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Vytvoření společného programu EU pro znovuusídlování 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o vytvoření společného 

programu EU pro znovuusídlování (2009/2240(INI)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na články 78 a 80 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na mezinárodní a evropské nástroje na ochranu lidských práv, zejména na 

Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků, Mezinárodní pakt o občanských 

a politických právech (ICCPR), Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních 

svobod (ECHR), Listinu základních práv Evropské unie a na práva a záruky, které tyto 

nástroje přiznávají uprchlíkům a žadatelům o mezinárodní ochranu, 

– s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o právech dítěte a na prvořadý záměr 

členských států chránit nejvyšší zájmy dítěte, 

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 6. června 2007 o budoucím společném 

evropském azylovém systému (KOM(2007)0301), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. června 2008 nazvané Plán politiky pro azyl – 

Integrovaný přístup k ochraně celé EU (KOM(2008)0360), 

– s ohledem na závěry 2908. zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci, které 

se konalo dne 28. listopadu 2008 ((16325/1/08 REV 1 (Presse 344)) a bylo konkrétně 

zaměřeno na přijímání uprchlíků z Iráku, 

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o vytvoření společného 

programu EU pro znovuusídlování (KOM(2009)0447), 

– s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 

rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 

2013 (KOM(2009)0456), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2009 o sdělení Komise Evropskému 

parlamentu a Radě o prostoru svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům – 

Stockholmský program1, 

– s ohledem na komentář vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) ke sdělení 

Komise o vytvoření společného programu EU pro znovuusídlování a k návrhu 

rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského 

uprchlického fondu na období 2008 až 2013, 

–  s ohledem na postoj Evropského parlamentu ze dne 7. května 2009 o návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského 

státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním 
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příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států1, 

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

(A7-0131/2010), 

A. vzhledem k tomu, že součástí spravedlivé a realistické migrační politiky Evropské unie 

zahrnující společný evropský azylový systém (CEAS) musí být účinný, kvalitní a 

udržitelný program pro znovuusídlování, jenž nabídne trvalé řešení uprchlíkům, kteří se 

nemohou vrátit do své země původu a jejichž ochranu ani živobytí nelze v prvních 

azylových zemích zajistit, 

B. vzhledem k tomu, že účelem znovuusídlování není pouze poskytovat humanitární pomoc 

znovuusídlovaným osobám, ale také zbavit třetí země zátěže spojené s poskytováním 

útočiště velkému počtu prchlíků, a představuje velmi důležitý prostředek rozdělení 

odpovědnosti, 

C. vzhledem k tomu, že znovuusídlování uprchlíků je v současné době každoročně 

umožňováno pouze v 10 členských státech, přičemž koordinace této činnosti mezi nimi 

téměř neexistuje, což má za následek, že strategické využití znovuusídlování jako nástroje 

vnější politiky EU není dostatečné, 

D. vzhledem k tomu, že ze strategického využití programu znovuusídlení mohou mít přímý i 

nepřímý užitek jak uprchlíci, kteří jsou znovuusídlováni, tak ostatní uprchlíci, kteří 

zůstávají v první azylové zemi, dále přijímající i jiné země, ale i mezinárodní systém 

ochrany uprchlíků celkově, 

E. vzhledem k tomu, že program znovuusídlování může napomoci k tomu, aby nelegální 

přistěhovalectví bylo méně atraktivní pro uprchlíky snažící se o přístup do zemí Evropské 

unie, 

F. vzhledem k tomu, že potřeba projevit solidaritu třetím zemím, které přijímají velké 

množství uprchlíků, pro něž je nutno zajistit mezinárodní ochranu, je důležitá a dokazuje 

nezbytnost projevovat tuto solidaritu i v rámci EU, 

G. vzhledem k tomu, že podíl EU na celosvětovém znovuusídlování je i nadále dosti nízký; 

vzhledem k tomu, že tento nízký podíl má negativní dopad na snahu EU hrát stěžejní 

