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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Navrhovatel vítá návrh Komise o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k financování části 

výdajů ve prospěch návrhu, „kterým se stanoví prozatímní opatření v oblasti mezinárodní 

ochrany ve prospěch Itálie a Řecka“ (tzv. mechanismus pro relokaci) (viz 2015/125 NLE). 

 

Vzhledem k tomu, že jde o první případ, kdy Komise navrhuje využít nástroj pružnosti 

v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva, je tento krok uznáním toho, že vývoj politiky 

v této oblasti může být opravdu natolik závažný, že vyžaduje, aby byly využity další rozsáhlé 

zdroje, na což již v minulosti Parlament při řadě příležitostí poukázal1. 

 

Tento návrh o mechanismu pro relokaci se původně týkal relokace 40 000 žadatelů 

o mezinárodní ochranu z Itálie a Řecka do jiných členských států. Návrh stanovuje příslušný 

postup pro tuto relokaci, a dále i to, že členské státy obdrží jednorázovou částku ve výši 6 000 

EUR za každého žadatele o mezinárodní ochranu, jenž bude relokován na jejich území, a to 

v souladu s postupy stanovenými v článku 18 nařízení (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje 

Azylový, migrační a integrační fond. Celkový dopad původního návrhu Komise na rozpočet 

by tedy činil 240 milionů EUR. V této částce by nebyly zahrnuty náklady na fyzický přesun 

žadatelů o mezinárodní ochranu z Itálie Řecka do členských států místa relokace. 

 

Tento konkrétní návrh je součástí obsáhlejšího souboru opatření, které Komise nedávno 

předložila v oblasti migrace, který obsahuje rovněž další legislativní a rozpočtové podněty, 

jako je např. návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 (NOR č. 5/2015) a nové podněty uvedené 

v evropském programu pro migraci. Nyní je však zjevné, že tyto návrhy nebyly a nejsou 

dostatečné. 

 

Stejně jako v případě návrhu opravného rozpočtu 5/2015 je třeba opakovaně uvést, že i přes 

uvítání tohoto návrhu navrhovatelem a uznání vedoucí role, kterou Komise prokázala, 

nebudou navrhovaná opatření zcela jistě vzhledem k celkovému počtu osob žádajících 

o ochranu v EU stačit. 

 

Vzhledem k tomu, že v okruhu 3 nezbývá žádné rozpětí, je nezbytné zvýšit pro rozpočtový 

rok 2016 navrhované navýšení nad rámec výdajového stropu stanoveného pro okruh 3. 

Navrhovaná částka nemá umožnit jen vlastní financování mechanismu pro relokaci, ale i 

navýšení rozpočtu a personálu agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí vzhledem 

k jejich narůstajícím úkolům, zejména v souvislosti s mechanismy pro relokaci a přesídlení 

uprchlíků a navrhovaným zřizováním krizových míst, pátracími a záchrannými operacemi na 

moři, prováděním společného evropského azylového systému a nedávnými rozhodnutími a 

strategiemi za účelem boje proti terorismu a organizovanému zločinu. Návrh rovněž stanoví 

další navýšení prostředků Azylového, migračního a integračního fondu, aby bylo možné 

financovat fyzické přemísťování žadatelů o mezinárodní ochranu z Řecka a Itálie do 

členských států místa relokace. Návrh rovněž stanovuje další prostředky za účelem zvýšení 

                                                 
1 Viz například stanovisko Výboru LIBE k průběžné zprávě v zájmu dosažení kladného 

výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014–2020 

(2011/0177(APP)) a jeho stanovisko k návrhu na obnovení interinstitucionální dohody 

o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu (2004/2099(ACI)). 
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solidarity mezi členskými státy z důvodu aktuální krize a za účelem financování různých 

opatření okruhu 3 (jako jsou například pilotní projekty a přípravné akce). 

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci žádá Rozpočtový výbor, aby do své 

zprávy k návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti zařadil navrhované 

pozměňovací návrhy a aby v souladu s nimi dále jednal s Radou a Komisí o uvedeném návrhu 

rozhodnutí. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci žádá Rozpočtový výbor jako věcně 

příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY o uvolnění 

prostředků z nástroje pružnosti na 

prozatímní opatření v oblasti mezinárodní 

ochrany ve prospěch Itálie a Řecka 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY o uvolnění 

prostředků z nástroje pružnosti na 

prozatímní opatření v oblasti mezinárodní 

ochrany ve prospěch Itálie a Řecka a 

dalších naléhavých opatření v oblasti 

spravedlnosti a vnitřních věcí 

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Unie nyní čelí v oblasti migrace 

bezprecedentním výzvám, které nebyly 

v průběhu plánování víceletého 

finančního rámce 2014–2020 předvídány; 

v důsledku náhlých a narůstajících výzev 

v této oblasti je tudíž nezbytné změnit 

víceletý finanční rámec a příslušné 

finanční nástroje, aby Unie mohla lépe 
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řešit výjimečné okolnosti, kterým čelí. 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 1 b (nový)  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b) Aktuální počet uprchlíků, kteří 

přicházejí do Unie, a rozmáhající se 

humanitární krize v Unii, na její vnější 

hranici a ve Středomoří vyžadují 

okamžitou a rozhodnou politickou reakci 

a podstatné navýšení financování, aby se 

zabránilo ztrátám dalších životů a v zájmu 

naléhavého ustavení mechanismu pro 

uplatnění zásady solidarity a 

spravedlivého sdílení odpovědnosti v 

rámci unijních politik v oblasti azylu a 

imigrace. 

