Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2020
8. volební období
960

USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
ze 41. schůze
ze dne 4. března 2020

k informaci ministra vnitra o vyslání českých policistů na pomoc jejich řeckým kolegům

Poslanecká sněmovna

I.
odsuzuje porušování dohody ze strany tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana
uzavřené 18. března 2016 mezi lídry členských zemí Evropské unie a tureckým premiérem
Ahmetem Davutoglu, která umožnila navracet nelegální migranty z řeckých ostrovů zpět
do Turecka s platností od 20. března 2016;
II.
podporuje všechny snahy řecké vlády směřující k ochraně státních hranic, a tím i vnější
hranice schengenského prostoru;
III.
podporuje snahu vlády České republiky nabízet humanitární, personální, finanční
a technickou pomoc zemím, do nichž směřuje prvotní migrační vlna;
IV.
deklaruje, že zajištění bezpečnosti má být jednou z nejdůležitějších priorit Evropské
unie, a proto vítá návrh na navýšení finančních prostředků na ochranu vnější hranice Evropské
unie a vyzývá předsedu vlády České republiky, aby tento návrh v bodě obrany a bezpečnosti
při vyjednávání o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 podpořil;
V.
považuje dodržování Dublinských dohod za zásadní pro zvládání migrační krize
v Evropské unii a odmítá jejich nedodržování;
VI.
vyzývá vládu České republiky, aby proaktivně zjistila potřeby zemí zasažených
migrační krizí a navrhla adekvátní a účinnou formu pomoci těmto postiženým regionům;
VII. apeluje na vládu České republiky, aby sama proaktivně zjišťovala urgentní potřeby
zemí zasažených migrační krizí tak, aby bez prodlení mohla reagovat a vyslat na místo
příslušníky Policie České republiky k zmírnění dopadů a zvládání této mimořádné situace;

VIII. vyzývá vládu České republiky, aby iniciovala nová jednání o způsobu vytvoření
funkčních opatření k ochraně vnějších hranic schengenského prostoru, která povedou
k zvládání nelegální migrace do zemí Evropské unie;
IX.
konstatuje, že v rámci řešení současné situace v oblasti migrační krize je třeba
nezapomínat i na její humanitární rozměr, a to zejména pokud jde o poskytnutí potřebné pomoci
nejzranitelnějším skupinám, především dětem, ženám a starším lidem;
X.
pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby s tímto
usnesením seznámil předsedu vlády České republiky, předsedu Evropské komise, předsedu
Evropského parlamentu a další představitele orgánů Evropské unie a parlamentů členských
států Evropské unie.
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