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Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Poslanecké sněmovně za její stanovisko ke sdělení o 
naplňování evropského programu pro migraci
{COM(2017) 558 final}, zprávě o pokroku evropského programu pro migraci 
{COM(2017) 669 final} a příspěvku Komise k diskuzi vedoucích představitelů EU na 
téma dalšího postupu, pokud jde o vnitřní a vnější rozměr migrace {COM(2017) 820 
final}.

Všechny výše uvedené dokumenty potvrzují, že společná opatření přijatá Unií a jejími 
členskými státy vytvořila stabilní operační i politický rámec, který umožňuje návrat 
k účinnému a komplexnímu řízení migrace v rámci Unie. V průběhu roku 2017 a 
v prvních měsících roku 2018 se potvrdilo, že počet případů nelegálního překročení 
hranic Unie se snižuje. Snaha o záchranu životů, řešení příčin migrace, zlepšování 
spolupráce s mezinárodními partnery a ochranu vnějších hranic EU, mimo jiné s aktivní 
podporou poskytovanou ze strany České republiky a jiných členských států, však 
pokračuje. Celková situace však stále ještě není stabilní, a proto bude nutné vyvinout 
další úsilí, a zejména vyčlenit další finanční prostředky, za účelem soustavného a 
účinného řešení problematiky migrace. Musíme udržet tempo a podniknout další kroky, 
včetně uzavření dohody o reformovaném společném evropském azylovém systému.

Komise bere na vědomí, že Poslanecká sněmovna odmítá povinný mechanismus 
přidělování v rámci reformy dublinského nařízení. Komise je i nadále přesvědčena, 
že reforma dublinského nařízení se musí zaměřit na zvýšení účinnosti systému i na 
dosažení spravedlivějšího řešení, ale musí přitom zachovat rovnováhu mezi odpovědností 
a solidaritou. Nové dublinske nařízení by proto mělo stanovit, že je-li stanovena 
odpovědnost jednoho členského státu za posouzení podstaty žádosti, je tento členský stát 
odpovědný i za posouzení žádosti bez ohledu na to, zda žadatel uprchl do jiného 
členského státu. Takové ustanovení by značně snížilo motivaci k druhotnému pohybu 
žadatelů. Komise se zároveň domnívá, že společný evropský azylový systém musí v zájmu 
solidarity a udržitelnosti systému zahrnovat také určitou formu přidělování jakožto 
prostředku pro dosažení spravedlivějšího rozdělování žadatelů o azyl mezi členskými 
státy, pokud je určitý členský stát vystaven neúměrnému tlaku.
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Komise bere rovněž na vědomí pochybnosti vyjádřené Poslaneckou sněmovnou, pokud 
jde o povinné znovuusídlování. Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování 
{COM(2016) 468final}, aby zajistila řádné a bezpečné cesty do Evropy pro osoby, které 
potřebují mezinárodní ochranu. Návrh stanoví, že členské státy určí svou účast 
na provádění každého programu Unie v oblasti znovuusídlování.

Pokud jde o připomínky ke zrychleným řízením, návrh nařízení Komise o zavedení 
společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii {COM(2016) 467 final} obsahuje 
ustanovení, která členským státům umožňují upřednostnit posouzení některých žádostí, 
včetně žádostí podaných žadateli o mezinárodní ochranu se zvláštními potřebami při 
přijetí nebo potřebou zvláštních záruk. Kromě toho uvedený návrh usiluje o dosažení 
vyšší míry harmonizace a větší jednotnosti výsledků azylových řízení ve všech členských 
státech, čímž odstraní motivaci k azylové turistice a druhotnému pohybu. Z tohoto 
důvodu Komise navrhla, aby se použila forma nařízení a odstranil prostor pro uvážení 
členského státu existující na základě směrnice, která je v současnosti platná. Návrh 
Komise neznamená další přesun pravomocí z vnitrostátních azylových řízení na orgány 
Evropské unie. Cílem je sice zavést společný postup, za posuzování žádostí 
o mezinárodní ochranu a rozhodování o těchto žádostech by ovšem nadále nesly 
odpovědnost příslušné orgány členských států.

Komise vítá podporu, kterou Poslanecká sněmovna vyjádřila k vytvoření společného 
seznamu bezpečných zemí. V září 2015 navrhla Komise přijetí nařízení, kterým se vytváří 
společný seznam EU bezpečných zemí původu {COM(2015) 452 final} s cílem usnadnit 
rychlé zpracování žádostí o azyl podaných osobami z těchto zemí. Komise tento společný 
seznam a ustanovení týkající se jeho správy navíc zapracovala do svého návrhu nařízení 
o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii {COM(2016) 467final}. 
Navrhla rovněž harmonizovaný přístup k používání pojmu „bezpečná třetí země“, který 
umožňuje, aby některé členské státy prohlásily za nepřípustné některé žádosti, pokud lze 
využít ochrany ve třetí zemi, a umožňuje určování bezpečných třetích zemí na úrovni EU.

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Poslanecké
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