Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období

ZÁPIS

ze 58. schůze
výboru pro evropské záležitosti
konané dne 14. prosince 2016
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Přítomni:

Benešík Ondřej, Jakubčík Igor, Váňa Roman, Kott Josef, Soukup Zdeněk, Šenfeld
Josef, Langšádlová Helena, Ţeníšek Marek, Fiala Petr, Zahradník Jan, Černoch
Marek, Pilný Ivan

Omluveni:

Dobešová Ivana, Zelienková Kristýna, Valenta Jiří, Toufar Lubomír, Marková
Soňa, Ploc Pavel

Schůzi výboru zahájil př. O. Benešík v 18.30 hod. a celou dobu ji řídil. Připomněl, ţe
byla svolána na základě usnesení č. 317 přijatého na 57. schůzi výboru dne 3. listopadu 2016.
Konstatoval, ţe pozvánky byly všem včas rozeslány a návrh pořadu mají poslanci k dispozici.
V následném hlasování všichni přítomní navrţený pořad schválili /hlasování 11-0-0, Benešík
Ondřej – pro, Jakubčík Igor – pro, Váňa Roman – pro, Kott Josef – pro, Pilný Ivan – pro, Soukup
Zdeněk – pro, Šenfeld Josef – pro, Langšádlová Helena – pro, Ţeníšek Marek – pro, Fiala Petr –
pro, Zahradník Jan – pro/.
Př. O. Benešík poţádal členy výboru, aby přijali usnesení, kterým zmocňují předsedu
výboru ke stanovení termínu příští schůze, k jejímu svolání a k přípravě jejího pořadu /usn. č. 327,
hlasování 12-0-0, Benešík Ondřej – pro, Jakubčík Igor – pro, Váňa Roman – pro, Kott Josef –
pro, Pilný Ivan – pro, Soukup Zdeněk – pro, Šenfeld Josef – pro, Langšádlová Helena – pro,
Ţeníšek Marek – pro, Fiala Petr – pro, Zahradník Jan – pro, Černoch Marek- pro/.
Schválený pořad schůze:
1. Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na nadcházejícím jednání
Evropské rady v Bruselu dne 15. prosince 2016
2. Sdělení předsedy
3. Různé
1.

Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na nadcházejícím
jednání Evropské rady v Bruselu dne 15. prosince 2016

