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17. 9. 2015, Brusel 

Povinné kvóty migrační vlnu nezastaví  

Evropský parlament dnes na mimořádném jednání v Bruselu hlasoval o dalším návrhu 
Evropské komise ve věci trvající uprchlické krize. Michaela Šojdrová spolu s ostatními 
poslanci KDU-ČSL návrh na povinné přerozdělování uprchlíků nepodpořila.  

 

„Stejně jako minulý týden opakuji i nyní, že povinné kvóty nejsou řešením. Evropská komise 
zřejmě zaznamenala naše volání a navrhuje možnost dočasné výjimky z povinné kvóty 
výměnou za finanční náhradu. Problém je v tom, že Komise chce rozhodovat o tom, zda 
důvody jsou adekvátní a v podstatě si ponechává konečné slovo,“ vysvětluje europoslankyně 
Šojdrová, která se v konečném hlasování spolu s ostatními kolegy z KDU-ČSL zdržela. 

Šojdrová, která podporuje dobrovolné přijetí až pěti tisíc uprchlíků, v materiálu postrádá 
podrobnější popis opatření, která povedou k větší ochraně vnějších hranic EU a umožní rychlé 
návraty těch, kteří nemají nárok na udělení azylu. Obecně jí chybí též konkrétní opatření ke 
stabilizaci v zemích, odkud uprchlíci přicházejí. Těmi rozumí jednak humanitární pomoc v 
uprchlických táborech v Turecku, Jordánsku, Libanonu a také v Iráku, ale i mírové operace na 
územích, z nichž jsou lidé vyháněni. 

„Volání po jednotě sdílím, ale jednota se nedá nařídit, musí být postavena na přijatelném 
kompromisu pro všechny,“ doplňuje Šojdrová. 

Připomíná, že na jednáních představitelů EU Česká republika deklarovala ochotu uprchlíky 
přijímat a obvinění z nesolidárnosti jsou proto lichá. 

„Spolu s ostatními novými členskými státy jsme byli dlouhá desetiletí uzavřeni za železnou 
oponou. Naše přijímání jiných kultur je proto přirozeně zdrženlivější a v dnešní době i 
komplikované obavami z terorismu. Zodpovědná politika musí být solidární s potřebnými, ale 
musí též zohledňovat bezpečnostní rizika,“ uzavírá europoslankyně. 

Pro konečný návrh hlasovalo 372 poslanců, 124 bylo proti a 54 se hlasování zdrželo. 
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