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Plenární zasedání dne 2016-01-18 - Jednominutové projevy  

Petr Mach 

 

Dámy a pánové, když Česká republika vstupovala do 

Evropské unie, tak mnozí mí spoluobčané věřili, že 

členství v Evropské unii sníží korupci, že upevní 

demokracii v naší zemi, že přinese prosperitu. A nyní 

musí každý vidět, že tento falešný sen se totálně rozpadá. 

 

 

Všichni v České republice vidí, že evropské fondy pouze 

zvýšily korupci. Hlasování proti České republice ve věci 

migračních kvót ukázalo na pravou nedemokratickou 

podstatu Evropské unie a ukázalo naprostou odtrženost 

Evropské komise od toho, co si myslí obyčejní lidé v 

České republice. A navíc teď vidíme, že ani to rozhodnutí 

o kvótách nefunguje. Evropský parlament z toho byl úplně 

vynechán, že je to urgentní, a stejně nebyla Evropská 

komise schopna nic udělat a je to jenom dobře. Většina 

občanů ve Velké Británii si zřejmě nyní přeje vystoupení a 

já se tomu vůbec nedivím. 

PM1 

 

Ladies and gentlemen, when the Czech Republic 

accessed the European Union, many of my co-citizens 

believed that EU membership will reduce corruption, 

strengthen democracy in our country, bring prosperity. 

And today, everyone must see these false dreams have 

fallen apart. 

 

Everyone in the Czech Republic sees that European 

funds have actually increased corruption. The vote 

against the Czech Republic in migration issues have 

shown the true undemocratic nature of the European 

Union and total isolation of the European Commission 

from what ordinary people in the Czech Republic think 

and believe. Moreover, now we can see that even the 

quota decision doesn’t work. The European Parliament 

has been completely set aside, with the grounds that it is 

urgent. And nevertheless, the European Commission was 

unable to do anything and it’s only good so. Most 

citizens in the UK wish a Brexit and I can’t be surprised.  
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Nigel Farage 

 

Thank you. They’re slightly overenthusiastic. But it 

wasn’t supposed to be like this, was it? Because 

Mr Cameron’s renegotiation began with really big 

intentions: Treaty change – he was gonna question – blue 

cards going up already, this is gonna be fun – he was 

gonna control the free movement of people, he was 

gonna achieve a fundamental change, not just in Britain’s 

relationship with the European Union, but reform the EU 

itself. And what we got was a letter from Mr Tusk in 

which there’s no Treaty change, no powers returned to 

the United Kingdom and no control over our borders at 

all. In fact, it was hardly worth the wait. It’s really rather 

pathetic. 

 

But there is, of course, one more chance for the Prime 

Minister, because he goes to the European summit in a 

couple of weeks’ time. And like Oliver Twist, he will 

parade in front of the other leaders and say: “Please, can 

we have some more concessions?” I find it rather 

humiliating that a British prime minister has to do this, 

but I’m certain of one thing: he won’t get another thing. 

NF1 

 

Děkuji, já myslím, že jste až příliš nadšen, pane předsedo. 

Já myslím, že to takto nemělo být, protože pan Cameron 

vyjednával s velkými záměry, chtěl změnit smlouvu – a už 

vidím teď, že modré karty tady rostou jako houby po dešti, 

to bude legrace – chtěl omezit volný pohyb, chtěl udělat 

zásadní změny nejenom ve vztahu mezi Británií a EU, ale 

chtěl zreformovat celou Evropskou unii. A najednou co 

teda tady máme: dopis od pana Tuska, kde se nehovoří o 

žádných změnách ve smlouvě, o tom, že se nebudou 

vracet žádné pravomoci do Británie a žádná kontrola nad 

našimi hranicemi, nic takového. Ve skutečnosti to nestojí 

ani za ten kus papíru, je to dosti smutné. 

 

 

Ale dejme panu premiérovi ještě jednu šanci. Půjde na 

Evropský summit za několik málo dní a je možné, že 

potom tam vystoupí před ostatními leadery, a řekne: 

„prosím, ještě trošku více ústupků“. A možná se hodně 

pokoří jako britský premiér, ale já vám řeknu, už nic 

dalšího nevymůže. Protože když se podíváte na podstatu 

tohoto návrhu, vidíte tam tu záchrannou brzdu pro dávky 



 

 

Because just look at the substance of this: we have an 

emergency brake on migrant benefits. Wow! It was 

supposed to be a total ban on migrant benefits for up to 4 

years, so it is hardly an emergency brake. It’s more of a 

handbrake turn. And the Prime Minister is saying: 

“We’ve got a red card. Isn’t that wonderful!” Well, what 

that means is that a majority of parliaments in the 

European Union can say to Mr Juncker that they don’t 

want one of his directives. Is that a cause for celebration? 

I mean if 15 parliaments couldn’t stop a piece of law, 

we’d be living in a communist dictatorship. 

 

And what I’ve gone through here are the good bits, but 

the most bizarre thing is Mr Cameron said that this deal, 

he would now vote for Britain to join the European 

Union. So let’s have a little think about that. If the 

question in June is: “Should we join the European 

Union?”, we’d have to tell the British people: “You must 

surrender the control and sovereignty of your parliament 

and have 75% of your laws made somewhere else. Your 

Supreme Court will not be supreme. You will be 

overruled by a court in Luxembourg made up of people 

who aren’t even judges. You will have to give up your 

fishing grounds, including in some places 200 miles of 

the North Sea, and you must cut your links with the 

Commonwealth and the wider world because you’re no 

longer fit to negotiate your own global trade deals. Oh, 

and by the way, for all of this you will be paying 

55 million pounds a day as a membership fee.” Would 

the British people vote for that? Not a snowball’s chance 

in Hades. 

 

And all we have to do is recognise that, whilst the 

politicians and the big banks and the big businesses will 

in this referendum defend their own vested self-interests, 

it’s people power that will win this referendum. And 

after we’ve won this referendum, I hope in many other 

countries in Europe, too. 

 

(Applause from certain quarters) 

 

– ale, ale – předtím se přece uvažovalo o úplném zákazu a 

jejich čerpání po 4 roky, takže nejde o žádnou záchrannou 

brzdu, je to taková příruční brzdička. A pan premiér to 

nazývá červenou kartou, no není to nádhera? Ale co to 

znamená? Znamená to, že když většina parlamentů 

v Evropské unii řekne, že si nepřejí nějakou směrnici pana 

Junckera, je to důvod k oslavám? 15 parlamentů 

nedokázalo zastavit žádný zákon doposavad. 

 

 

 

 

Ale to, co je možná nejzvláštnější, je, že pan Cameron by 

na základě této dohody hlasoval pro setrvání Británie 

v EU. Pokud otázka tedy bude v červnu, zda bychom měli 

zůstat v Unii, možná bychom měli říci: „Musíme se vzdát 

našich pravomocí, protože 75 % legislativy se bude 

rozhodovat v Bruselu, náš Nejvyšší soud nebude 

suverénní, protože tady je soud v Lucembursku, vzdáte se 

rozhodování o pobřežních vodách, seškrtáme vztahy 

s Commonwealthem a širším světem, protože už to 

nezapadá do vyjednávání globálních obchodních dohod, a 

mimochodem, za toto všechno zaplatíte 55 milionů liber 

ročně, denně, to je takový poplatek za naše členství.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takže dnes je třeba si uvědomit, že zatímco politici, velké 

banky a podniky budou obhajovat v tomto referendu 

jenom své vlastní zájmy, je na lidech, aby projevili svoje 

síly a jakmile my zvítězíme v referendu, doufáme, že 

takové vítězství se bude opakovat i v dalších evropských 

zemích. 

Martina Anderson 

 

Thank you, Sinn Féin wants to see the creation of a 

social Europe, a Europe of democracy at its core and a 

Europe that is closer to citizens. It’s clear that the right-

wing agenda of these institutions, and several EU 

leaders, is being put before the needs of citizens. 

 

The failed policies of deregulation, austerity, 

discrimination and scapegoating are at the heart of the 

EU reform agenda heading into February’s Council. 

Cameron’s and Tusk’s vision for Europe is that of a race 

to the bottom and of disregard for the concept of human 

rights and equality. And along with the attacks on 

workers’ rights and migrant rights contained in these 

proposals, the agenda of the British Government is to 

undermine human rights, as evident in its proposed 

MA1 

 

Děkuji. Sinn Féin chce sociální Evropu, sociální Evropu, 

která by byla demokratická, byla blíž svým občanům. Je 

jasné, že tady je taková pravicová agenda, jsou tady 

snahy, obavy občanů a jejich starosti odložit stranou. 

 

 

Je zapotřebí reformy Evropské unie. Cameron a Tusk mají 

určitou vizi, která znamená běh směrem dolů, a to je 

v rozporu s koncepcí lidských práv a rovností. Jde 

samozřejmě o to, že práva pracujících a uprchlíků jsou 

umenšována v tomto návrhu a máme tady Evropskou 

úmluvu o lidských právech. 

 

 

 



 

 

repeal of the Human Rights Act which gives effect to the 

European Convention of Human Rights. 

 

You know, Brexit and the repeal of the Human Rights 

Act have implications for Ireland, have implications for 

the Good Friday Agreement, and there’s no mention of 

that. So whilst the EU is in need of radical reform, it’s 

clear that these proposals are pushing the EU reform in 

the wrong direction. 

 

In most international agreements, disputes or otherwise, 

it’s “all about the economy, stupid”. In the case of 

Brexit, it’s “all about human rights, stupid”. 

 

(speaker concludes her speech in Irish) 

 

(speaker agreed to take a blue-card question) 

 

 

 

 

To má samozřejmě určité dopady pro Irsko, pro dohodu 

z Velkého pátku a je třeba o těchto věcech hovořit. Takže 

ano, Unie potřebuje radikální reformu, ale ty návrhy, které 

leží na stole, tlačí reformu Unie špatným směrem. 

 

 

 

Většině mezinárodních dohod jde o ekonomické otázky, 

v případě brexitu se tady jedná o lidská práva. A to je 

třeba si uvědomit. Děkuji. 

Alyn Smith (blue-card question) 

 

Absolutely, President, thank you. I am grateful to my 

Irish colleague for giving way and coming from 

Scotland, the diversity of the United Kingdom is of 

course very important, and we have very different 

domestic politics. We have elections in the North of 

Ireland, in Scotland and Wales in May. Would you agree 

with me that it’s a democratic outrage for the vote to be 

held in June? That would be disrespectful to Northern 

Irish, Scottish and Welsh democracy. And further, given 

that we have different attitudes to the European Union 

within Scotland, the North of Ireland and Wales, would 

you agree with me that it would be a democratic outrage 

for those countries to be taken out of the EU against our 

democratic will? 

 

AS 

 

Zcela určitě. Jsem velice rád, že tady moje irská kolegyně 

hovořila. Máme různorodost politik, máme samozřejmě 

v květnu volby v Severním Irsku a Walesu a tak dále. Jak 

to vidíte s vývojem v těchto volbách? Souhlasíte se mnou, 

že by to bylo demokratické neštěstí, kdyby tyto země byly 

proti naší demokratické vůli vyňaty z Evropské unie?  

Martina Anderson (blue-card answer) 

 

Thank you for that question. I think I would absolutely 

concur with what you’re saying with regards to Ireland’s 

place in Europe, just as you’re saying Scotland’s place is 

in Europe. And we hope that an English vote on this does 

not result in the North of Ireland being taken out of the 

EU. And therefore we would argue that for the North of 

Ireland – and perhaps you’re saying the same for 

Scotland – that there should be a separate referendum. 

And it should be calculated and counted separately and 

that should be respected. 

 

MA2 

 

Děkuji za ten dotaz. Já naprosto souhlasím s tím, co říkáte 

ohledně místa Irska v Evropě i ohledně místa Skotska 

v Evropě. A my doufáme, že anglický, anglické hlasování 

nevyplyne, že z něj nevyplyne odchod Severního Irska 

z Evropské unie. Ano, mělo by tady být oddělené 

referendum, a mělo by být vypočítáno odděleně a také 

respektováno. Děkuji. 

Janice Atkinson 

 

Well, it’s ‘Camsham’, and Labour will keep the white 

flag flying, along with the Greens and the remaining Lib 

Dem. The British public knows that this was a 

Chamberlain moment, and so do the British newspapers. 

Let me read to you what the British media are saying. 

The Sun: ‘Who do you think you’re kidding, Mr. 

Cameron?’; the Daily Mail: ‘footling, pedantic and 

almost ineffective’; the Express: ‘a joke’; the Mirror: 

JA1 

 

Je to veliká ostuda. Já odsuzuji to, co tady řekla 

představitelka zelených. Britští občané jsou velice dobře 

informovaní. Podívejme se, co říkají britská média: „Koho 

chcete obelhat, pane Camerone, svými neefektivními 

návrhy?“; „To je vtip“. 

 

 

 



 

 

‘sophistry and spin’. 

