s vládou o efektivitě předložených doporučení, pokud dotčené třetí země 
nebudou ochotny spolupracovat a přebírat vlastní státní příslušníky, a proto 
považuje za vhodné zaměřit se zejména na zvýšení účinnosti readmisních dohod 
a jejich lepší prosazování a vymáhání;    

 
5. oceňuje 

další finanční prostředky, které budou v roce 2017 uvolněny z Azylového, 
migračního a integračního fondu (AMIF) na vnitrostátní programy členských států 
v oblasti návratů a na budování kapacit v oblasti zpětného přebírání osob;  

 
 
III. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát informovala, pokud bude přijímat opatření navazující na doporučení 
Komise; 
 

2. pověřuje 
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 

Michael Canov v. r. 
ověřovatel Senátu 
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