Př. O. Benešík přivítal předsedu vlády Mgr. Bohuslava Sobotku a státního tajemníka
pro evropské záleţitosti Úřadu vlády Ing. Tomáše Prouzu, MBA.
Premiér B. Sobotka informoval, ţe hlavními tématy jednání Evropské rady budou:
1. migrace -- Česká republika podporuje prohlubování spolupráce se třetími zeměmi a
uzavírání readmisních dohod. Diskutována bude také aktuální spolupráce s Tureckem. Česká
vláda je připravena pomáhat dalším zemím na západobalkánské trase.
Slovenské předsednictví se pokusilo pokročit ve vytváření tzv. efektivní solidarity. ČR
zastává stabilní názor, ţe relokace uprchlíků musí probíhat výhradně na dobrovolné bázi.
2. bezpečnost – zasedání se bude věnovat posilování vnitřní a vnější bezpečnosti Evropy.
Evropská rada bude diskutovat o pokroku při kontrole vnější hranice EU. Vláda ČR
podporuje posilování ochrany hranic a prohlubování unijní spolupráce v otázkách obrany.
3. hospodářský a sociální rozvoj – Evropská rada by měla dosáhnout dohody o prodlouţení
fungování Evropského fondu pro strategické investice. Důleţitým tématem jsou iniciativy
zaměřené na podporu mládeţe.
4. vnější vztahy – ER se bude zabývat aktuální situací v Sýrii. ČR podporuje ratifikaci
Asociační dohody s Ukrajinou.
Jednání s Velkou Británií o Brexitu povede bývalý eurokomisař Michel Barnier, který dnes
navštívil Prahu. ČR respektuje dohodu uzavřenou v Bratislavě o jednotném postupu EU.
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Př. O. Benešíka v rámci rozpravy zajímalo, jaká je představa vlády o fungování
společného azylového systému. Uvedl, ţe VEZ je skeptický k tomuto systému. Zeptal se také,
kdo má pod kontrolou lybijskou pobřeţní stráţ a jak by měla vypadat její podpora ze strany
EU. Poţádal o informace o aktuální situaci v syrském Aleppu.
Konstatoval, ţe ESTA má podporu napříč politickým spektrem ČR.
Premiér B. Sobotka vysvětlil, ţe v Libyi je důleţité najít partnera k jednání, protoţe
situace je zde velmi sloţitá.
Potvrdil, ţe ČR od začátku podporuje myšlenku ESTA, systém by měl být
implementován co nejdříve. Tento systém provozují i USA.
Státní tajemník T. Prouza doplnil, ţe Evropská komise navrhuje zavedení systému EU
pro cestovní informace a povolení ETIAS s cílem zesílit bezpečnostní kontroly cestujících, na
které se nevztahuje vízová povinnost. Za poplatek 5 EUR by bylo platné 5 let. Tento systém
umí rozlišit cestující z konkrétních zemí podle různých typů dotazníků.
Konstatoval, ţe je nutné také oţivit FRONTEX, do něhoţ některé členské země
nenabídly k dispozici ţádný personál. Důleţité bude rozhodnout o uplatnění dublinských
pravidel, aby bylo moţně vracet migranty přicházející přes Řecko zpět do Řecka.
K situaci v Sýrii uvedl, ţe EU je připravena sem dodat humanitární pomoc, jakmile to
bude moţné. Velká Británie pouţívá bezpilotní letouny k monitorování reálné situace v Sýrii.
Spojené státy se snaţí o spolupráci s prezidentem Bašárem al-Asadem.
Mpř. H. Langšádlová povaţuje nařízení, které je součástí balíčku o společném
azylovém systému a snaţí změnit podmínky udělování azylu, za nešťastné. Podle jejího
názoru by balíček neměl být přijat. Zajímalo ji, zda se podařilo nastavit systém efektivních
investic do afrických zemí tak, aby zároveň fungovala návratová politika.
Mpř. P. Fialu zajímalo, jak funguje návrat uprchlíků v rámci kompaktu EU – Turecko
a jestli ČR podporuje uplatnění stejného modelu kompaktu i ve spolupráci s africkými státy.
Zeptal se, zda česká vláda odmítá pokuty za nepřijetí přidělených kvót a jakým způsobem
bude nastavena námořní a vzdušná obrana EU tak, aby nedošlo k duplikaci s NATO.
Premiér B. Sobotka vysvětlil, ţe dohoda s Tureckem se nedá mechanicky kopírovat
s africkými zeměmi. S Tureckem jiţ EU spolupracuje mnoho let a v dohodě jsou zakotveny
určité podmínky v rámci vyjednávání s EU.
Do afrických zemí jsou poskytovány prostředky především na vybudování
infrastruktury a péči o uprchlíky, podporu pohraniční stáţe a na projekty k registraci
migrantů. Důleţité je uzavření readmisních dohod s těmito zeměmi.
Ke společné azylové politice uvedl, ţe ČR podporuje návrh Slovenska, ţe kaţdá země
má pomáhat podle svých představ, nikoli posouvat řešení azylu na evropskou úroveň. Stále