 

Voters are very well informed and they read newspapers; 

the media matters. There is nothing on agriculture, 

fishing, trade and environmental policies. Now it is very 

clear: there is no change, no treaty change, no 

repatriation of British sovereignty. Britain will keep 

paying the billions into the EU and, crucially, our 

borders remain open to migrants and terrorists. The truth 

is Cameron got pretty much what he asked for: 

absolutely nothing. It means nothing, and this is what the 

British people will do (tears up a piece of paper) and go 

for Brexit. 

 

 

 

Voliči jsou velmi dobře informováni, noviny čtou, sledují 

média, média mají svoji hodnotu. Není tam nic o 

zemědělství, rybolovu, obchodu, environmentálních 

otázkách a ano, žádná změna. K žádné změně smluv 

nedochází, žádná změna v suverenitě, v platbách miliard 

do evropského rozpočtu, otevření migrantům, teroristům. 

Cameron dostal to, co žádal, vlastně nic. Nic, je to 

skutečně nic, to co máme na stole a přesně toto s tím 

udělají, s tím návrhem udělají britští občané a budou volit 

odchod Británie. 

Evžen Tošenovský 

 

Děkuji, pane předsedající, jedním z témat jednání Rady 

má být i nastavení nových pravidel pro Británii. Jsem 

přesvědčen, že diskuse o nových pravidlech není důležitá 

jen pro Británii, ale má zásadní význam pro celou 

Evropskou unii, a to zdaleka ne z důvodu hrozby 

odchodu Británie z Evropské unie. Pro mne je probíhající 

jednání hlavně tématem o novém pohledu na fungování 

Evropské unie. Je skutečně nejvyšší čas se vážně zabývat 

tím, jak by měla Unie fungovat. Tak, jak se svět 

dramaticky mění, nesmí Unie zkostnatěle trvat na svém 

administrativně složitém, často až nefunkčním modelu. 

Neschopnost rychle jednat v krizových situacích, jako 

byla Ukrajina, nebo současné tápání v uprchlické krizi 

jen zvyšuje nezbytnost změny vnitřních pravidel 

fungování. Přijetí nových pravidel pro Británii je pro 

mne skutečnou šancí potřebných změn pro celou Evropu. 

Děkuji, pane předsedající. 

ET1 

 

Thank you very much, President. One of the issues are to 

be the new rules for the UK and I’m certain that the new 

rules are not only for the UK. It’s important for the entire 

European Union and not only because of the, not only 

because of the possibility of Brexit, we have to look at the 

possibilities of restarting, of having a functional EU. And 

for this particular reason we have to adjust to the world. 

The world is changing dramatically and we have to adjust, 

there are many things which are much more complicated 

and much more complex and for this particular reason, we 

have to have a new approach and new rules, taking into 

consideration the crisis in the Ukraine, the refugee crisis 

as things stand right now. It isn’t possible to confront 

these issues if these rules are not considered for the whole 

of Europe.  
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Michaela Šojdrová 

 

Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně a 

kolegové, zásadní otázkou pro Evropskou unii je řešení 

migrační krize. Stále však ještě nevidím výraznou změnu 

v ochraně vnějších hranic a v nastolení míru na Blízkém 

východě. Je pro mne nepochopitelné, že stále nebylo 

přijato rozhodnutí o zřízení pohraniční a pobřežní stráže, 

zatímco systém povinných kvót, se kterým jsem 

nesouhlasila, bych schválen relativně rychle, ale stejně 

nefunguje. Mezitím přijímáme v České republice 

uprchlíky sami a dobrovolně, byť řádově v mnohem 

menší míře než v Německu a v jiných zemích. Podporuji 

iniciativu nadace, která v České republice zajistila azyl 

pro 153 iráckých křesťanů prchajících před islamistickým 

terorem. Je to sice malé číslo, ale jsou to konkrétní lidé, 

konkrétní rodiny, děti, které osobně znám, a jsem ráda, že 

jsme mohla přispět k jejich záchraně. V naší zemi se 

samozřejmě také ozývá nesouhlas, ale jsou četná i gesta 

solidarity a pomoci. Lidé jsou ochotni pomáhat, ale nesmí 

MŠ1 

 

Madam President, colleagues, major issue for the EU is 

the migration crisis but I can’t see any major changes in 

the protection of external borders and peace in Middle 

East. I cannot understand why we still haven’t decided 

about border protection, whereas the quotas were 

adopted quickly but they’re not working for relocation. 

In the Czech Republic, we’re taking in refugees on 

voluntary basis, even though it is less than Germany and 

other countries. And I support the fact that Iraqis, more 

than a 150 Iraqis have been given places in homes in the 

Czech Republic, Christians fleeing from Iraq, we can 

help them in this way. Of course there have been 

objections but we can also see solidarity. The more 

decisive our action in Europe in solving the crisis, the 

more we’ll be able to help people.  



 

 

se cítit ohroženi. Platí zde jednoduchá rovnice. Čím 

důslednější a rychlejší bude konání evropských orgánů při 

řešení této krize, tím větší bude ochota uprchlíky přijímat 

na úrovni státních orgánů, samosprávy i jednotlivých lidí 

. 

Gerard Batten 

 

Thank you, Madam President. in the debate earlier today 

we heard Mr Tusk and Mr Juncker both say that if the 

British people vote to remain in the European Union, then 

the measures in Mr Cameron’s deal will require 

legislation. But Mr Tusk gave the game away when he 

said that he’d ‘hoped’ they would be passed into 

legislation. In particular, they will require amendments to 

the Directive on free movement, which is a fundamental 

principle of the European Union. The Parliament may 

actually vote to reject or to change the substance of the 

deal, but we will not know that until after the referendum, 

if indeed the British people vote to remain. Mr Cameron is 

trying to sell a pig in a poke. The real issue in the 

referendum is: do the British people want their country to 

be a mere region of a United States of Europe, or do they 

wish to restore our former status as an independent, self-

governing nation. I urge them to vote to leave. 

GB1 

 

Děkuji, paní předsedající. V dnešní předchozí debatě 

tady pan Tuncker, Tusk a pan Juncker řekli, že pokud 

britský lid si zvolí zůstat v Evropské unii, tak ta opatření 

dohodnutá s panem Cameronem si budou vyžadovat 

legislativu. A pan Tusk říkal, že doufal, že z toho bude 

legislativa, například bude třeba upravit směrnici o 

svobodě pohybu, což je základní princip Evropské unie. 

Parlament by také mohl odmítnout nebo změnit obsah té 

dohody. A to nebudeme vědět, až po referendu, pokud 

tedy si Britové zvolí zůstat. Pan Cameron tady prodává 

zajíce v pytli. Skutečným problémem v referendu je, 

jestli Britové chtějí být pouhým regionem ve spojených 

státech evropských, nebo chtějí obnovit svůj bývalý 

status coby nezávislého, samosprávného národa a já je 

vyzývám, aby opustili.  
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Marian Harkin 

 

Today I received an email from Carmel Nic Airt, who is 

a primary school teacher from West Cork in Ireland. 

Carmel is volunteering on the island of Leros, assisting 

refugees. The refugees are being held in detention camps 

with no provision for food supply or waste management. 

Voluntary organisations, already totally overstretched, 

are being asked to help them. Carmel is absolutely 

shocked that the most basic needs of these refugees – 

food and water, sanitation – are not being met, and she 

has written to all Irish MEPs to ask for help. 

 

I had hoped that today’s Council meeting would provide 

some solutions, some framework or some hope, but once 

again we see no resolution, nothing. I’m disappointed and 

despondent. Estimates suggest that by the end of this 

month there will be 130 000 refugees in Greece just this 

year alone. Only coordinated and concerted EU action 

can begin to address this issue. If our leaders cannot 

frame a solution, extremely difficult though that may be, 

not only will the migrants suffer, so also will the EU 

itself. 

 

MHa 

 

Já jsem dnes dostala email od jednoho učitele, jedné 

učitelky, která je dobrovolnicí v uprchlickém táboře. 

Dobrovolnické organizace zde už pracují nad své 

možnosti a skutečně jsou tady zapotřebí ty základní věci, 

voda, potraviny, hygiena, a proto se rozhodla nás požádat, 

abychom pomohli. 

 

 

 

 

 

Já doufám, že dnešní summit Rady pomůže v této situaci, 

ale opět chybí nám rezoluce, chybí nám cokoliv. Do 

konce měsíce se pravděpodobně zvýší počet uprchlíků 

v Řecku na 130 tisíc. Jedině společné kroky mohou řešit 

situaci účinným způsobem. Jestliže naši vedoucí 

představitelé těch kroků nejsou schopni, musíme jednat 

my.  

Julie Ward 

 

I wish to draw your attention to the dire humanitarian 

situation of refugees living in appalling conditions in 

makeshift camps inside the European Union and on our 

JW1 

 

Já bych chtěla upozornit na špatnou momentální situaci 

uprchlíků v Evropě, kteří žijí ve strašlivých podmínkách, 

v provizorních kempech v Evropské unii a na našich 



 

 

borders. Exposed to the elements, refugees in camps such 

as the Calais and Dunkirk ‘jungles’ have had their rickety 

shelters flooded and destroyed and have received limited 

support to survive the winter. Their plight is in direct 

contravention of the basic universal norms of human 

rights and dignity that this European Union was founded 

upon. In the meantime, women and children in these 

camps lack the basic facilities they need, including health 

care, sanitation and education. Whilst we do not help 

them, unscrupulous traffickers step in. 

 

Instead of a humanitarian response, we have seen police 

violence and aggression and forced evictions. It is tragic 

that those who have had to flee the horrors of Daesh in 

Syria and have had to risk their lives on perilous journeys 

in search of shelter must now encounter such callous 

treatment by our fellow Europeans. We, as decision 

makers, must take the time to see these camps with our 

own eyes and to speak and to listen to some of the 

refugees ourselves, as I have done. 

 

hranicích. Žijí v provizorních přístřešcích, jako třeba 

v Calais nebo v Dunkerqueu. A toto je pravým opakem 

toho, co si představujeme pod lidskými právy a lidskou 

důstojností. Ženy a děti zde postrádají ty základní, to 

základní vybavení, základní péči, školní, případně 

lékařskou. 

 

 

 

 

 

Místo humanitární pomoci vidíme policejní zátahy a 

vyhánění. Toto je skutečně tragédie. Poté, co tito lidé 

uprchli před ISIS ze Sýrie a teď s nimi Evropané takto 

zacházejí. My skutečně bychom se měli podívat, jak to 

tam vypadá na vlastní oči a zkusili si promluvit 

s některými z těch uprchlíků, to jak jsem to udělala i já.  

Paul Brannen 

 

Thank you Chair, what are the pros and cons for UK 

farmers of our EU membership? According to 

Agri Europe, a UK-based agricultural consultancy, only 

10 percent of the most efficient UK farms would survive 

in their current form once the common agricultural policy 

subsidies are removed. The UK Government has no 

contingency plan for what happens in the event of a 

‘Leave’ vote. CAP subsidies currently provide 50-60 

percent of UK farm inputs. This means a ‘Leave’ vote 

would be a leap in the dark, a journey without a map. Yet 

from the farming point of view, the EU is not only about 

the CAP: UK farmers also enjoy the benefits of trade and 

the free flow of labour. UK agriculture is highly 

dependent on access to the EU single market to sell its 

produce. Close to two thirds of UK agricultural exports 

goes to the EU. With the UK leaving the EU, our 

producers would potentially face tariffs ranging from 11 

percent to 48 percent to enter the single market. Farmers 

should vote to remain in the European Union. 

 

PB 

 

Děkuji. Jaké jsou pro a proti pro britské farmáře, co se 

týče Uni-, členství v Unii? Ohledně Agri Europe je tomu 

tak, že pouze 10 procent těch nejefektivnějších britských 

farmářů by přežilo ve stávající podobě, až skončí dotace. 

Evropské, či britská vláda nemá žádnou náhradu, žádný 

plán B. 50 až 60 procent všech nákladů do britského 

zemědělství pramení právě z unijních peněz, takže na to je 

třeba se, brát zřetel, ale ono to členství v Unii není pouze 

ve společné zemědělské politice, je to také otázka volného 

pohybu zboží, osob. Dvě třetiny všech vývozů 

zemědělských produktů z Británie putují do Evropské 

unie. A z 11 na 44 procent stoupl podíl našeho zboží na 

unijním trhu. Farmáři by měli hlasovat pro členství 

v Unii.  

Tomáš Zdechovský 

 

Děkuji, paní předsedající. Vážená paní komisařko, 

situace na řecko-makedonských hranicích je již dlouhou 

dobu naprosto neúnosná. A nejedná se o nic 

překvapivého, protože Řecko dosud nedokázalo provádět 

kontroly příchozích běženců při vstupu do země. 

 

Správně by totiž nikdo neměl vkročit na území Evropské 

unie bez kontroly. Nicméně realita je bohužel jiná. 

