
1163372.SK PE 541.140 

Otázka na ústne zodpovedanie O-000104/2018 

Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 
v mene skupiny ALDE 

Vec: Úloha miestnych a regionálnych orgánov v riadení migrácie 

Nedostatok solidarity medzi členskými štátmi EÚ pri riadení migrácie a prijímaní žiadateľov o azyl, a to 
aj pri fungujúcom dublinskom systéme, vyústil do politickej krízy na úrovni EÚ a jednotlivých členských 
štátov, pričom miestne a regionálne orgány majú často k dispozícii len obmedzené prostriedky 
a usmernenia, pokiaľ ide o prijímanie a podporu migrantov a utečencov. Hoci mnohé miestne 
a regionálne orgány preukázali veľkú solidaritu pri prijímaní a zabezpečovaní prístupu k službám, ako 
je bývanie, zdravotná starostlivosť a vzdelávanie, a pri umožňovaní a podpore dlhodobej integrácie 
migrantov a utečencov usadených na ich území, ich opatrenia a iniciatívy často nemajú na národnej 
úrovni dostatočnú podporu vo forme primeraných finančných prostriedkov a právnych rámcov. 

Považuje Komisia vzhľadom na uvedené skutočnosti za potrebné: 

1. usilovať sa na úrovni EÚ o väčšiu solidaritu a účinnejšiu koordináciu medzi členskými štátmi, a to 
aj prostredníctvom reformy dublinského systému a poskytovaním podmienok prijímania v súlade 
so správou Európskeho parlamentu na túto tému? 

2. zabezpečiť dlhodobý záväzok národných vlád a EÚ zvýšiť priame financovanie miest a regiónov 
tým, že sa miestnym a regionálnym orgánom poskytne priamy prístup k príslušnému zdroju 
financovania VFR, najmä vzhľadom na kľúčovú úlohu týchto orgánov pri prijímaní žiadateľov 
o azyl a pri zabezpečovaní ich prístupu k službám a ich dlhodobej integrácie do hostiteľských 
komunít? 

3. zriadiť pre miestne a regionálne orgány platformu, kde by vypracúvali a navzájom si na 
dobrovoľnom základe sprístupňovali svoje krízové plány pre prijímanie žiadateľov o azyl 
a zabezpečovanie prístupu k službám, ako je vzdelávanie detí v miestnych školách či zdravotná 
starostlivosť a bývanie? 

4. vytvoriť osobitné právne rámce s cieľom uľahčiť iniciatívy a opatrenia miestnych a regionálnych 
orgánov v oblasti prijímania utečencov a migrantov a konzultovať s miestnymi a regionálnymi 
správnymi orgánmi prípravu vyššie uvedeného právneho a administratívneho rámca a zapojiť ich 
do opatrení týkajúcich sa ich území? 

5. prijať flexibilné politiky v oblasti migrácie pracovnej sily s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti a 
zamestnávatelia mohli mať prístup k ľudským zdrojom, ktoré potrebujú, ako aj uľahčiť proces 
včasnej integrácie a posilniť zapojenie zahraničných štátnych príslušníkov do záležitostí 
miestnych orgánov, keď sa objasní ich pobytový status, podpísaním a ratifikovaním Dodatkového 
protokolu k Európskej charte miestnej samosprávy (CETS č. 207)? 

Predložené: 19.9.2018 
Postúpené: 21.9.2018 
Termín na zodpovedanie: 28.9.2018 