jsou však členské státy rozděleny na příznivce a odpůrce kvót. ČR nabízí další pomoc při
budování pohraniční a pobřeţní stráţe. Pomáhá také zemím Západního Balkánu.
K situaci v Sýrii uvedl, ţe je potřeba vyčkat, jak k situaci přistoupí nová administrativa
USA a jak dopadnou jednání USA a Ruska.
Státní tajemník T. Prouza doplnil k rozpočtu, ţe EU bude mít vlivem odchodu Velké
Británie méně peněz od čistých plátců, tzn ţe i ČR dostane méně prostředků na komunitární
fondy.
Premiér B. Sobotka uvedl, ţe ČR se bude aktivně účastnit debaty o rozpočtu EU.
Př. O. Benešík informoval, ţe slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák brilantně
popsal tzv. pruţnou solidaritu. Slíbil členům výboru poslat tento projev elektronicky.
Slovenská strana si dala těţký úkol prosadit pruţnou solidaritu, aby kaţdý stát mohl přispívat
jiným způsobem k řešení migrace a zároveň se dala kaţdá tato část měřit.
Konstatoval, ţe původně bylo naplánováno přerozdělení 160 tisíc lidí v rámci
členských států, reálně však bylo dosud přerozděleno pouze 6 tisíc uprchlíků. To znamená, ţe
tato politika nefunguje.
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Posl. M. Černocha zajímalo, zda ČR podporuje liberalizaci vízového styku, kterou EU
slíbila Turecku. Zeptal se také na situaci zadrţených Čechů v Turecku, zda bylo dosaţeno
pokroku v jednání s africkými státy a jaká je situace v Srbsku.
Př. O. Benešík uvedl svou zkušenost z jednání se švédskými kolegy, kteří zastávají
politiku přerozdělování uprchlíků. Nerozlišují přitom mezi uprchlíkem a migrantem. Chtějí
osídlit neobydlená území Švédska. Také Německo plánuje zaplnit volná místa na trhu práce
migranty.
Premiér B. Sobotka připomněl, ţe dohodu s Tureckem podpořilo všech 28 zemí EU
a ţádná od ní neodstoupila. EU poskytla 700 mil. EUR na podporu infrastruktury pro
uprchlíky v Turecku. Konstatoval, ţe Turecko neplní parametry pro dosaţení dalšího pokroku
v přístupových rozhovorech.
Uvedl, ţe přesto, ţe je nerozumné cestovat v současné době do Sýrie, snaţí se česká
vláda pomoci dvěma zadrţeným Čechům v Turecku prostřednictvím české ambasády v
Ankaře. Ministr Zaorálek navštívil Turecko osobně.
Státní tajemník T. Prouza informoval, ţe migrační kompakty byly uzavřeny s pěti
testovacími africkými zeměmi – Mali, Nigerem, Senegalem, Etiopií a Nigerií. Tyto země mají
šanci dostat prostředky ke stabilizaci své země výměnou za spolupráci s EU.
Př. O. Benešík uvedl, ţe v těchto zemích je velký rozdíl v mentalitě, historii,
náboţenství i zkušenostech.
ČR vyslala dříve kontingent policistů do Srbska, v současné době pomáhá v Srbsku
a Makedonii.
Zajímalo jej, zda bude premiér zastávat na jednání Evropské rady postoj vlády proti
kvótám.
Premiér B. Sobotka potvrdil tento postoj.
Posl. J. Zahradníka zajímalo, jestli ČR zaznamenala dopad fungování Evropského
fondu pro strategické investice.
Premiér B. Sobotka potvrdil fungování tohoto fondu. Pro ČR má však okrajové
vyuţití, protoţe nebyly vygenerovány vhodné projekty.
Státní tajemník T. Prouza doplnil, ţe banky by mohly tyto peníze vyuţít jako garance
úvěrů malým a středním podnikům.
Př. O. Benešík uvedl, ţe ČR má malé uplatnění projektů, které spojují veřejný
a soukromý kapitál.
Podle jeho názoru by mělo dojít v EU k zásadní změně v souvislosti se sebereflexí po
Brexitu.
Podle názoru posl. Z. Soukupa je zbytečné mluvit o kvótách, protoţe azylant se můţe
volně pohybovat po celém území EU. Zeptal se, jestli kromě Rakouska vystupují i další země
pro zmrazení přístupových jednání s Tureckem.
Premiér B. Sobotka uvedl, ţe takový názor Rakouska ani Německa nezaznamenal.
Př. O. Benešík poděkoval premiéru B. Sobotkovi a státnímu tajemníkovi T. Prouzovi
za informace.
2.

Sdělení předsedy

Předseda O. Benešík připomněl zítřejší jednání s europoslanci v Senátu, které se koná
v 10.00 hodin. Účast přislíbili př. O. Benešík, mpř. J. Šenfeld, posl. J. Soukup, posl. J. Kott
a posl. M. Černoch.
3.

Různé
K tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.
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Schůze skončila ve 12.30 hod.
/zapsala Eva Hadravová/

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Ondřej Benešík v. r.
předseda výboru