 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Poté, co byly posouzeny všechny 

možnosti, jak přerozdělit prostředky v 

rámci výdajových stropů okruhu 

Bezpečnost a občanství (okruhu 3), a co 

bylo v plné výši vyčerpáno nepřidělené 

rozpětí, Komise navrhuje uvolnit z 

nástroje pružnosti nad rámec výdajového 

stropu okruhu 3 částku ve výši 

123 966 698 EUR jakožto doplňující zdroj 

financování souboru dočasných opatření v 

oblasti azylu, která jsou financována ze 

souhrnného rozpočtu Evropské unie na 

rozpočtový rok 2016. Účelem tohoto kroku 

je pomoci zmírnit bezprostřední a 

mimořádný tlak na azylový a migrační 

systém v Itálii a Řecku. Celkové náklady 

(2) Poté, co byly posouzeny všechny 

možnosti, jak přerozdělit prostředky v 

rámci výdajových stropů okruhu 

Bezpečnost a občanství (okruhu 3), a co 

bylo v plné výši vyčerpáno nepřidělené 

rozpětí, je nezbytné uvolnit z nástroje 

pružnosti nad rámec výdajového stropu 

okruhu 3 částku ve výši 229 534 334 EUR 

jakožto doplňující zdroj financování 

souboru dočasných opatření v oblasti 

azylu, která jsou financována ze 

souhrnného rozpočtu Evropské unie na 

rozpočtový rok 2016. Účelem tohoto kroku 

je pomoci zmírnit bezprostřední a 

mimořádný tlak na azylový a migrační 

systém v Itálii a Řecku. Celkové náklady 
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na tato opatření v roce 2016 jsou 

odhadovány na 150 000 000 EUR. 

na tato opatření v roce 2016 jsou 

odhadovány na 150 000 000 EUR. Další 

prostředky jsou zapotřebí k navýšení 

rozpočtu a personálu agentur působících 

v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí 

vzhledem k jejich narůstajícím úkolům, 

zejména v souvislosti s mechanismy pro 

relokaci a přesídlení uprchlíků a 

navrhovaným zřizováním krizových míst, 

pátracími a záchrannými operacemi na 

moři, prováděním společného evropského 

azylového systému a nedávnými 

rozhodnutími a strategiemi za účelem boje 

proti terorismu a organizovanému 

zločinu. Dodatečné prostředky jsou 

zapotřebí k dalšímu navýšení prostředků 

Azylového, migračního a integračního 

fondu, aby bylo možné financovat fyzické 

přemísťování žadatelů o mezinárodní 

ochranu z Řecka a Itálie do členských 

států místa relokace. Další prostředky jsou 

rovněž zapotřebí za účelem zvýšení 

solidarity mezi členskými státy z důvodu 

aktuální krize a za účelem financování 

různých opatření okruhu 3 (jako jsou 

například pilotní projekty a přípravné 

akce). 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) Opatření, která Komise vyhlásila dne 

9. září 2015, budou rovněž vyžadovat další 

využívání tohoto nástroje. 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské 

unie na rozpočtový rok 2016 bude použit 

nástroj pružnosti s cílem navýšit nad rámec 

výdajového stropu okruhu Bezpečnost a 

občanství (okruhu 3) prostředky na 

závazky o částku 123 966 698 EUR. 

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské 

unie na rozpočtový rok 2016 bude použit 

nástroj pružnosti s cílem navýšit nad rámec 

výdajového stropu okruhu Bezpečnost a 

občanství (okruhu 3) prostředky na 

závazky o částku 229 534 334 EUR. 

 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato částka bude použita jako doplňující 

zdroj financování souboru dočasných 

opatření v oblasti azylu za účelem pomoci 

zmírnit bezprostřední a mimořádný tlak na 

azylový a migrační systém v Itálii a Řecku. 

Tato částka bude použita jako doplňující 

zdroj financování souboru dočasných 

opatření v oblasti azylu za účelem pomoci 

zmírnit bezprostřední a mimořádný tlak na 

azylový a migrační systém v Itálii a Řecku, 

jak je stanoveno v rozhodnutí Rady 

2015/..., kterým se stanoví prozatímní 

opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve 

prospěch Itálie a Řecka+, aby bylo možné 

financovat fyzické přemísťování žadatelů 

o mezinárodní ochranu z Řecka a Itálie 

do členských států místa relokace, navýšit 

prostředky agentur působících v oblasti 

spravedlnosti a vnitřních věcí, navýšit 

prostředky Azylového, migračního a 

integračního fondu a financovat 

související výdaje podle okruhu 3, 

Bezpečnost a občanství. 

 __________________ 

 + Footnote to the OJ to be inserted. 
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