Nemůžeme se proto divit tomu, že tisíce lidí se nyní 

nahromadily na hranicích s Makedonií, která je delší 

dobu tranzitní zemí při cestě dále na západ. 

 

Musíme konečně přestat před problémy zavírat oči. 

TZ1 

 

Thank you, Madam Chair. Dear Madam Commissioner, 

the situation on the Greek-Macedonian border is 

unbearable. And it is no surprise because Greece so far 

has not started to properly check the immigrants upon 

arrival. 

 

Because that’s what things should be but the reality is 

different. This is why thousands of people are now 

gathered along the Macedonian border, one of the transit 

countries towards central Europe. 

 

 

We should stop look the other way. Our borders, which 



 

 

Děravé vnější hranice Evropské unie umožnily příchod i 

takových lidí, kteří mohou být pro Evropu nebezpeční. A 

proud lidí, který míří do Evropy bez jakýchkoliv dokladů, 

je proto nutné okamžitě zastavit. 

 

A na závěr mi dovolte poděkovat všem překladatelům i 

vám všem, který jste tady vydrželi do pozdních večerních 

hodin. 

are not properly managed, enable also dangerous 

individuals to enter the European territory. We must stop 

that stream. 

 

 

And I wish to thank all, who are still here, including the 

interpreters, at this hour. 

 

Plenární zasedání dne 2016-03-09 - Příprava zasedání Evropské rady konaného ve 

dnech 17. a 18. března 2016 a výsledky summitu EU-Turecko (rozprava)  

Nigel Farage 

 

We’ve embarked upon a course of almost unbelievable 

stupidity. The historic error made by Chancellor Merkel 

last year by saying “all can come” has led directly to this 

mess and now we’re being blackmailed by Turkey. 

 

First they came for 3 billion in a promise to reduce the 

numbers coming into Greece and the rest of Europe and, 

of course, when the numbers increased many-fold they 

came back for another 3 billion. And they will keep on 

coming back for more and more and more, as the British 

poet Rudyard Kipling observed of the Danish incursions 

into England. And that is called paying the Danegeld, but 

we proved it again and again that if once you’ve paid him 

the Danegeld, you’ll never get rid of a Dane. 

 

And now they’ve got us over a barrel. This new deal 

where for every one illegal migrant we send back, if our 

human rights laws allow it, they’ll send us another one 

back from Syria. So the argument is: we paid them a 

fortune not to reduce numbers, and yet we’ve given in 

and we’ve said yes to visa-free access for 75 million 

Turks from June of this year. In theory, they can stay for 

90 days. In practice, many will disappear or, of course, 

claim family reunion. The numbers will go sharply, 

sharply up. And in return for all of this, we’re now going 

to fast-track Turkey as a full member of the European 

Union. My goodness me, I wish that David Cameron was 

as good at negotiations as the Turks are! So we’re gonna 

go into political union with a country that’s got borders 

with Iraq, Iran and Syria. We’re gonna go into political 

union with a country that is poorer than anybody else in 

the European Union and give free movement to 75 people 

and join up with a government that is increasingly 

Islamist and authoritarian. 

 

The Turkish Prime Minister said this week: “Turkish 

membership will be a turning point.” Too right! The 

British Prime Minister has long supported Turkey being a 

member of this Union. In fact he’s fought hard over 

10 years for them to join. He doesn’t bat an eyelid at the 

extra 500 million pounds we will stump up to help fund 

this crisis. 

NF2 

 

My jsme se pustili na cestu obrovské hlouposti. 

Historická chyba Merkelové z loňského roku: „všichni 

přijďte“, ta vedla k tomuto chaosu a teď jsme vydíráni 

Tureckem. 

 

Nejprve si přišli pro 3 miliardy, slíbili, že tak sníží počet 

uprchlíků do Evropy a do Řecka. Když se jejich počet 

znásobil, tak si přišli pro další tři miliardy a možná takto 

budou chodit stále pro další a další, jak to popsal už 

Kipling, když hovořil o přílivu Dánů do Velké Británie. 

Jakmile jim jednou zaplatíte, tak už se jich nikdy 

nezbavíte. 

 

 

 

A přesně toto se stalo. Tato nová dohoda, kdy každý 

nelegální migrant je poslán zpět, pokud to umožní 

humanitární právo, za toho nám pošlou dalšího ze Sýrie. 

Takže argument je vlastně takový, že jsme jim zaplatili 

obrovské peníze ne za snížení počtu uprchlíků. Řekli jsme 

jim, že to bude výměna, pak že umožníme od června 

letošního roku volný vízový režim s Tureckem, kteří 

budou moci pak zůstat po 90 dní, ale samozřejmě, že 

někteří z nich tady budou zůstávat déle, nebo budou žádat 

sloučení rodin a tak dále. A za této situace chceme 

zrychlit tureckou možnost stát se členem Evropské unie. 

Panebože, já jsem si říkal, škoda, že David Cameron není 

tak dobrým vyjednavačem jako Turci! Takže chceme 

udělat politickou unii se zemí, která sousedí s Iránem, 

Irákem a Sýrií. Utvoříme politickou unii se zemí, která je 

chudší, než jakýkoli jiný stát v Unii. Dáme jim možnost 

volného cestování do Evropské unie, a je to stát 

autoritářský. 

 

 

Turecký premiér tento týden řekl, že turecké členství 

bude momentem zvratu. Opravdu, to je pravda, britský 

premiér dlouho podporoval členství Turecka v EU, 

dokonce za to bojoval po 10 let. Snažil se je podporovat, 

teď podporuje peníze Turecku. 

 

 



 

 

 

Well this referendum in Britain is all about what is the 

safest option, and given that the boss of Europol says 

already there are 3 to 5 000 Islamist terrorists that are 

coming to Europe using the migrant routes, it’s pretty 

clear to me that a vote to remain is a vote for Turkey. A 

vote to remain is a vote for massively increased 

immigration into Britain and a vote to remain is a vote 

that makes Britain more vulnerable to terrorism. Safer to 

vote to leave and take back control of our borders. Thank 

you. 

 

 

Ale nás čeká v Británii referendum, a to bude o tom, co je 

nejbezpečnější varianta. Vzhledem k tomu, že Europol už 

teď ukazuje, že do Evropy přišlo na 5 tisíc islámských 

teroristů migrační cestou, tak je myslím zcela jasné, jak 

budou lidé hlasovat. Budou hlasovat i o Turecku, i o 

migrační krizi, a pokud budou hlasovat o to, abychom 

zůstali v Evropě, tak to bude znamenat, že budeme více 

vystaveni teroristické hrozbě a budeme mít menší 

ochranu hranic. Děkuji. 

Jan Zahradil 

 

Pane předsedající, dvě poznámky k tomu summitu. 

Napřed jedna pozitivní. Je dobře, že je tady konečně vidět 

snaha oddělit uprchlíky ze Sýrie od uprchlíků odjinud a 

že je snaha oddělit uprchlíky válečné od těch čistě 

ekonomických a že je také tady vidět snaha konečně 

udělat něco pro to, aby miliony lidí, kteří už jsou v 

Turecku, a jde o tři miliony lidí, se nevydali na cestu do 

Evropy. To, že budou mít přístup na pracovní trh v 

Turecku, je dobrá zpráva. To, že to bude Evropu něco 

stát, to je celkem jasné, ale myslím, že musíme udělat 

všechno pro to, aby ti lidé zůstali tam, kde jsou, a aby se 

v masovém měřítku do Evropy nevydali. 

 

To, co je špatná zpráva, je ta snaha vyměnit tady jakýmsi 

způsobem jeden za jednoho ty uprchlíky, kteří jsou 

dislokováni v Turecku za ty, kteří už jsou někde jinde. To 

je návrat k systému nefunkčních kvót, je to opět snaha 

porušovat suverenitu států, je to dokonce porušení 

dosavadních dohod o relokaci, na čemž se Evropská unie 

dohodla v září minulého roku, a je to v podstatě pouhé 

sociální inženýrství, které se schovává za honosnými 

slovy o solidaritě a o společných řešeních, a to je 

nepřijatelné. 

 

JZ 

 

Mr Chair, let me say two things about the summit. First 

let me start with a positive one. It is good that we see a 

certain effort to separate Syrians from other refugees and 

also to separate the ones who’ve escaped from war from 

the economic migrants. So there is now a certain attempt 

to do something for the people who are in Turkey and to 

prevent 3 million people of going forward to Europe. It is 

good that they will be able to access the Turkish labour 

market, of course it will cost Europe something but we 

have to do as much as we can to keep the people there, so 

that they don’t move en masse to Europe. 

 

 

But now, the bad news, that we, there is a certain attempt 

to do this trade one for one, the ones who are already 

dislocated in Turkey for some other ones. This is 

basically a return to non-functional quotas, again trying to 

impede state sovereignty. It is again an attempt for 

relocation and it is basically social engineering under the 

fake leaf of solidarity and common solutions and that is 

unacceptable. 

Michaela Šojdrová 

 

Vážený pane komisaři, vážená paní ministryně, je dobré 

slyšet, že letošní rok očekává Evropská unie alespoň 

mírný růst, i když ještě některé státy musí splnit své 

úkoly. Je nutné vidět, jak politika Evropské unie k tomuto 

růstu přispívá. I v tomto roce musíme přijmout opatření 

legislativních i finančních nástrojů, které budou 

podporovat zaměstnanost a růst. 

 

K dohodě k Turecku bych chtěla říct, že ji považuji za 

nezbytnou, ale nesmí být viděna jako samospasné, jediné 

řešení. Musíme samozřejmě dál usilovat o mír na 

Blízkém východě, o pohraniční stráž pro vnější hranici 

Evropské unie. Ráda bych, aby při rozhodování o alokaci 

3 miliard do Turecka Evropská komise a také členské 

státy věděly, jak budou tyto prostředky využity. Měly by 

je mít pod kontrolou. Ten princip výměny jednoho za 

jednoho já osobně považuji za snahu zabránit nelegální 

migraci a podporuji ho. 

MŠ2 

 

Commissioner, dear minister, it’s good to hear that this 

year the European Union expects only a mild increase in 

the numbers of refugees. We should also realise that we 

need more economic growth and that should be, the 

Member States should apply more measures to stimulate 

growth. 

 

 

On the deal with Turkey, this is not the only solution. 

There are other aspects to this and we need to strive for 

peace in the Middle East, we also need to protect our 

external borders and when it is decided how to distribute 

the 3 billion of funds to Turkey, we should be aware of 

how these funds will be used exactly and we should have 

control over these funds. The one for one exchange is in 

my view an effort to stop illegal migration. 



 

 

Plenární zasedání dne 2016-04-12 - Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu 

EU k migraci (rozprava)  

Mary Honeyball 

 

Thank you, President, at every stage of their journeys to, 

and indeed within, Europe, women and girls are targeted 

by people who seek to exploit them. Women and girls are 

targets for smugglers and traffickers and are at risk of 

being sold into prostitution and domestic servitude. And 

many of these are girls, underage girls travelling on their 

own, as we have heard from one of the other speakers. 

 

These women and girls, all of them, are at heightened 

risk of all forms of violence and sexual assault. Measures 

to meet, therefore, the specific needs of women, we need 

them, and they have all too often only been considered 

only as an afterthought. Most of the time even minimum 

standards in reception centres for preventing violence 

against women do not exist, such as single-sex sanitation 

facilities, which seem absolutely obvious. What we need, 

therefore, is gender sensitivity in all aspects of our 

policies, from the design stage to delivery and 

evaluation. 

 

MHo 

 

Děkuji, pane předsedající, v každé fázi své cesty do 

Evropy a uvnitř Evropy ženy a dívky jsou cílem lidí, kteří 

je chtějí zneužít. Ženy a dívky jsou cílem převaděčů a 

obchodníků s lidmi, jsou prodávány do prostituce a 

domácího otroctví, často jsou to nezletilé dívky, které 

cestují osamoceně, jak říkal i jeden z řečníků.  

 

 

Všechny tyhle ženy a dívky jsou ohroženy vysokým 

rizikem násilí a sexuálního násilí. Potřebujeme opatření na 

ochranu těchto žen. A často se na ně myslí až v druhé 

řadě. Často minimální standardy v příjmových centrech 

k zabránění násilí na ženách neexistují, jako jsou 

například toalety pro jedno pohlaví, což by se jinak zdálo 

zcela zřejmé. Proto potřebujeme genderovou sensitivitu ve 

všech aspektech, v naší politice, od fáze plánování až 

k fázi implementace a hodnocení.  

 

Timothy Kirkhope 

 

President, Commissioner, I want to thank the rapporteurs 

for their work, but I think the report has been a missed 

opportunity. The ECR Group supports much of the 

European agenda on migration, but the Parliament is not 

focused on getting the EU’s asylum system working 

properly. 

 

Combating human trafficking, returns, readmission, 

third-country cooperation agreements, detention 

conditions, fingerprinting, sharing of resources, external 

border controls, integration policies are themes that are 

merely touched on but absolutely key to finding a way 

forward. Furthermore, the radical and impractical options 

suggested by the Parliament for the Dublin Regulation 

will not serve as well in a time when what we want is for 

Member States to start following the rule book, not 

tearing it up. Despite this, I look forward to working in 

the coming months on many of the Commission 

proposals which my Group can support. This is an 

important area and we must get it right 

. 