úlohu při řešení globálních humanitárních otázek a na mezinárodních scéně, 

H. vzhledem k tomu, že základem společných politik členských států v oblasti 

přistěhovalectví a azylu musí být skutečná solidarita, jež by jim umožnila vzít na sebe 

značný díl odpovědnosti za plnění mezinárodních závazků v oblasti ochrany uprchlíků, 

ale i odpovědnosti vůči třetím zemím, které jsou značně zatíženy poskytováním útočiště 

velkému počtu uprchlíků, 

I. vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 7. května 2009 rovněž 

vyzýval k povinné solidaritě při znovuusídlování uprchlíků v rámci EU v případě, že je, 

mimo jiné, přijímající kapacita některého členského státu nedostatečná, s cílem umožnit 
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přemístění osob požívajících mezinárodní ochrany do jiných členských států, pokud 

dotyčné osoby souhlasí a jsou-li dodržována jejich základní práva, 

J. vzhledem k tomu, že spolupráci se třetími zeměmi, které již několik programů pro 

znovuusídlování realizovaly, je třeba ještě posílit, aby bylo možné využít jejich 

zkušeností s přijímáním osob, integračními opatřeními a obecnou kvalitou iniciativ 

spojených se znovuusídlováním, a to prostřednictvím vzájemné výměny osvědčených 

postupů, 

K. vzhledem k tomu, že místní i mezinárodní organizace, stejně jako organizace vládní 

i nevládní, zejména UNHCR, by měly být zapojeny do všech fází programu EU pro 

znovuusídlování a přispívat k jeho realizaci svými specifickými informacemi, 

technickými odbornými znalostmi, prognózami v oblasti logistiky a zkušenostmi, 

L. vzhledem k tomu, že evropský program pro znovuusídlování nesmí proces 

znovuusídlování komplikovat, 

M. vzhledem k předpokladu, že Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) zahájí 

svou činnost v průběhu roku 2010; vzhledem k tomu, že EASO bude moci nabízet svou 

pomoc členským státům při realizaci iniciativ spojených se znovuusídlováním a současně 

zajišťovat koordinaci politik v rámci EU; vzhledem k tomu, že Evropský podpůrný úřad 

pro otázky azylu se bude muset aktivně účastnit rozhovorů mezi členskými státy, Komisí 

a Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, 

N. vzhledem k tomu, že pozornost je třeba věnovat nejen nutnosti zapojit do znovuusídlování 

více členských států, ale i kvalitě, udržitelnosti a účinnosti znovuusídlování, přičemž 

důraz by se měl klást na integrační opatření, 

O. vzhledem k tomu, že by uprchlíci měli mít neprodleně přístup k jazykovým kursům 

a kursům seznamujícím s kulturou dané země a v případě potřeby i k lékařské 

a psychologické péči, 

P. vzhledem k tomu, že nezbytným předpokladem úspěchu a účinnosti iniciativ v oblasti 

znovuusídlování je přístup dospělých na trh práce a okamžitá integrace dětí ve školách, a 

že by proto tyto osoby měly mít přístup k poradenským službám v oblasti vzdělávání a 

zaměstnanosti, 

Q. vzhledem k tomu, že jak ve veřejné správě (např. v obcích), tak v rámci občanské 

společnosti (od organizací nevládních k organizacím dobročinným a od škol k sociálním 

službám) existuje několik subjektů, které mají zkušenosti i potřebné odborné znalosti, aby 

mohly uplatňovat vyhodnocovací mechanismy, 

R. vzhledem k tomu, že spolupráce s výše uvedenými subjekty – zejména s obcemi – se 

v zemích, které již mají ustálené postupy pro znovuusídlování, ukázala velmi přínosnou 

pro přijímání a integraci uprchlíků, 

S. vzhledem k tomu, že stanovování priorit by se mělo stát co nejflexibilnějším a vždy by se 

mělo přihlížet ke skutečné prioritě, kterou je nutno dát kategoriím nejzranitelnějších osob 

určeným UNHCR, 

T. vzhledem k tomu, že znovuusídlování je třeba realizovat jako doplňkové řešení k jiným 



 

trvalým řešením, jež mají žadatelé o mezinárodní ochranu v EU k dispozici a od nichž 

nelze odhlížet, a vzhledem k tomu, že snahy v oblasti znovuusídlování uprchlíků by 

neměly být na úkor úsilí o zajištění spravedlivého a účinného přístupu k azylu v rámci 

