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Migrace byla opět hlavním tématem prvního podzimního plenárního zasedání Evropského parlamentu
(EP). Předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker informoval europoslance projevem nazvaným
“Čas pro čestnost, jednotu a solidaritu” o stavu Unie v roce 2015. Předseda Komise představil své
hodnocení vývoje v EU a budoucí plány. Soustředil se na hospodářství, Řecko a především na migrační
krizi. Tento projev a následná rozprava o stavu Unie je klíčovou součástí parlamentní kontroly práce Komise
od slyšení jednotlivých kandidátů na komisaře. Poprvé v historii přednesl projev o stavu Unie předseda Komise,
který byl Europarlamentem zvolen (a ne pouze schválen) jako kandidát - tvz. „Spitzenkandidat“ hlavní
politické skupiny, která získala nejvíce hlasů ve volbách do Europalrmantu. Tento nový postup (tajné) volby
kandidáta na předsedu Komise europoslanci umožnila novelizace Smlouvy o Evropské unii - Lisabonská
smlouva. Juncker uvedl, že hlavní prioritou dnes je, a musí být, řešení uprchlické krize. Zopakoval, že
nová Evropská komise je politická - a to neznamená politizovat všechno, ale politické reakce na mnoho
konfrontací, kterým Evropa dnes čelí. Juncker dále uvedl, že EU dnes není v nejlepším stavu - není dostatek
Evropy ani dostačující unie v EU. Pokud jde o uprchlickou krizi - je naprosto nezbytné, abychom jednali
jako Unie: my Evropané si musíme uvědomit, že jsme byli všichni kdysi uprchlíky. Zmínil vznik Ženevské
konvence o statutu uprchlíka a důsledek 2. sv. války - 60 mil. uprchlíků v Evropě v té době, také „české a
slovenské občany, kteří hledali exil v jiných evropských zemích po útlaku Pražského jara v roce 1968”.
Pro porovnání v číslech: v EU z celkového počtu obyvatel uprchlíci představují 0,11 %. V poslední době se
často ukazovalo prstem a členské státy se obviňovaly navzájem z nicnedělání nebo špatných zásahů. Dle
Junckera být naštvaný nikomu nepomůže a pokus i obviňování druhých je jen znamením, že politici jsou
často zahlceni neočekávanými událostmi. Často také bylo ukazováno na Brusel. V této souvislosti zmínil
veškeré kroky, které Evropská unie dosud podnikla. Neexistuje dle něho žádná alternativa k uprchlické
krizi, než se s ní vyrovnat. Společné normy pro azyl jsou důležité, ale nejsou dostačující. Mimo jiné má být
přiděleno více než 4 mld. eur na humanitární, rozvojovou hospodářskou stabilizaci a podporu Syřanů v
jejich zemi, Libanonu, Jordánsku, Iráku, Turecku a Egyptě - nicméně, tyto snahy nejsou nic ve srovnání s
herkulovským úsilím Turecka, Jordánska a Libanonu, které jsou domovem více než 4 mil. uprchlíků.
Komise po svém květnovém návrhu na přemístění 40tis. osob nyní prostřednictvím svého předsedy
oznámila návrh na přemístění dalších 120 tis. osob z Itálie, Řecka a Maďarska. Tento nový návrh na
přesídlení celkem 160 tis. osob má projednat mimořádná Rada ministrů vnitra států EU, která byla
svolána na 14. září. Předseda Komise dále oznámil, že Evropská komise vydá seznam bezpečných
zemí, jejichž občané by neměli nárok na azyl. Je čas na zásadní změnu při vyřizování žádostí o azyl - měl by
se změnit dublinský systém. EK navrhne systém trvalého přesídlení uprchlíků. Součástí řešení migrační
krize má být dle EK také speciální nouzový fond ve výši 1,8 miliard eur k vyřešení krize v oblasti
Sahelu a jezera Čad, Eritrey, Etiopie a Somálska a v severní Africe, který má pomoci ke stabilizaci
regionů, jehož vznik také oznámil předseda EK při svém projevu. Komise počítá s tím, že se přímo zapojí i
některé členské země. K otázce ekonomické krize Juncker řekl: "Bylo pro nás absolutně nezbytné, abychom
řekli, že Grexit (odchod Řecka z eurozóny) nepřipadá v úvahu. Kdybychom to neřekli nahlas a zřetelně, mohlo
ke Grexitu dojít. Bylo to možné, ale nepřipadalo to v úvahu. …Chtěl bych vzdát hold i dalším zemím, jako je
Irsko, Portugalsko, Španělsko, které prokázaly, že uskutečnění dobrých reforem přináší správné výsledky"
dodal Juncker. Juncker se vyjádřil také k Brexitu a Ukrajině – k ní mimo jiné poznamenal, že: ”potřebujeme
jednotu, pokud jde o bezpečnost našich východních členských států, zejména Pobaltí. Bezpečnost a
hranice členských států EU jsou nedotknutelné. Chci, aby to bylo v Moskvě velmi jasně pochopeno”.