TK 

 

Pane předsedo, pane komisaři, děkuji zpravodajkám za 

jejich zprávu, ale myslím, že je to promeškaná příležitost. 

Skupina EKR se té otázce migrace věnuje, ale parlament 

se zatím nevěnoval řádně vybudování společného 

azylového systému. 

 

 

Spolupráce s třetími zeměmi, detenční podmínky, od- 

snímání otisků prstů, kontrola vnějších hranic, integrační 

politika – to jsou témata, kterých se to týká jenom letmo, 

ale jde o to najít skutečný klíč. Jde tady o nějaká řešení, 

která často jsou nepraktikovatelná. Dublinské nařízení 

nefunguje, členské státy by měly pravidla dodržovat a ne 

je rozcupovat. Mnoho návrhů Komise příštích měsíců 

může moje skupina podpořit, je to důležitá oblast a 

musíme to zvládnout podle nejlepších sil.  

Gerard Batten 

 

Anyone in Britain who is still unsure on how to vote in 

the EU referendum should think about what is to come if 

they vote to remain. The report states that the EU Treaty 

gives a legal basis to implement the principle of 

solidarity in the area of migration. This is part of a 

common immigration and asylum policy which Britain 

cannot avoid if it stays in the European Union. It calls for 

a binding mechanism on all Member States for the 

GB2 

 

Děkuji za slovo. Všichni ve Velké Británii, kdo ještě neví, 

jak bude hlasovat v referendu by si měli promyslet, co se 

stane, pokud budou hlasovat pro setrvání. Vidíme zde, že 

evropská smlouva představuje právní základ 

implementace principu solidarity v oblasti migrace. Toto 

je součást společné migrační a azylové politiky. Británie 

by se tomu nemohla vyhnout, pokud zůstane v EU. Je zde 

žádost o závazný mechanismus všech členských států 



 

 

distribution of asylum seekers. It says that asylum 

seekers should be viewed as someone seeking asylum in 

the Union as a whole and not in individual Member 

States. Mrs Merkel opened the floodgates by inviting 

anybody who wanted to come to come. They took her at 

her word. More than a million have come and many 

millions more will try to follow. This was not done by 

accident. The EU has a commitment to end this mass, 

uncontrolled migration, both within its borders and from 

without. 

 

David Cameron did not even try to gain concessions on 

immigration in his so-called renegotiations with the 

European Union. There is nothing in his famous report 

that takes back any control whatsoever over migration. If 

the British people want their government to have any 

control on migration whatsoever, then they must vote to 

leave the European Union on 23 June. 

 

v oblasti distribuce žadatelů o azyl. Hovoří se zde o tom, 

že žadatelé o azyl jsou považováni za žadatele o azyl 

v celé Unii, a ne v rámci jednotlivých členských států. 

Paní Merkelová otevřela tento příliv, pozvala kohokoliv, 

kdo k nám chce přijít, aby skutečně přišel, a oni to vzali 

vážně. Více než jeden milion už je zde a mnoho dalších 

milionů je připraveno k nám přijít a to nebylo náhodou. 

EU se vidí, má určitý závazek zamezit nekontrolované, 

masové migraci v rámci našich hranic i mimo těchto 

hranic. 

 

 David Cameron se dokonce ani nesnažil v této oblasti při 

vyjednávání, v takzvaném vyjednávání podmínek pro 

Velkou Británii v tomto něco udělat, v rámci jeho 

známých reforem není nic o kontrole migračních toků. 

Pokud Britové skutečně chtějí, aby jejich vláda měla 

jakoukoliv kontrolu v této oblasti migrace, musí proto 

hlasovat pro opuštění EU v červnu.  

Janice Atkinson 

 

I wish I could thank the rapporteurs for the report but, yet 

again, you haven’t controlled, you haven’t confronted the 

elephant in the room: Islam. The most comprehensive 

study of British Muslims ever conducted – and I would 

say in Europe, actually – by Trevor Phillips, the former 

chairman of the Commission for Racial Equality, draws 

some very disturbing conclusions, particularly for the 

Socialists in and the FEMM Committee members in this 

House. 

 

39% of British Muslims say that women should, must 

always obey her husband and submit to chastisement 

from him. More than half of Muslims thinks gay, lesbian 

and gay relationships should be illegal. More than  

100 000 British Muslims said that they had sympathy for 

people who take part in suicide bombings. Only one of 

the three, only one out of three, would report to the 

police if they knew someone was supporting terrorism in 

Syria. A quarter would like Sharia law to take 

precedence over English law. We are currently not 

talking about a tiny minority. Unfortunately, this are, 

these are widespread views among the Muslim 

communities in the UK. I think the so-called refugees on 

our borders need to be repatriated to Muslim countries, 

as their values are clearly incompatible with our liberal 

western democracies. This will avoid the current clash of 

cultures that disintegrates, that denigrates the 

achievements of Western civilisation and flouts the 

protection of women, the gay community and vulnerable 

children, who are being attacked by Muslim gangs and 

migrants who deplore our way of life. 

 

JA2 

 

Já bych ráda poděkovala zpravodajkám, ovšem, 

samozřejmě, bohužel, je zde věc, o které jsme nehovořili – 

islám. Velká studie v této oblasti ve Velké Británii od 

Trevera Phillipse, který vedl komisi o rasové rovnosti, 

hovoří o velice zneklidňujících záležitostech, především 

pro socialisty a členy výboru FEMM.  

 

 

 

 

38 % našich muslimů tvrdí, že ženy musí poslouchat 

svého manžela a zároveň teda být mu vždycky věrný. 

Dále polovina našich muslimů si myslí, že lesbické vztahy 

jsou ilegální. Více než 1 000 těchto lidí, tisíce těchto lidí 

sympatizují s útočníky v teroristických útocích. Pouze 1/3 

by oznámila útočníky v Sýrii policii. Dále tvrdí, že šaría 

právo by mělo být nadřazené našemu právu. Nehovoříme 

zde o nějaké malé menšině, ne bohužel, toto je skutečně 

rozšířený názor mezi muslimskými komunitami ve Velké 

Británii. Právě proto si myslím, že takzvaní uprchlíci by 

se měli vrátit zpátky do muslimských zemí, protože její 

hodnoty nejsou kompatibilní s našimi liberálními 

hodnotami západní demokracie. Tím bychom zabránili 

dezintegraci našich výdobytků západní civilizace a 

zároveň zachránili výdobytky naší společnosti, abychom 

zabránili útoku na naše gayové komunity a ženy lidmi, 

kteří mají jiné hodnoty. 

Tomáš Zdechovský 

 

Pane komisaři Avramopulosi, vážené dámy a pánové, 

nejdříve mi dovolte udělat jednu věc, a to poděkovat 

oběma zpravodajkám za jejich poctivý přístup k celému 

TZ2 

 

Mr President, Commissioner Avramopoulos, ladies and 

gentlemen, I will start by thanking both rapporteurs for 

their honest approach to the entire topic. 



 

 

tématu. 

 

Když vezmeme tohlecto, tenhlecten materiál, který oni 

připravily a o kterém dnes tady diskutujeme, tak můžeme 

říci, že obsahuje veškeré aspekty migrace a dle mého 

názoru je výborným základem pro migrační debatu. 

 

Nicméně, nesmíme opomenout skutečnost, že situace od 

doby vzniku této iniciativy se razantně změnila a mění se 

každým dnem. I když se zprávou z velké části souhlasím, 

je dle mého názoru v mnoha ohledech nerealistická a je 

již dávno překonána. Ukazuje se totiž, že v ní 

podporovaný model přerozdělování je prakticky 

nemožný. Já jsem s několika kolegy dlouhodobě 

upozorňoval dříve, že uprchlíci v mnoha zemích nechtějí 

zůstat. A konkrétní případ České republiky to jenom 

dokládá. Proč tedy vymýšlet nesmyslné kvóty? 

 

Jak už jsem zmínil, musíme hledat komplexní řešení a já 

ze 70 % textu této zprávy souhlasím, ale nesouhlasím s 

jednou zásadní věcí, na kterou se smrskává tato debata, a 

to je přerozdělování uprchlíků. Děkuji. 

 

 

 

Considering the report, we see that it covers all aspects of 

migration and I think it presents a wonderful point of 

departure for a debate on migration. 

 

 

Nonetheless we must not disregard that the situation has 

changed since they took initiative. Any it changes day by 

day. Although I agree with most of the report, I believe 

that in many respects, it is unrealistic and it’s a matter of 

the past. The model of reallocation that it supports is 

unfeasible, completely, it appears. Along with other 

colleagues, I have pointed out, I pointed out earlier that 

refugees do not want to stay in certain countries. The 

realities of the Czech Republic show that. Why do we 

keep on insisting on non-sensical quotas? 

 

We need to look for other solutions. I agree with this 

report in 70 % of its text but I do not agree with one point 

this debate boils down to and that is refugee reallocation. 

Thank you.  

Michaela Šojdrová 

 

Já velmi oceňuji tu zprávu o Středomoří o uceleném 

přístupu k migrační krizi, která velmi pravdivě popisuje 

tu situaci a popisuje ji očima těch, kteří v těchto zemích 

žijí. 

 

 

Kolegyně Metsola očima poslankyně z Malty, situace, 

která zobrazuje dobře postoj a vnímání poslanců z Itálie, 

Řecka. Oni tam odvádí velkou práci ve prospěch 

uprchlíků, ale já bych chtěla, aby také oni naslouchali 

těm, kteří mají jiné zkušenosti. Těm, kteří volají po tom, 

aby solidarita šla ruku v ruce s bezpečností. 

 

 

To není proti uprchlíkům. My chceme bezpečnostní 

opatření pro všechny Evropany a také pro uprchlíky, aby 

Evropa byla bezpečná jak pro Evropany, tak pro 

uprchlíky. Proto tedy voláme po okamžitém zavedení 

ochrany vnější hranice tak, aby Evropa byla bezpečnější. 

Děkuji. 

MŠ3 

 

Ladies and gentlemen, President, I highly appreciate this 

report about a holistic approach to the migration crisis 

concerning the Mediterranean. The report describes 

clearly the whole situation through the eyes of those 

people who live in this region. 

 

Mrs Metsola, from Malta, I mean these people, these 

colleagues, they obviously know from first-hand what is 

happening in Italy, in Greece. All these people are 

extremely active when working with refugees. But also, 

please, dear colleagues, listen also to those who have a 

different experience, to those of us who believe that 

solidarity should go hand in hand with security.  

 

We have nothing against refugees. What we call for are 

security measures for all Europeans and also for all 

refugees so that Europe is a safe place for the all 

Europeans as well as for all refugees. That is why we call 

for immediate control of our external borders, so that 

Europe becomes a safer place. Thank you.  

 

04-12 - Vysvětlení hlasování 

Jiří Pospíšil 

 

Pane předsedo, já jsem pro tuto zprávu nehlasoval. Jsem 

přesvědčen, že návrhy a varianty, které se v této zprávě 

uvádějí, jako je centralizované azylové řízení, jsou v 

dnešní politické situaci a ve stavu Evropské unie 

mimořádně nebezpečné. 

 

JP1 

 

Chairman, I couldn’t vote in favour of this report because 

I believe that the proposals included in this, like 

centralised asylum management, I think it’s very, very 

dangerous. 

 

 



 

 

Nedovedu si představit, jak takový návrh by byl v dnešní 

době prosaditelný v České republice a přitom by dále 

neklesala důvěryhodnost evropské integrace v očích české 

veřejnosti. Sám s tím osobně nesouhlasím. Nejsem 

příznivcem toho, aby přecházela azylová agenda z 

jednotlivých národních států na centrální orgány v 

Bruselu a aby jiný než státní orgán mohl rozhodovat, jací 

lidé vstoupí na území daného státu. Je to z mého 

politického pohledu v rozporu s principy suverenity 

jednotlivých národních států. 

 

To je důvod, proč jsem tuto zprávu nepodpořil a proč se 

domnívám, že je třeba hledat jiná řešení než ta, která ve 

zprávě byla navržena, a která jsou proti suverenitě 

jednotlivých členských států. 

I can’t imagine how such a proposal could be accepted in 

the Czech Republic. I really do not agree with that and 

I’m not in favour of moving the asylum agenda from 

national states to the Brussels central. And I don’t think 

that somebody else should decide about who we should 

accept on our territory. This goes against the principle of 

national states. 

 

 

 

 

This is why I did not support the report and I think we 

must see other solutions. Thank you. 

