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SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ
o novém paktu o migraci a azylu

CS

CS

Plán realizace nového paktu o migraci a azylu
Orientační
harmonogram

Kroky
Společný evropský rámec pro řízení migrace a azylu
Komise:







předkládá návrh nařízení o řízení azylu a migrace, včetně nového
mechanismu solidarity
předkládá návrh nového právního předpisu, kterým se stanoví postup
prověřování na vnějších hranicích
mění návrh nového nařízení o azylovém řízení tak, aby v něm bylo
zahrnuto nové řízení na hranicích a zvýšila se účinnost azylových
řízení
mění návrh nařízení o Eurodacu tak, aby splňoval požadavky nového
rámce EU pro řízení azylu a migrace, pokud jde o údaje
jmenuje v rámci Komise koordinátora v oblasti navracení, který se
bude opírat o novou síť na vysoké úrovni pro navracení a novou
operační strategii
stanoví novou strategii pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění

3. čtvrtletí 2020
3. čtvrtletí 2020
3. čtvrtletí 2020
3. čtvrtletí 2020
1. čtvrtletí 2021
1. čtvrtletí 2021

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) by měla:



plně využívat posílený mandát v oblasti navracení a poskytovat plnou
podporu členským státům na vnitrostátní úrovni
jmenovat zástupce výkonného ředitele pro otázky navracení

4. čtvrtletí 2020
2. čtvrtletí 2021

Evropský parlament a Rada by měly:


2. čtvrtletí 2021



přijmout nařízení o řízení azylu a migrace, jakož i nařízení o
prověřování a revidované nařízení o azylovém řízení
prioritně přijmout nařízení o Agentuře EU pro azyl



zajistit rychlé přijetí revidovaného nařízení o Eurodacu

4. čtvrtletí 2020



zajistit rychlé přijetí revidované směrnice o podmínkách přijímání a
revidovaného kvalifikačního nařízení
zajistit rychlé dokončení jednání o revidované směrnici o navracení

2. čtvrtletí 2021



4. čtvrtletí 2020

2. čtvrtletí 2021

Spolehlivý systém připravenosti a reakce na krize
Komise:


předkládá plán v oblasti připravenosti na migraci a řešení krizí

3. čtvrtletí 2020

předkládá návrh legislativy, jež se týká řešení krizových situací a
zásahů vyšší moci a kterou se ruší směrnice o poskytování dočasné
ochrany
Evropský parlament a Rada by se měly:

3. čtvrtletí 2020



2. čtvrtletí 2021



přednostně zaměřit na práci na novém krizovém nástroji

Členské státy, Rada a Komise by měly:


zahájit provádění plánu v oblasti připravenosti na migraci a řešení krizí
Integrovaná správa hranic
1

4. čtvrtletí 2020

Komise:


3. čtvrtletí 2020



přijímá doporučení o spolupráci mezi členskými státy v souvislosti s
operacemi prováděnými plavidly vlastněnými nebo provozovanými
soukromými subjekty
předloží členským státům pokyny, které jasně stanoví, že záchranné
akce na moři nelze kriminalizovat
přijme strategii pro budoucnost schengenského prostoru



zřídí schengenské fórum

4. čtvrtletí 2020





3. čtvrtletí 2020
1. čtvrtletí 2021

zahájí činnost nové evropské skupiny odborníků v oblasti pátrání a
záchrany
Komise, členské státy a agentura Frontex by měly:

4. čtvrtletí 2020



4. čtvrtletí 2020



zajistit rychlé a úplné provedení nového nařízení o Evropské
pohraniční a pobřežní stráži
zajistit zavedení a interoperabilitu veškerých rozsáhlých informačních
systémů

4. čtvrtletí 2023

Posílení boje proti převaděčství migrantů
Komise:




předloží nový akční plán EU proti pašování migrantů na období 2021–
2025
zahájí posouzení toho, jak posílit účinnost směrnice o sankcích vůči
zaměstnavatelům
začlení opatření proti převaděčství migrantů do partnerství se třetími
zeměmi

2. čtvrtletí 2021
4. čtvrtletí 2020
4. čtvrtletí 2020

Spolupráce s našimi mezinárodními partnery
Komise v těsné spolupráci s vysokým představitelem a členskými státy:


neprodleně začne pracovat na navázání a prohloubení individuálních
komplexních a vyvážených dialogů o migraci a partnerství
 zintenzívní podporu na pomoc lidem v nouzi a jejich hostitelským
komunitám
 zvýší podporu na vytváření ekonomických příležitostí a řešení
základních příčin nelegální migrace
 posune migraci v sestavování programů nových nástrojů v příštím
víceletém finančním rámci výše
 posoudí možnost uzavření nových dohod či ujednání EU o zpětném
přebírání osob
 využije vízový kodex k motivaci a ke zlepšení spolupráce s cílem
usnadnit navracení a zpětné přebírání osob a k přípravě na nová
ustanovení nařízení o řízení azylu a migrace
 pokročí s doporučením o legálních možnostech poskytování ochrany v
EU, včetně přesídlení
 naváže partnerství zaměřená na talenty mezi EU a klíčovými
partnerskými zeměmi
Evropský parlament a Rada by měly:

4. čtvrtletí 2020



4. čtvrtletí 2020

urychleně dokončit jednání o rámcovém nařízení o přesídlování a
přijímání osob z humanitárních důvodů

2

4. čtvrtletí 2020
4. čtvrtletí 2020
4. čtvrtletí 2020
4. čtvrtletí 2020
1. čtvrtletí 2021
4. čtvrtletí 2020
4. čtvrtletí 2020

Zatraktivnění EU pro kvalifikované a talentované lidi
Komise:


zahájí diskuzi o dalších krocích v oblasti legální migrace spojenou s
veřejnou konzultací
 navrhne balíček opatření týkajících se získávání kvalifikovaných a
talentovaných lidí, jehož součástí budou revize směrnice o dlouhodobě
pobývajících rezidentech a směrnice o jednotném povolení a také
určení možností vytvoření fondu talentů EU
Evropský parlament a Rada by měly:

3. čtvrtletí 2020



4. čtvrtletí 2020

dokončit jednání o směrnici EU o modré kartě

4. čtvrtletí 2021

Podpora integrace v zájmu inkluzivnějších společností
Komise:



přijme komplexní akční plán pro integraci a začleňování na období
2021–2024
zaktivuje obnovené Evropské partnerství pro integraci se sociálními a
hospodářskými partnery a posoudí způsoby rozšíření budoucí
spolupráce na oblast pracovní migrace

3

4. čtvrtletí 2020
1. čtvrtletí 2021