Krátné shrnutí postojů jednotlivých frakcí EP k tomuto projevu naleznete zde. Hodnocení Junckerova
projevu českými europoslanci naleznete zde. Jak na Junckerův projev reagoval premiér ČR B. Sobotka,
můžete naleznout zde. Zcela z jiného soudku byl příspěvek německé europoslankyně Beatrix von Storch ze
strany Evropských konzervativců a reformistů (za ČR J. Zahradil (ODS), E. Tošenovský(ODS)), že 220 tis. m2
Štrasburského sídla EP může být dáno k dispozici tisícům uprchlíků, očekávaným brzy v dané oblasti.
K návrhu se připojila dopisem předsedovi EP také frakce Zelených (Greens-EFA) prostřednictvím svého
spolupředsedy P. Lambertse: „EP ve Štrasburku je prázdný více než 300 dní v roce. Navrhujeme, aby byl k
dispozici pro příjem uprchlíků“. Komise přijde s návrhem legislativního balíčku týkajícího se migrace na
počátku roku 2016.
Evropská komise představila ve středu 9. 9. také sedm návrhů na řešení současné migrační krize.
Rozprava v EP proběhla za účasti prvního místopředsedy Komise Timmermanse, šéfky unijní diplomacie
komisařky Mogherini, komisaře zodpovědného za migraci Avramopoulose a zástupce lucemburského
předsednictví - ministra práce, zaměstnanosti a sociálního a solidárního hospodářství Nicolase Schmita.
Mezi návrhy patří výše zmíněné přemístění dalších 120 000 žadatelů o azyl v EU z Řecka, Maďarska
a Itálie ( ČR celkem dalších 2978 osob), trvalý mechanismus relokace pro všechny členské státy,
společný evropský seznam bezpečných zemí původu, větší efektivita návratové politiky, sdělení
o pravidlech pro zadávání veřejných zakázek souvisejících s opatřeními na podporu uprchlíků,
vnější rozměr uprchlické krize a nouzový svěřenecký fond pro Afriku. „Pokud jde o migrační otázky, je
naším hlavním cílem v oblasti rozvoje podpořit opětovnou integraci lidí v místě jejich původu,“ uvedl komisař
pro mezinárodní spolupráci a rozvoj N. Mimica. Po rozpravě většina poslanců v hlasování ve středu podpořila
květnový návrh na přemístění 40 000 žadatelů o azyl z Řecka a Itálie. Parlament musí být před vstupem v
platnost tohoto opatření konzultován. Stejný postup se bude týkat dodatečných 120 000 žadatelů o azyl. O
stálém mechanismu budou Parlament a Rada rozhodovat společně. Hlasování europoslanců o dalším
nezávazném čtvrtečním usnesení ohledně prezentovaných návrhů Komise a řešení migrační krize bylo
schváleno poměrem hlasů 432 (pro): 142 (proti): 57 (zdrželo se hlasování). Hlasování českých
europoslanců vypadalo následovně: proti (velmi zjednodušeně- také proti kvótám): P.Poc (ČSSD), O.
Sehnalová (ČSSD), J. Keller (ČSSD), D. Charanzová (ANO), M. Dlabajová (ANO), P. Ježek (ANO), P.Telička
(ANO), P. Svoboda (KDU-ČSL), M. Šojdrová (KDU-ČSL), T. Zdechovský (KDU-ČSL), J. Pospíšil (TOP 09), K.
Konečná (KSČM), M. Ransdorf (KSČM), J. Zahradil (ODS), E. Tošenovský (ODS), P.Mach (Svobodní). Pro
kvóty: L. Niedermayer (ODS), S. Polčák (TOP 09), J. Štětina (TOP 09). Nehlasovali: M. Poche (ČSSD), J.
Maštálka (KSČM). Podrobnější zpráva na vyžádání.