 

Plenární zasedání dne 2016-04-14 - Dopad přistěhovalecké krize na dopravní odvětví  

v EU (rozprava)  

Stanislav Polčák 

 

Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl úvodem 

sdělit, že migrační krize je skutečně záležitostí všech 

zemí Evropské unie, to je pochopitelné. Je velká chyba, 

pokud si někteří představitelé států Evropské unie myslí, 

že se této migrační krizi mohou jakkoli vyhnout. A 

myslím si, že následky jejich rozhodování poneseme my 

všichni. 

 

Velice mě zaujalo vystoupení paní komisařky, protože 

čísla, která uváděla, odpovídají i dalším nezávislým 

studiím a myslím si, že je velká škoda, že zejména 

představitelé některých frakcí ode mě napravo zde vůbec 

nejsou zastoupeni. Myslím si, že by, pokud oni volají po 

zavření hranic Evropské unie, tak by měli tato čísla 

slyšet. Měli by si vyslechnout to, co všechno pronesla 

paní komisařka a co odpovídá i nezávislým studiím právě 

v případě zavření hranic Schengenu tak, jak oni po tom 

volají. 

 

 

Myslím si, že ta ztráta výdobytku hlavního evropské 

integrace – volného pohybu osob a zboží – může být 

skutečně nenahraditelná. Vytvoření prostoru bez 

vnitřních hranic, který umožňuje volný pohyb osob a 

zboží, přineslo značný prospěch firmám nejen v Evropě, 

ale samozřejmě i ve styku se třetími státy. Schengen je 

tak jeden z hlavních prostředků, díky kterým mohou 

evropští občané požívat svých svobod, a vnitřní trh 

prosperuje a rozvíjí se. Bohužel vlivem následku 

migrační vlny, se kterou Evropská unie jako celek 

nedokázala vyrovnat zatím, je tento systém v ohrožení. A 

s ním přirozeně i koncept dopravy na tomto systému 

založený. Kontroly na hranicích a omezení dopravy 

negativně ovlivňuje transport jak na silnicích, tak i 

železnicích, obchod a dopravu jako celek. 

SP1 

 

Thank you, President. Ladies and gentlemen, at the outset 

I would like to say that the migration crisis is something 

which is common, which is a common problem for all of 

us, a huge issue for all European countries. It is a huge 

mistake to think that some member states could avoid this 

crisis. It would be a huge mistake and I believe that 

consequences of that action would be borne by all of us. 

 

I was highly interested in what the Commissioner had to 

say because numbers she has stated, that actually 

corresponds to many independent studies. And I believe it 

is really bitter that representatives of some political 

groups are not present here in the hemicycle. Those 

people are calling for our borders to be closed and those 

people should listen to these figures, should listen to 

everything that the Commissioner has just said and 

everything that corresponds also to independent studies - 

closure, if they reintroduce the closure of our Schengen 

borders. 

 

I believe that if we would give up one of these major 

advantages of the European Union, free movement, that 

would be colossal. To create this free space of movement 

for people, goods, services, capital, that actually brought 

about huge profit for our companies, European 

companies, but also in their contact with third countries. 

The Schengen Area is one of the major advantages, where 

our citizens are using it to prosper, to grow. It’s also very 

important for our companies. Unfortunately, due to the 

migration crisis that has not been tackled completely yet, 

this system is threatened and also obviously the concept 

of transport based on this system. Border controls and 

limits on borders have negative impact on road transport, 

on rail transport, on trade globally. 

 



 

 

 

Vidím tudíž nyní jako naprostou prioritu v oblasti 

dopravního odvětví vyrovnat se s těmito problémy. 

Naším cílem musí být v první řadě odstranění závažných 

nedostatků na vnějších hranicích. Dalším úkolem je pak 

udržení funkčního Schengenu, jelikož jeho ztráta by byla 

skutečně obrovská, jak naznačila i paní komisařka. 

Děkuji vám za pozornost. 

 

 

That’s why what I believe is our priority is to tackle all 

these issues. Our goal has to be to do away with 

insufficiencies on our external borders and also to keep 

the Schengen functional because if we lose it, that, the 

loss would be colossal, exactly as the Commissioner 

rightly pointed out. Thank you. 

Jiří Pospíšil 

 

Děkuji pěkně, pane předsedo. Já chci poděkovat paní 

eurokomisařce za její zprávu a informace, se kterými se 

plně ztotožňuji. Psal jsem o případném ohrožení 

Schengenu do jednoho článku v České republice a naši 

experti spočítali, že jenom pro Českou republiku by 

bezprostřední zrušení Schengenu pro dopravu mělo 

dopad ztráty půl miliardy eur ročně, to znamená ta čísla 

15, 18 miliard jako okamžitá ztráta v prvním roce při 

zavedení vnitřních hranic v celé Evropské unii, to je číslo 

podle mého názoru bohužel správné. 

 

Je celá řada dalších věcí, které by nastaly v případě 

obnovení vnitřních hranic, mělo by to dopad i na 

pendlery. Celá řada lidí pracuje v sousední zemi, denně 

přejíždí do práce. Mělo by to dopad na turistický ruch, 

zvláště v případě řekněme krátkodobých jednodenních 

výletů. Zkrátka a dobře ty dopady by byly obrovské, 

ztráty by to byly nejen ekonomické, ale i ztráty řekněme 

duchovní, protože by lidé méně cestovali, méně by se 

navštěvovali a tak dále. 

 

Nicméně co je důležité a čísla, která by tu ještě měla 

zaznít, jsou čísla týkající se důvěryhodnosti Schengenu 

jako takového. Výzkumy jasně ukazují, že dneska nemalá 

část Evropanů Schengenu nevěří, že nemalá část 

Evropanů hovoří o tom, že budou radši, když se obnoví 

vnitřní hranice. A to podle mého názoru z toho důvodu, 

že mají pocit, že Evropská unie a Evropa jako taková 

nezvládá uprchlickou krizi. 

 

Myslím si, že byste, paní komisařko, ve chvíli, kdy 

cítíme, jak je důležitý Schengen a že ho nesmíme ztratit, 

tak byste měli vzít v potaz názory veřejnosti a podle toho 

také vést debatu o tom, jaká další opatření při potírání 

uprchlické krize dávat na stůl a navrhovat. A osobně se 

obávám a cítím to v České republice, že třeba zavedení 

uprchlických kvót, povinné zavedení uprchlických kvót 

tu důvěryhodnost a víru občanů v řešení nepřinesou a 

naopak ohrozí Schengen jako takový. Děkuji. 

 

JP2 

 

Thank you, President. First of all, I would like to thank 

the Commissioner for her report and for all the 

information. I fully agree with that. I have also written an 

article about potential threats to the Schengen in the 

Czech Republic and our experts believe that if we lost the 

Schengen, the impact would be about 5 hundred million 

Euros only in the Czech Republic, so those 5 to 18 billion 

as an immediate loss yearly, annual loss in the European 

Union, I believe that those figures are correct, 

Commissioner. 

 

You’re right, there are other problems if we reintroduce 

the internal borders, that would have enormous impact on 

commuters, many people are crossing borders when 

going to work in another country of the European Union, 

it would have enormous impact on short trips, on tourism. 

These losses would be immense not only economical 

losses but also spiritual losses. People would stop 

travelling, would stop visiting each other. 

 

 

What should be also mentioned are figures concerning 

credibility of the Schengen as such. Many Europeans do 

not trust the Schengen space, do not trust the Schengen 

system. Many people believe, say they would be in favour 

of the reintroduction of the internal borders because they 

have a feeling that the European Union is not handling 

the immigration crisis correctly.  

 

 

Commissioner, we believe the Schengen is extremely 

important and that’s why you should take into 

consideration also the public opinion and also 

immediately propose measures how to fight smugglers, 

how to tackle the immigration crisis. I’m really worried 

about the compulsory quota system because if we 

introduce such a compulsory system, that would not 

improve credibility, that would threaten the Schengen as 

that. Thank you. 

Seán Kelly 

 

Mr President, I knew there were problems in relation to 

the transport sector and migration, but I didn’t realise that 

they were as bad as has been outlined – although the 

figures presented to us are extremely vague. When you 

talk about a cost of between 5 and 18 billion, is it 5 or is 

SKe 

 

Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem věděl, že jsou 

problémy v oblasti dopravy v důsledku migrace, ale 

neuvědomoval jsem si, že to je tak hrozné, jak nám paní 

komisařka popsala, ačkoliv ta čísla jsou dosti vágní. 

Hovoříte-li o nákladech mezi 5 a 18 miliardami, tak je to 



 

 

it 18? There’s a big difference, so I think we should be 

more accurate in that regard. 

 

But nevertheless, it’s a very serious issue. And I know 

from speaking to people in Ireland, especially in the 

haulage area – whose annual dinner I will be actually 

attending on Saturday night – they have huge problems 

going to the continent, especially in Calais. And as that 

speaker has pointed out, their lives, they feel are at risk, 

and many of the things that have happened are absolutely 

extraordinary. So we have to move to try and deal with 

that situation in the interests of our own citizens, who are 

delivering their goods right across the European Union. 

And to do that, I think the Commission are, in fairness, 

trying to legalise the migration. Without it being legal, 

you cannot make progress because, if you have a 

situation where illegal, anything is tolerated, then you 

have chaos. That has been the situation up until now, but 

the Commission are trying to deal with it. All Member 

States cooperating, that’s the only way we can do it. 

Thank you very much. 

spíš těch 5, nebo spíš těch 18? Já si myslím, že bychom 

měli být přesnější. 

 

Nicméně je to vážná věc a vím z diskusí s lidmi, zejména 

v Holridge, kde se budu účastnit výroční večeře v brzké 

době, tak tam ty problémy jsou veliké. Anebo v Calais, 

tam se lidé cítí ohroženi. A to vše, co se děje je naprosto 

výjimečné, naprosto nepředvídatelné a proto je potřeba tu 

situaci řešit také v zájmu našich občanů, kteří dodávají 

své zboží přes hranice EU. A já nevím, zda se Komise 

snaží legalizovat migraci, samozřejmě bez legálnosti se 

nikam nedostaneme. Máme-li situaci, kdy se toleruje něco 

nelegálního, tak je to situace chaosu. Takže je potřeba, 

aby se tím zabývala Komise a aby s ní spolupracovaly 

členské státy, jinak to nepůjde. Děkuji vám.  

 

Plenární zasedání dne 2016-04-27 - Jednominutové projevy  

Martina Anderson 

 

Those in the British Government and on the right who 

represent the North of Ireland and here advocate a ‘leave’ 

vote in the upcoming Brexit referendum are being 

irresponsible and reckless. The constituency that I care 

about most is my own – the north is a net beneficiary of 

EU funding to the tune of 3.5 billion. Social enterprise, 

charities and community groups – the third sector – all 

benefit from EU membership. International financial 

institutes warn of a sharp contraction to economies in the 

north and in the south post-Brexit. Our joint First 

Minister, Martin McGuiness, has worked tirelessly to 

attract billions in foreign direct investments to the north as 

a gateway to 500 million EU customers. Our farmers are 

reliant on huge EU financial support – our hill farmers, 

for instance, have fought a very long and hard campaign 

for a fairer flat-rate system, for a Pillar I system. The DUP 

therefore and elements of the British Government and the 

Eurosceptic rights are willing to play fast and loose with 

this and I can tell you that Sinn Féin is not. 

 

(The speaker concludes her speech in Irish) 

 

Thank you 

 

MA3 

 

Děkuji. Britská vláda nemá právo zastupovat okrsky 

v Severním Irsku při hlasování o brexisu, brexitu. 3,5 

miliardy – to je pomoc, kterou jsme získali z členství 

v EU. Mezinárodní finanční instituce varují před 

obrovským šokem a smrštěním ekonomiky na severu i 

jihu po brexitu. McGuiness pracoval na tom, aby získal 

miliardy pro Severní Irsko, pro naše zemědělce, pro naše 

spotřebitele. Naši zemědělci závisejí na evropské 

podpoře, sami vedli rozsáhlou kampaň za, za setrvání. 

Přesto se prosazují protievropské nálady a mohu vám 

říci, že Sinn Féin se nestaví na jejich stranu.  

Tomáš Zdechovský 

 

Děkuji, pane předsedající, jako vždycky jsem tady dneska 

zase poslední. Ale téma, o kterém chci hovořit, je velice 

důležitý. Je to téma, o kterém, na které se v debatách o 

migraci velmi často zapomíná, a já osobně ho považuju za 

TZ3 

 

Chairman, as always, I’m the last speaker standing but I 

have a very important topic to talk about. And we often 

forget this in the ongoing debate about migration but I 

think it is an important thing. It’s the psychological 



 

 

velmi důležité. Je to psychické zdraví uprchlíků. 

 

Uprchlíci, který utíkají z válečné oblasti Sýrie a viděli 

umírat svoje blízké, zažili mnohá traumata buď 

Islámským státem a Asadovým režimem, jsou v Evropě 

vystavováni dalším traumatům a není pochyb o tom, že 

tyto traumata se projevily a budou projevovat do jejich 

života. 

