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Senátu. Naše činnosti a produkty uvádíme níže.
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ZPRÁVA
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí zpráva o pokroku Turecka
při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu
KOM(2016) 278 v konečném znění, kód Rady 8728/16


Právní základ:
Dokument informační povahy.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
1. 6. 2016



Procedura:
Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který
nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím
a předložením těmto institucím.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 4. července 2016, doručené do výboru pro evropské záležitosti
dne 20. července 2016 prostřednictvím systému ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační povahy.



Odůvodnění a předmět:
Rozhovory s Tureckem o uvolnění vízového režimu probíhají od roku 2013 a vychází z Plánu
pro přechod k bezvízovému styku s Tureckem, které stanoví požadavky v oblasti zabezpečení
dokladů, řízení migrace, veřejného pořádku a bezpečnosti, základních práv a zpětného přebírání
nelegálních migrantů. Tato třetí zpráva o pokroku přijatá Komisí dne 4. května 2016 shrnuje
posouzení plnění požadavků a pokrok, který Turecko učinilo od přijetí druhé zprávy dne 4. března
2016. Zpráva je doprovázena pracovním dokumentem útvarů Komise, který u jednotlivých
požadavků hodnotí stav jejich splnění.



Obsah a dopad:
V této zprávě o pokroku Turecko nesplňovalo sedm ze 72 požadavků plánu pro uvolnění vízového
režimu. Jedná se o přijetí protikorupčních opatření, zajištění souladu právních předpisů o ochraně
osobních údajů s normami EU, dojednání dohody o operativní spolupráci s Europolem, účinnou
justiční spolupráci v trestních věcech, revizi právních předpisů týkajících se terorismu,
modernizace stávajících biometrických pasů a plné uplatňování ustanovení dohody o zpětném
přebírání osob mezi EU a Tureckem.
Třetí zpráva o pokroku předcházela pokusu o převrat v Turecku dne 15. července 2016, který byl
ve společném prohlášení vysoké představitelky EU Federicy Mogherini a komisaře Johannese
Hahna k situaci v Turecku odsouzen. Vzhledem k situaci v zemi předkládaná zpráva není aktuální, a
proto v současnosti nemá výpovědní hodnotu pro posouzení splnění požadavků stanovených v Plánu
pro přechod k bezvízovému styku s Tureckem.
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Stanovisko vlády ČR:
ČR v rámcové pozici ze dne 4. července podporuje vízovou liberalizaci s Tureckem s důrazem
na rovný přístup ke všem zemím v dokončovaném procesu vízové liberalizace (Gruzie, Ukrajina,
Kosovo) a splnění všech podmínek vyplývajících z Cestovní mapy vízové liberalizace EU-Turecko.



Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Evropském parlamentu se zpráva nachází v tzv. přípravné fázi. Datum projednání doposud
nebylo určeno.



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 22. září 2016 a usnesením č. 310
přijal tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í Zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí zpráva o
pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu, KOM(2016) 278
v konečném znění, kód Rady 8728/16;
2. v y j a d ř u j e z n e p o k o j e n í ohledně dalšího vývoje situace v Turecku v období
následujícím po předložení Třetí zprávy o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na
uvolnění vízového režimu;
3. s t a v í s e s k e p t i c k y k vývoji v naplňování požadavků plánu na uvolnění vízového
režimu ze strany Turecka podmiňujících vízovou liberalizaci.
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