EU, 

U. vzhledem k tomu, že významnou úlohu hrají také programy pro přemísťování uprchlíků 

v rámci EU, a měly by proto být podporovány spolu s činnostmi spojenými se 

znovuusídlováním, jimiž se zabývá tato zpráva, 

V. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 7. května 2009 Evropský parlament rovněž 

vyzýval k zavedení systému, na jehož základě by se osoby požívající mezinárodní 

ochrany ze strany členských států, které se potýkají s mimořádnou a nepřiměřenou zátěží, 

převedly po konzultaci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky do jiných 

členských států s tím, že by bylo nutné zajistit, aby se přitom zachovávala 

nediskriminační, transparentní a jednoznačná pravidla, která je třeba v návaznosti na 

požadavek Parlamentu rovněž uplatňovat, 

W. vzhledem k tomu, že pokud členské státy, které se nikdy nezapojily do programů pro 

znovuusídlování, nebudou mít přístup k informacím, lidským zdrojům, odbornému 

poradenství a neustálému monitorování úsilí v oblasti znovuusídlování, nebude pro ně 

vůbec snadné se zapojit, a bude tak nesnadné dosáhnout cíle, kterým je zapojení většího 

počtu členských států, 

Skutečný a účinný program EU pro znovuusídlování 

1. vítá iniciativu Komise, která navrhuje změnit Evropský uprchlický fond tak, aby se v něm 

projevil vliv programu EU pro znovuusídlování; 

2. kladně oceňuje výše uvedené obecné cíle stanovené ve sdělení o programu EU pro 

znovuusídlování a stále větší pozornost, jež je znovuusídlování věnována v obecné 

politice EU v oblasti azylu; 

3. požaduje přijetí opatření, na jejichž základě budou členské státy a místní orgány 

informováni o výhodách znovuusídlování uprchlíků; 

4. připomíná však, že rozpočtová položka a finanční podpora jsou nedostačující k tomu, aby 

byl program pro znovuusídlování uplatňován skutečně v celé EU; 

5. naléhavě žádá členské státy, aby podpořily zavedení mechanismů soukromého 

financování a obecnou součinnost státní a soukromé iniciativy s cílem posílit Evropský 

program pro znovuusídlování; 

6. žádá ambicióznější program, který zajistí kvalitu a účinnost znovuusídlování a bude 

obsahovat konkrétní pokyny týkající se vytvoření nového vzoru pro stanovování priorit, 

vytvoření pobídek pro členské státy, které je mají přimět k tomu, aby umožňovaly 

znovuusídlování uprchlíků, a zajištění souladu znovuusídlování s dalšími politikami EU 

v oblasti azylu, a který bude obsahovat také standardy pro podmínky přijímání 

a vyhodnocovací mechanismy, které je třeba přijmout v rámci každé iniciativy spojené 

se znovuusídlováním; 

7. domnívá se, že nové finanční výhledy (na období 2007–2013) by měly stanovit specifický 



rámec pro znovuusídlování. Ten by mohl mít podobu odděleného fondu na 

znovuusídlování a měl by poskytovat finanční podporu ambicióznějšímu programu 

znovuusídlování; 

8. vítá otevření nového Evakuačního transitního centra (ETC) v Rumunsku, jež poskytuje 

dočasné útočiště uprchlíkům, které je naléhavě potřeba znovuusídlit, a/nebo uprchlíkům, 

kteří nemohou zůstat v zemích prvního azylu; vyzývá Komisi, aby této možnosti 

využívala a aby rovněž podporovala znovuusídlování prostřednictvím Evakuačního 

transitního centra; 

9. vítá iniciativy ad hoc řady členských států ohledně přijetí uprchlíků, které je třeba 

naléhavě znovuusídlit, uznává však, že iniciativy tohoto druhu musí mít organizovanější 

podobu; 

Požadavky účinnosti a schopnosti reagovat v souvislosti s opatřeními v oblasti 

znovuusídlování 

10. zdůrazňuje, že účinný program EU pro znovuusídlování by měl zajistit ochranu a trvalá 

řešení dlouhodobých rozvleklých situací uprchlíků a zároveň umožnit v mimořádných 

situacích či v případech nepředvídatelné události rychle a adekvátně reagovat, a že 

priority pro určitý rok by se měly stanovovat tak, aby v případě humanitární krize, která 

může nastat v průběhu daného roku, umožňovaly pohotovou reakci; 