 

Proto bych vás tady chtěl vyzvat, paní komisařko, protože 

jste tady jediná přítomná, abysme se přestali zabývat 

pseudoproblémy, jako jsou debaty o kvótách, ale posunuli 

se dále a začali se zabývat problémy, které jsou skutečné a 

jedním z těchto problémů jsou právě problémy uprchlíků, 

které mají při integraci do evropské společnosti. Děkuji za 

pozornost. 

health of refugees. 

 

People fleeing from war areas, war-torn areas who have 

seen their, their kin dying, have been bullied by the Asad 

regime, they are now exposed to more trauma after 

arriving in Europe. 

 

 

 

That is why I want to call on you, Madam Commissioner, 

because you are the only one present, that we should stop 

debates that are not so important, quotas, but we should 

go to the important thing to do, real problems and one of 

them is the integration problems of the refugees. Thank 

you very much 

 

Plenární zasedání dne 2016-05-09 - Jednominutové projevy  

Julie Ward 

 

Thank you, on 9 May, exactly 66 years ago, the Schuman 

Declaration laid out a vision for peace and reconciliation 

in Europe, rising from the ashes of war and genocide. 

That vision of solidarity was the foundation for the 

European Union. 

 

So as we mark Europe Day, we are sadly once again 

seeing mass atrocities, genocide and war crimes taking 

place on our borders, with xenophobia and racism on the 

rise across Europe. The EU must act in line with its 

historic heritage and formulate a clear policy and plan of 

action to stop and prevent genocide and mass atrocities 

around the world. I’ve been engaged with the European 

Grassroots Antiracist Movement, joining a network of 

parliamentarians working to raise awareness and 

commemorate genocides in Rwanda, Bosnia and Armenia 

so that we can learn the lessons of the past. We must use 

this terrible history as a platform for intercultural dialogue 

and exchange. Never again! 

 

JW2 

 

Děkuji. 9. května, před 66 lety, Schumanovo prohlášení 

znamenalo začátek míru v Evropě, která se vymanila 

z genocidy. Vize solidarity byla základem Evropské unie. 

 

 

 

Teď slavíme Den Evropy, a bohužel vidíme obrovské, 

hrůzné činy a genocidu na našich hranicích. Xenofobie a 

rasismus přitom rostou i v Evropě. Evropa, Evropská 

unie musí jednat v souladu se svou historickou zkušeností 

a snažit se zabránit genocidě ve světě. Prostřednictvím 

protirasového, antirasistického hnutí se snažíme napříč 

Evropskou unií uvědomit občany Evropy o tom, co se 

odehrávalo v Bosně, Rwandě a jinde. Musíme vytvořit 

mezikulturní dialog a to jsou věci, které se již nesmějí 

opakovat. 

Michaela Šojdrová 

 

Dámy a pánové, přesně před 66 lety pronesl svoji vizi pro 

bezpečnou Evropu Robert Schuman. Bylo to pět let po 

skončení druhé světové války a Evropa se 

vzpamatovávala z válečných traumat. Politikové si kladli 

otázky, jak neopakovat stejné hrůzy. Svoji vizi Schuman 

zformuloval takto: 

 

« Par la mise en commun de productions de base et 

l'institution d'une haute autorité nouvelle, dont les 

décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui y 

adhéreront, cette proposition réalisera les premières 

assises concrètes d'une fédération européenne 

indispensable à la préservation de la paix. » 

MŠ4 

 

Exactly 65 years ago, the vision of European security was 

pronounced and it was 5 years after the end of the war 

and Europe was trying to get out of the trauma of war. 

Politicians were wondering what to do to stop the same 

horrors being repeated. Mr Schuman said: 

 

 

“We need to set up a new institution, whose, which shall 

bring together France, Germany and other member 

countries, which will bring about the first assizes leading 

towards a European federation, which is indispensible if 

we’re to preserve peace”. 

 



 

 

 

Již před 66 lety bylo tedy jasné, že cesta k bezpečné 

Evropě nebude jednorázovou a jednoduchou. Je dobré si 

toto dlouhotrvající úsilí připomenout. Kdysi 

v komunistickém Československu jsem snila o 

svobodném životě, jaký zažíváme dnes. Otcové 

zakladatelé měli odvahu a my ji musíme mít také, i dnes, 

abychom se nebáli jim za to poděkovat a v tomto úsilí 

pokračovat. 

 

So, even back then, it was clear that the path to Europe 

and security of Europe wouldn’t be a simple path and I 

think it is worth recalling that. Prior to that in 

Czechoslovakia I dreamed of the freedom that we 

currently have. The founders did have courage, it was a 

long time ago, and we must show the same courage now.  

 

Plenární zasedání dne 2016-06-22 - Jednominutové projevy 

Kateřina Konečná 

 

Děkuji paní předsedající, věřím, že britský lid zítra 

rozhodne v souladu se svým nejlepším vědomím a 

svědomím, ale musím říct, že jsem zklamaná, jak kampaň 

ve Velké Británii probíhala. Docházelo ke lžím, 

manipulacím a bohužel také k násilí. Nejvíce mě ovšem 

zarazil výrok Nigela Farage, který označil pracovníky z 

východní Evropy za méně schopné naučit se anglicky, 

pochopit obecné právo a cítit sounáležitost s Británií. 

 

Lidé ze střední a východní Evropy nejsou žádný 

necivilizovaný domorodý kmen. Jsou to lidé, kteří ve 

Velké Británii staví domy, hlídají děti, pracují v průmyslu 

a službách. Migrace z těchto zemí Británii ekonomicky 

pomáhá a jen blázen by to popíral. Jejich děti sní, že 

budou hrát fotbal jako Rooney, či zpívat jako Adele. 

Vážený pane Faragi, přestaňte urážet ty, kteří roky odvádí 

do britského systému daně a dělají poctivou práci. 

KK1 

 

Thank you, Madam Chair, I do believe that the British 

people will decide on their best conscience and awareness 

but I’m highly dissatisfied with the way the campaign in 

the UK is led, with lots of lies and unfortunately violence. 

I was struck by what Nigel Farage said, who said that east 

Europeans were less able to learn English, understand 

common law and identify with Britain. 

 

 

People from central and eastern Europe are no uncivilised 

tribe. Those are people involved in building houses, 

baby-sitting, working in services and industry. Migration 

from those countries is economically beneficial for the 

UK. Their children dream of playing football like Wayne 

Rooney or singing like Adele. Mr Farage, stop insulting 

those who do honest work and pay due taxes. Thank you.  

Plenární zasedání dne 2016-07-06 - Představení priorit slovenského předsednictví Rady 

(rozprava) 

Ashley Fox 

 

Mr President, much has been said over the last two 

weeks regarding the referendum in the United Kingdom. 

Things have been said in the heat of the moment, strong 

feelings have been expressed on all sides, emotions have 

been running high. All this has been understandable. As 

you know, I supported Britain’s membership of the 

European Union and I’d hoped for a different result. But 

we have a clear decision, and it is a decision that must be 

respected. We now need to move on. 

 

Prime Minister, the Slovak Presidency of the Council 

comes at a critical time. Your government has a crucial 

role to play in re-setting the terms of the debate and 

looking forwards, not back. As we consider the future, 

we should bear in mind the words of Her Majesty the 

Queen, speaking just a few days ago. She said this: “One 

hallmark of leadership in such a fast-moving world is 

allowing sufficient room for quiet thinking and 

AF 

 

Pane předsedo, hodně zde bylo řečeno v posledních dvou 

týdnech o referendu ve Spojeném království. Věci 

zazněly ve velkých emocích, vyjadřovaly se velice silné 

názory na obou dvou stranách, emoce byly obrovské a to 

je samozřejmě vše velice pochopitelné. Jak víte, tak já 

jsem podporoval členství Británie v Evropské unii. 

Bohužel je výsledek jiný, máme před sebou jasné 

rozhodnutí a je to rozhodnutí, které je potřeba 

respektovat. Nyní je potřeba posunout se dále. 

 

 Pane premiére, slovenské předsednictví v Radě přichází 

v zásadní okamžik. Vaše vláda sehraje velice důležitou 

roli při znovu-nastavení podmínek diskuze a musíte se 

dívat dopředu, nikoliv dozadu. Když budeme uvažovat o 

budoucnosti, budeme muset mít na paměti slova 

královny, která vystoupila před několika málo dny a 

řekla: „Vedení v takto rychle se vyvíjejícím světě by 

mělo umožnit dostatečný prostor pro klidné zamyšlení, 



 

 

contemplation, which can in turn enable deeper, cooler 

consideration of how challenges and opportunities can 

best be addressed”. As we look ahead, we need that 

deeper, cooler consideration in our reflections on the 

future of the European Union and its relationship with 

the United Kingdom. 

 

We need to reflect on the meaning of the referendum and 

how it expresses not just the concerns of the British 

people, but concerns felt by millions across the continent. 

Many want an effective European Union, but they want a 

limited European Union. That is the kind of reform that 

my Group will continue to champion. Discussions will 

shortly begin on the United Kingdom’s departure from 

the Union. We should be conscious that we are not 

simply discussing a technocratic withdrawal agreement; 

we are laying the foundations of a new relationship 

between the UK and the EU. 

 

In the United Kingdom, we must maintain our best 

traditions of internationalism. The country I know and 

love is tolerant and welcoming, and this must not change. 

I deplore the racist and xenophobic actions of a small 

minority we have recently witnessed. While Britain has 

chosen to leave the European Union, it has not voted to 

leave behind its traditional values of decency and of 

respect for all those who live amongst us and who make 

such a positive contribution to our country. In so many 

areas, we share mutual interests such as developing a 

thriving global economy, fighting terrorism and 

promoting a cleaner environment. So whilst the 

discussions will be detailed and complex, let us all 

approach them in a positive and constructive spirit. Let 

us build a renewed partnership between the United 

Kingdom and the European Union based on our shared 

values, our history of cooperation and our long-standing 

friendships. 

 

které by zase mělo umožnit chladnou hlavou zvážit 

výzvy a možnosti, a to, jak je nejlépe řešit.“ S tím, jak se 

díváme do budoucna, je jasné, že potřebujeme skutečně 

uvažovat chladnou hlavou o budoucnosti v Evropské unii 

a také o vztazích se Spojeným královstvím.  

 

 

Musíme se zamyslet nad smyslem referenda a na tom, 

nad tím, že vyjadřuje nejenom obavy britských občanů, 

ale také obavy milionů lidí po celém kontinentě. Řada 

lidí si přejí efektivní Evropskou unii, ale přejí si ji také 

omezenější. To je přesně ta reforma, kterou moje skupina 

bude nadále prosazovat. Diskuze velice krátce začnou o 

tom, jak Spojené království z Unie vystoupí. Musíme mít 

na paměti, že nediskutujeme pouze o technokratickém 

vystoupení, technokratické smlouvě, ale že stavíme 

základ pro nový vztah mezi Spojeným královstvím a EU.  

 

 

Ve Spojeném království musíme navázat na naše nejlepší 

tradice internacionalismu. Země, kterou znám a kterou 

miluji, je tolerantní, vítající a to se nesmí změnit. 

Odsuzuji rasistické a xenofobní projevy vůči menšinám, 

již jsme byli nedávno svědky. Británie se sice rozhodla, 

že vystoupí z EU, ale nehlasovala pro to, aby nechala 

v pozadí své hodnoty, úctu a slušnost a důstojnost. V celé 

řadě oblastí sdílíme vzájemné společné zájmy, například 

prosperující ekonomika, boj s terorismem, podpora 

čistšího životního prostředí. Takže zatímco naše diskuze 

by měly být velice podrobné a budou určitě velice 

komplikované, je potřeba k nim přistoupit pozitivně a 

konstruktivně. Vybudujme nové partnerství mezi 

Spojeným královstvím a Evropskou unií, které bude 

založeno na sdílených hodnotách, historie spolupráce a 

na našem dlouhodobém přátelství.  

Kateřina Konečná  

 

Historicky první předsednictví Slovenské republiky 

nemohlo bohužel přijít v těžší čas. Slovensko se teď musí 

věnovat primárně potencionálnímu brexitu v době, kdy 

zároveň čelíme migrační krizi, která nás stojí mnoho sil. 

 

Před Evropou přitom leží tolik jiných výzev, ale na ty 

dech, dech již nezbývá. Není čas na stírání 

ekonomických rozdílů mezi zemími z východu a západu, 

severem a jihem, starými a novými členskými zeměmi. 

Žijeme v době, která prohlubuje staré dělící linie, v době, 

kdyby se, kdybychom se je měli snažit smazávat a 

společně čelit výzvám nového tisíciletí. 

 

 

Doufám, že díky slovenskému předsednictví všichni 

pochopí, že země Visegrádské čtyřky nejsou nepřáteli 

Evropy. My také chceme žít v míru a prosperitě. Máme 

však svá politická specifika a žádáme, aby byla 

KK2 

 

The first ever Presidency of Slovakia could not have 

come in a harder time. Now, Slovakia has to tackle a 

potentional Brexit, while the migration crisis continues 

and costs us a lot of energy.  

