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Vážený pane předsedo, 

Komise děkuje Poslanecké sněmovně za její usnesení k pracovnímu programu Komise 

na rok 2020 {COM(2020) 37} a jeho úpravě v návaznosti na krizi COVID-19 

{COM(2020) 440}.  

Toto usnesení předkládá zevrubnou analýzu pracovního programu. 

Komise zejména vítá, že Poslanecká sněmovna podporuje mnoho klíčových iniciativ, 

jejichž cílem je podpořit v EU uhlíkově neutrální, digitalizované a inkluzivní 

hospodářství. Podpora českého předsednictví Rady v druhé polovině roku 2022 bude 

sehrávat neocenitelnou roli při přijímání konkrétních politických opatření tak, aby byly 

hlavní cíle politických směrů pro Evropskou komisi reálně naplněny. 

Komise bere na vědomí stanovisko Poslanecké sněmovny k novému paktu o migraci 

a azylu. Pokud jde o migraci, Komise je rozhodnuta pojmout tento pakt jako nový začátek 

práce. Reforma společného evropského azylového systému bude zakotvena v komplexním 

rámci pro migraci a azyl. Po rozsáhlých konzultacích s členskými státy a Evropským 

parlamentem zvažuje Komise navrhnout mechanismus solidarity, aby zajistila, že se 

členským státům, jež čelí migračnímu tlaku, dostane veškeré potřebné podpory. Ochrana 

vnějších hranic Unie bude klíčovým prvkem, stejně jako urychlení azylových 

a návratových postupů a posílení návratové politiky EU. Taktéž dále prohloubíme 

spolupráci se zeměmi původu a tranzitu, za účelem podpory legálních cest i za účelem 

prevence nelegální migrace. 
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Co se týče opatření, která jsou zamýšlena v rámci hlavního cíle „nový impuls 

pro evropskou demokracii“, hodlá Komise podporovat dynamickou evropskou 

demokracii, zvyšovat zapojení občanů a lépe chránit naše demokracie před vnějším 

vměšováním a dezinformačními kampaněmi. Práce Komise v oblasti boje proti 

diskriminaci a ochrany základních práv probíhá v mezích kompetencí EU a v souladu se 

zásadou subsidiarity. To platí i pro strategii v oblasti rovnosti LGBTI+ osob, jejíž přijetí 

je plánováno na čtvrté čtvrtletí roku 2020. Komise se těší na zapojení Poslanecké 

sněmovny do řešení výše uvedených záležitostí a na další pokračování vzájemného 

politického dialogu.  

S úctou 

 

 

Nicolas Schmit 

člen Komise 
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