11. trvá na tom, že kromě informací, které může poskytnout UNHCR, nevládní a jiné 

organizace, je pro přípravu znovuusídlování uprchlíků, vyhodnocení jejich potřeb 

a odpovídající naplánování další fáze znovuusídlování důležité umožnit práci v terénu, 

12. vybízí k tomu, aby partnerství veřejného a soukromého sektoru s nevládními 

organizacemi a dalšími sociálními partnery, jako jsou náboženské a etnické organizace, 

přispívala k realizaci znovuusídlování a k propagaci dobrovolné činnosti v této oblasti; 

13. je přesvědčen, že obce, které jsou do znovuusídlování již zapojeny nebo se na něm 

začínají podílet, by měly vytvářet partnerství a sdružovat se s jinými obcemi ve své zemi i 

v členských státech EU, a tím v této oblasti umožnit výměnu zkušeností a posílení 

spolupráce v celé EU; 

14. zdůrazňuje, že je potřeba vytvořit organizovaný rámec spolupráce a v něm nadále 

získávat odborné znalosti a umožnit shromažďování a výměnu informací; zdůrazňuje 

také, že účinný program EU pro znovuusídlování musí členským státům (těm, které se 

programu již účastní nebo by se účastnit chtěly) umožňovat přístup k lidským zdrojům, 

odbornému poradenství a sdíleným informacím, které mohou být užitečné v každé fázi 

iniciativy spojené se znovuusídlováním; uznává, že všichni, kdo se účastní 

znovuusídlování, zvláště znovuusídlení uprchlíci, jsou významným zdrojem informací 

pro vyhodnocení iniciativ souvisejících se znovuusídlením; 

15. vyzývá členské státy ke společnému hledání a výměně osvědčených postupů vedoucích 

k lepší účinnosti, které mohou zahrnovat i realizaci společných programů, vzájemné 

hodnocení, zakládání společných misí, využívání společné infrastruktury (jako jsou např. 

tranzitní střediska) a pořádání návštěv ve členských státech za účelem vyhodnocení 

probíhajících iniciativ spojených se znovuusídlováním; 



 

16. žádá, aby byl respektován význam vyhodnocovacích mechanismů sledujících kvalitu 

přijetí a integrace v hostitelských členských státech; domnívá se, že úspěch 

znovuusídlování nelze posuzovat pouze z hlediska fyzického přemístění uprchlíků ze třetí 

země do členského státu, ale také z hlediska provádění opatření, jež umožňují integraci 

uprchlíků v hostitelské zemi; 

17. žádá, aby byla zvláštní pozornost věnována lidským zdrojům podílejícím se na jakémkoli 

současném či budoucím programu EU pro znovuusídlování, aby se mohly využívat 

osvědčené postupy pro adaptaci a integraci uprchlíků v hostitelské společnosti, neboť se 

ukazuje, že opatření v oblasti znovuusídlování je nutné provádět pod dohledem 

příslušných úředníků a odborníků; 

Stálé oddělení pro znovuusídlování, základní kámen účinného společného programu EU pro 

znovuusídlování 

18. je si vědom, že v EU neexistuje dostatečná strukturovaná spolupráce v oblasti 

znovuusídlování, která vyžaduje značné logistické přípravy, například pracovní návštěvy 

zaměřené na výběr a průzkum, lékařské prohlídky a bezpečnostní prověrky, organizaci 

cest a vyřizování víz, jakož i programy přijímání znovuusídlenců a jejich integraci, jak je 

uvedeno ve sdělení KOM(2009)0447; 

19. potvrzuje navíc svůj názor, že absence mechanismů spolupráce a koordinace mezi 

členskými státy zvyšuje náklady operací souvisejících se znovuusídlováním, snižuje 

jejich atraktivitu a oslabuje jejich strategický dopad; 

20. doporučuje proto vytvořit zvláštní oddělení s vlastními zaměstnanci, jejichž úkolem bude 

zajišťovat potřebnou koordinaci mezi všemi probíhající činnostmi členských států 

souvisejícími se znovuusídlováním; 

21. je přesvědčen, že nejvhodnějším institucionálním rámcem tohoto oddělení pro otázky 

znovuusídlování by byl Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), kde by toto 

oddělení mohlo spolupracovat v rámci politik EU v oblasti azylu a migrace; 