 

Meanwhile, there are so many challenges in front of 

Europe but we have no energy left for them. There is no 

time for overcoming the economic gap between the west 

and east, between the north and south, between old 

Member States and new Member States. We live at a 

time that strengthens the dividing lines although we 

should try to remove them and tackle the challenges of 

the new millennium together.  

 

I hope that thanks to the Slovak Presidency, everyone 

will understand that the Visegrád countries are not 

enemies of Europe. We, too, want to live in peace and 

prosperity but we have our political specificities and we 



 

 

respektována. Nejsme nesolidární. Nejsme 

nezodpovědnými solitéry. Nejsme ti, kdo odchází, když 

je doba zlá. Od roku 2004 tu s vámi sedíme a hledáme 

řešení evropských problémů. 

 

 

Dámy a pánové, všichni chceme často to samé, ale zdá 

se, že občas nemluvíme stejným jazykem. Chci v tuto 

chvíli jen to, abyste věděli, že zemí ze střední a východní 

Evropy odmítají být brány jako země druhé kategorie, a 

upřímně doufám, že vám slovenské předsednictví 

dokáže, že nejsme. 

 

A jedna poznámka na závěr, pane premiére. Pokud 

mluvíte o pozitivní a prospěšné agendě, že chcete, aby 

v srdci agendy byli občané Evropské unie, vykašlete se 

na TTIP. Je to netransparentní, lobbistická a nesmyslná 

smlouva, která nikomu z občanů Evropské unie nic 

pozitivního nepřinese. Budete tím ztrácet čas, který 

potřebujeme na řešení opravdu závažných problémů 

Evropské unie. Děkuji. 

 

require that they be respected. It’s not true that we lack 

solidarity, we are not irresponsible solitaires, we are not 

those who quit when the time is bad. Since 2004, we’ve 

been here with you and we participate in finding 

solutions to European problems. 

 

We all want the same but sometimes it seems that we 

don’t speak the same language. Now, the only thing that I 

want is for you to know that the countries of central and 

eastern Europe refuse to be treated as second-rate 

countries and I hope that the Slovak Presidency will 

show you that we are not second-rate.  

 

And a few words in conclusion, Prime Minister, if you 

talk about positive and helpful agenda, if, if, if you are 

serious, then just ditch the TTIP. This is a pointless treaty 

that will bring nothing positive to any European citizens. 

It will be just a waste of time for you, a time that we need 

to treat really serious problems of the European Union. 

Thank you.  

Petr Mach  

 

Vážený pane premiére Fico, já vkládám do vašeho 

předsednictví v Evropské radě naděje. Vy jste řekl, že 

Evropská unie by měla brát ohledy na obavy lidí 

z migrace, na dopady migrace na národní identitu, na 

bezpečnost občanů. A vaše vláda měla odvahu odmítnout 

hlasovat proti kvótám na přerozdělování migrantů a 

dokonce měla odvahu zpochybnit rozhodnutí Evropské 

unie u Evropského soudního dvora. A já pevně doufám, 

že se budete i v roli předsedajícího Evropské rady stavět 

proti tomu, co se nebezpečně blíží, a sice trvalému 

mechanismu na přerozdělování lidí po Evropě. 

 

Také jste řekl, že budete moderovat rozchod Evropské 

unie s Británií ke spokojenosti všech. To bude asi těžké, 

protože mnoho lidí zde je vedeno iracionální nenávistí a 

nebude spokojeno, dokud nebude Británie nějak 

zadupána do země. Já ale věřím ve váš racionální přístup 

a chtěl bych zde připomenout 24 let starou zkušenost 

rozchodu, rozvodu Československa. Myslím si, že je to 

velmi podobná situace. Velká Británie se rozhodla odejít 

z Evropské unie, podobně se před 24 lety Slovensko 

rozhodlo odejít z Československa. A tehdy všichni 

zachovali zdravý rozum. Den poté, co se Československo 

rozdělilo, dohodli jsme se na volném obchodování, 

dohodli jsme se na bezvízovém styku a vztahy mezi 

našimi národy poté, po tom rozdělení, byly a jsou dodnes 

lepší, než byly kdy předtím. Takže prosím, vezměte 

v úvahu i tuto zkušenost. Děkuju. 

 

(řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou 

zvednutím modré karty) 

 

PM2 

 

Prime Minister Fico, I have very high expectations from 

your Presidency, you have said that European Union 

should take into account the concerns of people in terms 

of migration and security. And your Cabinet has been 

brave enough and voted against the redistribution quota 

in the Council and disputed the decision of the European 

Union at the ECJ, so I hope that as the President in the 

Council, you will be against what is quite imminent and 

it is a permanent reallocation mechanism.  

 

 

 

You also said that you will have a role in the UK exit 

from the EU and that you want to accommodate all the 

requests. That’s going to be extremely difficult because 

everyone seems to be against the UK now but I hope that 

you will be a reasonable man and let me remind you of a, 

our Czechoslovak divorce 24 years ago. It’s a very 

similar situation, the UK had decided now to leave the 

EU and similarly, 24 years ago, Slovakia decided to 

leave Czechoslovakia and everyone was very reasonable 

at that time. The day after our divorce, we decided 

smoothly on trade, on visa-free regime and both our 

nations have very good relations, even better than before, 

so please take your experience into account. Thank you. 

Petr Mach (odpověď na otázku položenou zvednutím 

modré karty) 

PM3 

 



 

 

 

Já se považuju za velmi racionálního a umírněného 

člověka, jsem zastáncem czexitu, jsem zastáncem toho, 

abychom měli Evropu svobodných národů, které budou 

volně obchodovat, spolupracovat, nikdo nebude se snažit 

někoho přehlasovávat. 

 

Ale rozhodně se nepovažuji za populistu nebo 

extrémistu. Takže myslím si, že určitě ta slova pana Fica 

nemířila na nás, a já skutečně vkládám naděje ve zdravý 

rozum jeho předsednictví. 

 

 

Well, I believe that I am a reasonable, moderate man. I 

am in favour of the Czexit, I want to have a Europe of 

free nations, cooperating on their free will.  

 

 

 

However, I don’t believe I am a populist or an extremist, 

so the words of Mr. Fica was not directed to us and I very 

much hope that his Presidency is going to be reasonable.  

Diane Dodds 

 

Thank you Mr President. Prime Minister, this Presidency 

will be a pivotal one for the European institutions. Not 

only do you have important work on economic growth 

and stability, but much has to be done to resolve the 

challenges posed by migration flows into and across 

Europe. However, you also face the challenge of the 

results of the referendum in the United Kingdom. In a 

Europe which has been dominated by stories of those 

fleeing war in Syria and Iraq, this has been a remarkable 

exercise in democracy. 

 

But we now need to lift our eyes to negotiating a 

settlement. Hardened rhetoric, hollowed-out positions, 

from which we carp at each other, will simply not help. I 

hope your Presidency will focus on finding real 

solutions, solutions that help us trade, cooperate and 

build a better, more secure future for all of our people. If 

you are able to expedite this process, then your country 

will indeed have played a pivotal role at this crucial time. 

 

DD1 

 

Děkuji, pane předsedající. Pane premiére, toto 

předsednictví bude klíčové pro evropské instituce. 

Nejenže vás čeká důležitá práce na ekonomickém růstu a 

stabilitě, ale také musíte hodně vykonat, abyste vyřešili 

problémy, které představují přítoky migrantů do Evropy 

a po Evropě. Kromě toho také musíte nějakým způsobem 

naložit s výsledkem referenda ve Spojeném království. 

V Evropě, kterou, které dominují příběhy těch, kteří 

prchají z válkou, před válkou v Sýrii a Iráku, to bude 

obrovské cvičení v demokracii. 

 

Je potřeba vyjednat nějaké vyrovnání, tvrdá rétorika 

zkrátka nepomůže. Já doufám, že vaše předsednictví se 

soustředí na hledání reálných řešení. Řešení, které nám 

umožní spolu obchodovat, spolupracovat a vybudovat 

bezpečnější budoucnost pro všechny naše občany. Pokud 

usnadníte tento proces, pak vaše země sehraje zásadní 

roli v těchto klíčových dobách.  

Pavel Poc 

 

Děkuji, pane předsedo, já nebudu tak politický. Já jsem 

strašně rád, že tady můžu přivítat slovenské 

předsednictví. Jsem rád, že můžu přivítat pana premiéra 

Fica nejenom jako politika, ale i jako přítele, skutečného 

přítele a skutečného demokrata, SMER jako sesterskou 

stranu mé vlastní sociální demokracie v České republice 

a Slovensko jakou mou bratrskou zemi. A na rozdíl od 

kolegy Macha mně je líto, že jsme se kdysi rozešli ze 

společného státu.  

 

Co se týká programu, samozřejmě, že musíte řešit ty 

těžké věci, brexit, všechny možné krize, ale já si vážím 

úplně jiné věci. Já si vážím moudrosti slovenského 

předsednictví, která je v tom, že se chystáte řešit i ty věci, 

zejména v oblasti zdraví a životního prostředí, které by 

mohly způsobit velmi brzy mnohem horší krize, než 

které dneska vidíme. Antimikrobiální rezistenci, 

endokrinní disruptory, je skvělé, že na to nezapomínáte.  

 

Jestli potřebujeme nějakou změnu, potřebujeme změnu v 

komunikaci. Potřebujeme otevřenost, pravdu, méně 

arogance. Vy to umíte, pane premiére, naučte to i 

PP 

 

Thank you very much, President, I’m not going to give a 

political speech. I’m very happy that I can welcome the 

Slovak Presidency here, Prime Minister Fico, not only as 

a politician but as a dear friend of mine, a true democrat. 

You are a social democrat as well as I am, you are from a 

country very dear to my heart and I very much regret that 

the then Czechoslovakia was split.  

 

 

 

As for your programme, there are many crises and 

challenges but what I appreciate is the wisdom of the 

Slovak Presidency because I can see that you are going to 

deal with health, the environment because these are 

things that may pose extreme challenges in the future, 

endocrine disruptors, these are things that you have not 

forgotten.  

 

 

If we need a change, then it needs to be a change in 

communication. We need to be more open and less 

arrogant. You can do it, Prime Minister, teach it to the 



 

 

všechny ostatní v Radě. 

 

A na závěr, protože mám jenom jednu minutu, jedno 

osobní přání. Roberte, přeju Ti pevné zdraví. Vydrž to! 

 

others in the Council.  

 

And a personal note, I wish you good health, Robert.  

Neena Gill 

 

Thank you, Mr Fico, Slovakia is taking over the reins of 

the Council for the first time in very turbulent times. I 

wish you every success, but one low-hanging fruit is the 

money market funds file. This file needs to be concluded 

quickly, especially in the current context, given the 

importance of these funds in addressing systemic risks 

and short-term financing of the economy. It will be a real 

feather in your cap if we can conclude on this where very 

many other Presidencies have failed.  

 

Now, I may be a British MEP but I am a committed 

European and I want to ensure that the EU can move 

forward. Learning from the recent events in the UK, I’d 

suggest three points. Firstly, you rightly said it’s 

important that the EU tackles its communication 

problems. The UK referendum shows the power of lies 

and exaggeration to sway rational people easily. 

However, it’s important to recognise that many across 

Europe are feeling left behind. So the EU has to deliver 

by doing more on education and skills. Many of those 

who voted ‘Leave’ in the UK were frustrated by the 

effects of globalisation, so intensive programmes 

preparing people for this new world, developing at the 

speed of sound, should be a high priority.  

 

Secondly, it’s critical that you reform what is not 

working, and let’s start with the Council. The EU is 

blamed for crises, from economy to employment to 

migration, when it’s Member States who block decisive 

and collective action, failing to implement what has been 

agreed. The EU is often depicted as centralised and 

strong, but the truth is, it is weak and fragmented. 

 

And lastly, listen to the young people, 75% of those 

voted to remain UK in the future. They are the future and 

make sure they have a say over it. Thank you. 

NG 

 

Děkuji. Pane premiére, Slovensko se poprvé chápe 

předsednictví ve velice turbulentním období. Přeji vám 

hodně úspěchů, ale musím vás upozornit na problematiku 

peněžních trhů. To musíme vyřešit zejména v současném 

kontextu, abychom tak řešili systémová rizika a 

krátkodobé financování našich ekonomik. Já doufám, že 

se nám podaří uzavřít tuto problematiku, i když 

předchozí předsednictví v tom selhaly.  

 

 

Já jsem britská poslankyně, ale jsem velice proevropská, 

chci vás ujistit, že Spojené království se bude posouvat 

kupředu. Já jsem se poučila z brexitu a chci říci tři věci. 

Správně jste uvedl, že je důležité, aby Evropa řešila 

problém s komunikací. Britské referendum ukázalo moc 

lží a přehánění, přesvědčili se taky mnozí rozumní lidé, 

ale zároveň je třeba si uvědomit, že řada lidí v Evropě má 

pocit, že jsou ponecháni osamělí stranou. Je potřeba více 

se zaměřit na ty, kteří selhávají, pokud jde o vzdělání, 

pracovní místa, protože i tito lidé hlasovali pro odchod 

z Evropy. Je třeba přesvěd-, připravit lidi na nový svět.  

