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2019 předložila návrh nařízení, kterým by byla zavedena evropská humanitární víza. „Musíme začít
otázkou, proč se více než 90 procent žadatelů o azyl dostane do Evropy nelegální cestou. Odpověď zní,
že my jim prostě neumožňujeme dostat se do EU legálně. Naše návrhy mají zajistit, aby potenciální
žadatelé měli tuto legální možnost a nemuseli riskovat životy tím, že se svěří do rukou pašeráků lidí.
Humanitární vízum by vám v praxi umožnilo získat omezené povolení pro vstup do určité země EU,
abyste tam mohli požádat o azyl. Zájemci by se o humanitární vízum mohli ucházet na
kterémkoli konzulátu nebo ambasádě členských států nebo prostřednictvím delegací EU v
zahraničí. Takový systém by mohl být řešením pro lidi, kteří za stávající situace nemají jinou
možnost než zaplatit pašerákům. Jen připomenu, že v posledních letech kvůli tomu zahynulo ve
Středozemním moři nejméně 30 tisíc lidí,“ uvedl zpravodaj návrhu, poslanec López Aguilar (S&D,
ES). Držitelé těchto víz by mohli legálně přijet do EU, konkrétně na území ČS, který víza vydal,
za jediným účelem - podat žádost o azyl. Rozhodnutí o udělení víz by mělo být výlučnou
kompetencí daného ČS. Právo ČS rozhodnout, komu udělí mezinárodní ochranu formou azylu,
zůstává nedotčeno. Žádosti o humanitární víza by se mohly předkládat přímo, elektronicky nebo
písemně na kterémkoli konzulátu nebo velvyslanectví ČS. Nařízení má obsahovat mj. postupy
posouzení vč. poskytování informací o totožnosti žadatele a biometrických identifikátorů,
poskytování důkazů (pokud možno podložené dokumenty) o nebezpečí pronásledování nebo vážné
újmy, bezpečnostní kontrolu každého žadatele o humanitární vízum před jeho vydáním (s využitím
příslušných vnitrostátních a unijních databází), aby se zajistilo, že žadatel nepředstavuje bezpečnostní
riziko. O žádostech o víza má být rozhodnuto do 15 kalendářních dní po předložení žádosti. Usnesení
uvádí také riziko roztříštěnosti, neboť ČS stále častěji zavádějí vlastní programy a postupy pro
přijímání osob z humanitárních důvodů. Usnesení přijato poměrem: 429 (pro): 194 (proti): 41 (zdržel
se). Čeští europoslanci hlasovali následovně: PRO: Ježek, Niedermayer, Svoboda, Telička. PROTI:
Charanzová, Dlabajová, Keller, Payne, Tošenovský. Zdržel se: Kohlíček, Konečná, Maštálka, Poc, Poche,
Polčák, Pospíšil, Zdechovský, Šojdrová, Štětina. Nevolili: Sehnalová, Zahradil.
EP dále přijal dvě KAŽDOROČNÍ USNESENÍ, KTERÁ PŘEZKOUMÁVAJÍ KLÍČOVÁ ROZHODNUTÍ EU V
OBLASTI ZAHRANIČNÍ, BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÉ POLITIKY (SZBP/SBOP). V rezoluci o SZBP
poslanci EP trvají na tom, aby ČS upřednostňovaly jednotné postoje EU vůči národním zájmům.
Navrhují zlepšení rozhodovacích procesů mezi zeměmi EU zřízením Rady bezpečnosti EU a
nahrazením požadavku jednomyslnosti hlasováním kvalifikovanou většinou v Radě v záležitostech
týkajících se SZBP. Je třeba dále zvážit politiku "méně za méně" vůči zemím, které porušují lidská
práva a demokratické standardy. Zejména by neměla být ratifikována žádná dohoda mezi EU a třetími
zeměmi, dokud nebudou splněny kritéria lidských práv, zdůrazňují poslanci EP. Usnesení vyzývá
všechny ČS EU, aby společně reagovaly na migrační krizi. Poslanci rovněž zdůrazňují, že EU musí být
odolnější vůči vnějším zásahům, zejména pokud jde o příští volby do EP (23. - 26. 5. 2019).
Strategické partnerství mezi EU a NATO je zásadní pro řešení evropských bezpečnostních problémů.
Spolupráce mezi EU a NATO by měla být doplňková a měla by zaručit plné respektování autonomie
a rozhodovacích postupů druhé strany. Země EU musí usilovat o zlepšení vojenských schopností, aby
pokryly celé spektrum pozemních, leteckých, vesmírných, námořních a kybernetických oblastí, aby se
SBOP EU stala věrohodnou silou.
Plénum v usnesení, ze dne 11. 12. vyzývá Radu k předložení návrhu rozhodnutí o uplatňování
schengenského acquis v BG a RO. Rumunsko přebírá (poprvé po svém přistoupení k EU 1. 1. 2017)
od 1. 1. 2019 předsednictví Radě EU.

STŘET ZÁJMŮ A OCHRANA ROZPOČTU EU V ČESKÉ REPUBLICE: po diskusi ohledně podezření na silný

střet zájmů předsedy vlády ČR A. Babiše kvůli dotacím, které pobírá firma Agrofert (již vložil do
svěřenského fondu) přijalo následující den plénum EP poměrem 434 (80%) pro/ 64 (12%) proti/ 47
(9%) zdržel se, nelegislativní usnesení, které vyzývá EK, aby zveřejnila všechny dokumenty, které se
týkají možného střetu zájmů českého premiéra Babiše. EP žádá EK, aby v plném rozsahu prošetřila
legalitu všech dotací EU vyplacených koncernu Agrofert od doby, kdy se A. Babiš stal členem české
vlády a získala zpět všechny prostředky, které byly vyplaceny protiprávně nebo nesprávně. Exekutiva
EU by také měla uvést, jaké kroky hodlá podniknout k nápravě situace. Usnesení připomíná informace
z médií (mj., že A. Babiš zůstává ovládající osobou holdingu a podle prohlášení o příjmech mu z firmy
ve svěřenském fondu plynou milionové částky). EP vyzval EK, aby pozastavila veškeré unijní
financování firem spojených s českým premiérem a situaci Agrofertu řešila a také, aby v podobných
případech exekutiva uplatňovala politiku nulové tolerance. Komisař EU pro rozpočet Oettinger na
plénu mj. ohlásil, že dokud se situace nevyjasní, nedostanou dotčené společnosti žádné peníze z
evropských fondů (nejen v rámci II. pilíře Společné zemědělské politiky, ale i ESF aj.), budou provedeny
komplexní audity pro období 2007-2013; 2014 – 2. 8. 2018). Čeští europoslanci hlasovali následovně:
PRO: Ježek, Niedermayer, Payne, Polčák, Pospíšil, Svoboda, Telička, Tošenovský, Zahradil, Šojdrová,
Štětina. PROTI: Charanzová, Dlabajová, Konečná, Maštálka. Nevolili: Keller, Kohlíček, Poc, Poche,
Sehnalová, Zdechovský. Podrobnější informace, jednotlivé příspěvky a komentáře europoslanců na
vyžádání.