22. domnívá se, že toto oddělení by mohlo navázat užší kontakt s UNHCR a místními 

nevládními organizacemi, a obdržet tak důležité informace týkající se např. naléhavých 

priorit, integračních technik atd. a tyto informace pak předávat členským státům 

a orgánům a institucím EU; 

23. trvá také na tom, že by oddělení pro otázky znovuusídlování mohlo hrát významnou 

úlohu při sledování a hodnocení kvality a účinnosti programu pro znovuusídlování na 

evropské úrovni, a to tím, že by na základě informací od institucí/orgánů zapojených 

v členských státech do iniciativ v oblasti znovuusídlování vypracovávalo výroční zprávy 

o všech činnostech; 

24. rád by zdůraznil, že oddělení pro otázky znovuusídlování by mělo vést seznam 

nevládních organizací, dobročinných organizací a dalších subjektů, které mohou v rámci 

procesu znovuusídlování uprchlíků spolupracovat se správními orgány; dále 

poznamenává, že výše zmíněné oddělení by mělo pravidelně vydávat dokumenty, v nichž 

budou stanoveny standardy a kritéria, které budou tyto subjekty muset splňovat, aby se 

mohly zapojit do programů EU v oblasti znovuusídlování; 



25. zdůrazňuje, že EASO se může velmi užitečným způsobem podílet na zajišťování souladu 

a komplementarity programu EU pro znovuusídlování a dalších politik EU v oblasti 

azylu; 

Flexibilní stanovování priorit 

26. uvědomuje si, že vhodný program pro znovuusídlování vyžaduje pravidelnou aktualizaci 

státních příslušností a kategorií uprchlíků, kteří by měli být v rámci procesu 

znovuusídlování upřednostňováni, přičemž zvláštní ohled je třeba brát na mimořádné 

události v různých zeměpisných oblastech a na obzvláště zranitelné osoby, které potřebují 

ochranu nejvíc; 

27. je přesvědčen, že v souladu s návrhem by priority EU pro určitý rok měla stanovit 

Komise, přičemž na všech fázích výběru a posuzování kandidátů na znovuusídlování by 

se měly velmi výrazně a účinně podílet úřad UNHCR a Evropský parlament; 

28. navrhuje, aby se výroční schůze odborné skupiny pro otázky znovuusídlování účastnila 

delegace poslanců z Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru 

pro zahraniční věci a Výboru pro rozvoj; 

29. domnívá se, že program EU pro znovuusídlování by měl zahrnovat zvláštní postupy, na 

jejichž základě se Evropský parlament bude moci zapojit do sestavování priorit EU pro 

daný rok; 

30. vybízí EASO, aby se významnou měrou podílel na sestavování plánu znovuusídlování 

v rámci EU; 

31. obhajuje zásadu, že v souladu s tím, že je nutné, aby priority EU pro určitý rok bylo 

možné upravovat, měly by existovat kategorie, jež zůstanou každý rok neměnné, aby 

členské státy mohly obzvláště zranitelným osobám nabízet možnost znovuusídlování 

kdykoli v průběhu roku; 

32. navrhuje, aby byla jednotlivým členským státům umožněna příprava na nouzové postupy 

pro případ nepředvídaného vývoje v humanitární oblasti – pro situace, kdy jsou uprchlíci 

například vystaveni ozbrojenému útoku nebo kdy přírodní neštěstí nebo katastrofy vážně 

ohrožují uprchlické tábory; domnívá se, že díky těmto postupům by bylo možné 

realizovat znovuusídlování v krátkém časovém horizontu, přičemž související 

administrativní opatření by bylo možné provést v rámci zkráceného časového rozvrhu 

nebo, v určitých případech, až poté, co se uprchlíci přemístí; doporučuje, aby byla tato 

oblast považována za jeden z cílů programu EU pro znovuusídlování; 

Zajištění většího počtu členských států podílejících se na znovuusídlování 

33. vyjadřuje politování nad skutečností, že programy pro znovuusídlování má v současné 

době pouze 10 členských států a že vznikly bez jakékoli koordinace; 

34. je si vědom, že účast členských států je i nadále dobrovolná vzhledem k rozdílům 

týkajícím se podmínek přijímání, partnerů spolupráce a právních kritérií, na jejichž 

základě se rozhoduje o tom, komu lze znovuusídlení poskytnout; 

35. uvědomuje si, že některé členské státy, zejména ty na jihu Evropy, čelí v důsledku své 



 

polohy na vnějších hranicích Unie zvláštním výzvám; 

36. přesto však žádá, aby byly vytvořeny větší pobídky, které budou motivovat další členské 

státy k účasti na programu EU pro znovuusídlování; uvědomuje si, že i když je větší 

finanční pomoc důležitá, nemělo by se zapomínat na EASO, které může v tomto ohledu 

představovat značný přínos, neboť se může snažit vyrovnávat situaci zlepšováním kvality 

služeb pro uprchlíky poskytovaných v členských státech a nabízením pomoci za použití 

nejúčinnějších postupů pro přijetí a integraci; 

37. navrhuje větší finanční pomoc členským státům, jež by se rády zapojily do programu EU 

pro znovuusídlování, s cílem poskytnout jim pomoc při vytváření udržitelného programu 

znovuusídlování a snížit zátěž těchto států, která je s podobnou iniciativou v počáteční 

fázi spojena; navrhuje, s cílem zabránit nadměrnému dopadu na Evropský uprchlický 

fond, aby byla výše finanční pomoci po počátečních letech účasti na programu uvedena 

na stejnou úroveň jako u ostatních členských států; 

38. je přesvědčen, že počet uprchlíků znovuusídlených v EU nebude možné zvyšovat, aniž by 

byl zaveden administrativní a odborný rámec, jenž by tvořil základ tohoto programu, 

a stálé struktury, jež by zajišťovaly přípravu na znovuusídlování a následnou kontrolu 

integračního procesu; 

Vyhodnocovací mechanismy 

39. domnívá se, že účinný program EU pro znovuusídlování musí zahrnovat ustanovení 

o vyhodnocovacích mechanismech, neboť klade důraz na kvalitu znovuusídlování 

v každém členském státě a na dobré standardy ve všech fázích od uznání až po přijetí 

a integraci uprchlíků; 

40. vyzývá členské státy zapojené do programu pro znovuusídlování, aby vyhodnotily 

opatření, která přijaly v rámci postupu znovuusídlování, s cílem zajistit a zlepšit integraci 

uprchlíků. Členské státy by rovněž měly pravidelně sledovat integraci uprchlíků; 

41. je toho názoru, že vládní orgány by měly co nejvíce upevnit spolupráci s nevládními 

subjekty (např. s mezinárodními a místními nevládními organizacemi) a využívat jejich 

odborných znalostí a zkušeností s prací s uprchlíky při vytváření iniciativ v oblasti 

znovuusídlování uprchlíků; účast občanské společnosti v Evropském programu pro 

znovuusídlování bude oporou pro iniciativy členských států a místních orgánů na podporu 

a přijímání uprchlíků; 

42. podporuje velké úsilí ze strany všech zúčastněných subjektů, jehož cílem je umožnit 

uprchlíkům, a to zejména těm nejzranitelnějším, přístup k vhodnému bydlení, zdravotní 

péči, vzdělání, jazykovým kursům a psychologické pomoci, ale i na trh práce, a zajistit 

tak jejich úspěšnou integraci; 

43. žádá úřad EASO, a především jeho navrhované oddělení pro otázky znovuusídlování, aby 

v úzké spolupráci s UNHCR, nevládními organizacemi a místními orgány stanovil jasná 

kritéria pro kvalitu znovuusídlování a sledoval znovuusídlování uprchlíků, a přispěl tak 

k hodnocení a dalšímu zdokonalování činnosti vykonávané členskými státy v souvislosti 

se znovuusídlováním; 

44. znovu zdůrazňuje úlohu EASO jako subjektu, který by mohl upozorňovat na určité 



nedostatky iniciativ v oblasti znovuusídlování, pomáhat členským státům při hledání 

konkrétních řešení a podporovat dostupné osvědčené postupy spolu se stálým oddělením 

pro otázky znovuusídlování; 

45. vyzývá k uspořádání společné výroční rozpravy Výboru pro občanské svobody, 

spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro zahraniční věci EP, která by mohla přispět 

k rozvíjení programu; 

o 

 

o  o 

 

46. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 

 

 