 

 

 

 

Dále je kritické a zásadní, abychom zreformovali to, co 

nefunguje. A začněme u Rady, Evropská unie je viněna 

za krizi v ekonomice, zaměstnanosti, migraci, ale přitom 

jsou to členské státy, které selhávají v kolektivních 

krocích, neimplementují to, co si odsouhlasily. Evropa je 

viněna z centralizace, ale pravda je taková, že je spíše 

slabá a fragmentovaná.  

 

A poslední věc: poslouchejte mladé lidi, 75 % z nich 

hlasovalo pro to, aby setrvalo Spojené království v EU. 

Oni jsou naší budoucností, zajistěte, aby i oni měli své 

slovo. 

 

Olga Sehnalová  

 

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, v první 

řadě mi dovolte popřát našim slovenským přátelům 

úspěšné první předsednictví. Jsem si jistá, že Slovensko 

tuto nelehkou roli zvládne. Možná uslyšíme méně 

vzletných slov, na která jsme v této souvislosti zvyklí, ale 

o to více praktických řešení a výsledků. 

 

Z několika konkrétních priorit bych ráda krátce 

vyzdvihla zaměření slovenského předsednictví na využití 

potenciálu jednotného trhu, na spravedlivá pravidla jeho 

fungování a vysokou úroveň ochrany spotřebitelů bez 

OS 

 

Thank you for giving me the floor. Dear colleagues, first 

of all I would like to wish our Slovak friends every 

success in their Presidency. I’m sure that Slovakia will 

cope with this uneasy task. Maybe we will hear less lofty 

words than we are used to hearing but all the more 

practical solutions and results.  

 

Out of the many priorities I would like to emphasise the 

focus of the Slovak Presidency to make full use of the 

potential of the single market, fair rules of its functioning 

and a high level of consumer protection irrespective of 



 

 

ohledu na jejich státní příslušnost.  

 

Myslím, že vlastní zkušenost bude slovenskému 

předsednictví v této věci velmi dobrým vodítkem. Věřím 

také, že společného pokroku dosáhneme v otázce 

Evropského aktu přístupnosti, který usnadní přístup ke 

zboží a službám lidem s postižením. 

 

Vítám, že předsednictví plánuje také konkrétní iniciativy 

v otázce potírání nekalých obchodních praktik v 

potravinářství, po kterém volal ve své nedávné zprávě i 

Evropský parlament. 

 

Přeji Vám, pane předsedo, mnoho trpělivosti a těším se 

na spolupráci. Hodně štěstí. 

their nationality.  

 

I think that the Slovak experience will be a good 

guideline. I believe that common progress will be made 

about the European Accessibility Act that will make 

goods and services accessible to people with handicaps.  

 

 

I welcome specific initiatives of the Presidency in 

fighting unfair commercial practices in food industry, 

which is something that the European Parliament called 

for in its report. 

 

I wish you a lot of patience as Prime Minister and I’m 

looking forward to our cooperation. 

 

Jiří Maštálka 

 

Děkuji, pane předsedo, chtěl bych popřát slovenským 

kolegům, aby jejich předsednictví v Evropské unii bylo 

úspěšné. 

 

Priority, které zvolila Bratislava, pokládám za velmi 

dobře vybrané. Zachycují jak klíčové rozvojové trendy 

Unie, tak i její problémy. Chci upozornit na dnes stále 

viditelnější a stále nebezpečnější problém, a to postavení 

malých zemí v Unii. 

 

Zatím se zdá, že při řešení otázek spojených s brexitem 

bude úkolem předsedajícího státu udržovat náladu, 

zatímco věcné problémy budou řešit velké státy a 

Komise. Když otvírám toto téma, nemluví ze mě 

ješitnost. Před dvěma roky pouze někteří politologové 

varovali, že se Evropská unie stále více podobá klasické 

mezinárodní organizaci s geopolitickou osou Berlín – 

Paříž, jejímž zájmům se ostatní musí přizpůsobit. Dnes i 

značná část veřejnosti v malých státech cítí druhořadost 

členství svých zemí a prestiž Unie klesá. Nepřeháním. V 

pondělí se konal v Paříži summit EU a zemí západního 

Balkánu. Kde byl zástupce předsednické země 

Slovenska? Že by Slovensko nemělo co říci k problému? 

To není možné. 

 

I já Ti, milý Roberte, přeji pevné zdraví. 

JM 

 

Thank you very much, President, I would like to wish our 

Slovak colleagues all the best in their Presidency. 

 

 

Their priorities are very well chosen because they reflect 

key development trends in the EU and the problems that 

we face. I want to remind you of a very difficult problem, 

which is the position of small member states in the EU.  

 

 

It seems that it is going to be the role of the Presidency to 

deal with the Brexit and real factual matters will be 

addressed by the Commission. This is true. A few years 

ago, few people warned that the European Union is 

different from other international organisations, that it 

has a strong geopolitical focus. I’m not exaggerating. On 

Monday there was an EU summit in Paris, where the 

Slovak representative was present, was not present. I was 

surprised by this.  

 

 

 

 

 

 

So, dear Robert, I wish you all the best and good health. 

 

Plenární zasedání dne 2016-09-14 - Azyl: dočasná opatření ve prospěch Itálie a Řecka 

(rozprava)  

Tomáš Zdechovský 

 

Pane předsedající, děkuji, pane komisaři, děkuji i 

zpravodajce za tuto zprávu. Já velmi často poslední dva 

roky cestuji po uprchlických táborech a setkávám se s 

lidmi. V létě jsem strávil svoji dovolenou na Maltě a na 

jižní Itálii, na Sicílii. A měl jsem možnost hovořit, pane 

komisaři, s lidmi, kteří se deklarují jako uprchlíci, řada z 

TZ4 

 

Thank you President, thank you Commissioner. Now I’d 

also like to thank the rapporteur for her report. On a 

number of occasions over the past two years, I have 

visited refugee centres and I spent my holidays this 

summer on Malta and in the south of Italy on Sicily. And 

I have had an opportunity to speak to people, who present 



 

 

nich jsou ekonomičtí migranté, asi tak 80 %. Ale 

připusťme to, že jsou tam i uprchlíci. A víte, co mi řekli? 

Řekli mi pouze tři země, kam chtějí být přemístěni. Jedna 

země se jmenuje Švédsko, druhá země se jmenuje 

Německo a třetí země se jmenuje Velká Británie. A pane 

komisaři, když tyto lidé nechtějí do České republiky, 

nechtějí do Estonska, nechtějí do Rumunska, jak tyto lidi 

tam dostaneme? Jak tito lidi budeme, jakým způsobem 

budeme tyto lidi v této zemi držet? 

 

Já vítám dohodu s Tureckem, myslím si, že je velmi 

dobrá, a myslím si, že máme pomáhat uprchlíkům. Jsme a 

musíme být solidární, ale prosím vás, nevymýšlejme 

blbosti jako povinné rozdělování a netrestejme někoho za 

to, že třeba nechce nebo nemůže někoho v rámci kvóty 

přijmout. Vždyť tady přece vidíme, že tento mechanismus 

nefunguje, a já si myslim, že je potřeba se zamyslet nad 

způsobem, jakým je prosazován. A myslím si, že jeho 

prosazování není šťastné. Pane komisaři, prosím Vás ještě 

jednou, zkuste se nad mými slovy zamyslet. 

themselves, represent themselves as refugees. A lot of 

them are economic migrants but it is true that there are 

some real refugees amongst them. You earlier only 

referred to three countries, sorry they referred to only 

three countries where they wanted to be relocated: 

Sweden, Germany and the UK. Commissioner, these 

people don’t want to go to Estonia, or Romania, or to the 

Czech Republic. How can we encourage these people to 

go to these countries? 

 

If we retain these people in the country, I must say I do 

welcome the agreement, the EU-Turkey agreement, it’s a 

good agreement. And I’m quite sure it is to help refugees. 

It is true that we have to show solidarity and we have to 

help but we shouldn’t propose such nonsense, by this 

imposed allocation. And we shouldn’t impose the 

sanctions on those not willing to take in refugees. 

Obviously, the mechanism isn’t working. We have to 

give some thought to how we can implement this 

properly but I think the way it is being implemented is 

not correct. So Commissioner, please take my words to 

heart. 

  

Michaela Šojdrová 

 

Děkuji, vážený pane komisaři, chci ocenit návrh 

Evropské komise k aplikační legislativě, kterou by se 

mohla realizovat realokace uprchlíků. Věřím, že tento 

návrh může pomoci urychlit realokace těch, kteří 

skutečně jsou uprchlíky a potřebují naši pomoc. 

 

Dámy a pánové, velmi pečlivě jsem procházela návrh 

zprávy Evropského parlamentu kolegyně Ska Keller a 

nemohla jsem uvěřit vlastním očím, které některé 

pozměňovací návrhy zcela mění původní návrh Komise, a 

to tak fundamentálně, že jej nelze v současné podobě 

akceptovat. Zatímco návrh Komise spočíval v možnosti 

započítání syrských uprchlíků přesídlených z Turecka do 

realokační kvóty, tak nový návrh Evropského parlamentu 

s tím nepočítá. Již pan komisař se jasně vyjádřil a 

nesouhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Dámy a 

pánové, já věřím, že Evropský parlament přijme 

rozumnou legislativu a Komise splní svůj úkol. Děkuji. 

MŠ5 

 

Thank you, Commissioner. The Commission’s proposal 

to have legislative proposals is very appreciative to try to 

get to resettlement of the refugees. I would imagine that 

this proposal should allow for acceleration of the 

resettlement of the refugees that really do need our help. 

 

I’ve read Mrs Keller’s report and I found it really hard to 

believe some of the amendments that were tabled, that 

would have radically changed the proposal from the 

Commission. Whereas the Commission has suggested 

quotas be calculated based on the resettled and the 

Commissioner has said it quite clearly that he could not 

agree with these amendments. I hope therefore that the 

Commission’s proposal will apply unchanged. 

 

09-15 – Vysvětlení hlasování 

 Jiří Pospíšil 

 

Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jsem tuto zprávu, 

která se týká kvót a, řekněme, evropské azylové politiky, 

nepodpořil, stejně jako jsem nikdy na plénu zde 

nepodpořil kvóty, to znamená nucené rozdělování 

uprchlíků do jednotlivých členských států Evropské unie. 

Jsem přesvědčen, že tato politika v reálu nemůže 

fungovat, praxe to ostatně ukazuje, a to, že jsme zde 

přijali dneska další návrh bez reflexe reality, bez toho, jak 

JP3 

 

Thank you very much, Chair. This report is about quota 

and asylum policy and I did not support it, just like I 

didn’t support the obligatory distribution of refugees to 

Member States some time ago. I’m convinced that this 

policy can never work in reality. Practice has shown this. 

And the fact that we have adopted just another proposal 

without any reflection on reality, without knowing how 

the asylum policy actually works, this is utopia for me. 



 

 

v praxi azylová politika funguje, mně připadá, že je 

trošku utopie. Mrzí mě to, měli bychom spíše vnímat 

realitu, zamýšlet se nad tím, jak současnou situaci, 

aktuální, pragmaticky, selským rozumem řešit, a ne 

vymýšlet další projekty, které nebudou fungovat. Jsem 

přesvědčen, že tento návrh, který dneska prošel, skončí 

pouze jako utopie, která v praxi nebude naplněna. Děkuji. 

 

I’m quite sorry for this, I think we should more think 

about reality, we should think about a pragmatic solution 

and not invent other projects that are not going to work. 

I’m convinced that the proposal which has been adopted 

will end up as a utopia that will never come true.  

Stanislav Polčák 

 

Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já jsem tuto 

zprávu rovněž nepodpořil a to z důvodu, který považuju 

za poměrně závažný zde vysvětlit. 

 

Zaprvé, návrh Komise, který byl předložen dnes, jsem 

přesvědčen, že byl relativně správný. Obsahoval dobrou 

míru kompromisů a myslím si, že to bylo řešení, které 

navazovalo zaprvé na již před půl rokem přijaté 

rozhodnutí, které se vztahovalo ve prospěch Itálie a 

Řecka, a zadruhé jaksi obsahovalo i jistou míru shody 

mezi členskými státy. 

 

Zpráva, která nám byla předložena od paní kolegyně Ska 

Keller, ovšem tyto mantinely do jisté míry bortí a chci to 

ilustrovat na případu, že do té kvóty, která má být jaksi 

zahrnuta do přerozdělení, nemají být zahrnováni ti 

uprchlíci, kteří budou přicházet na základě dohody EU s 

Tureckem, to znamená ten příklad 1:1. Pokud tito 

uprchlíci nebudou tudíž započítáváni do této kvóty, která 

je již dříve vyjednaná, tak si myslím, že tím ale 

oslabujeme dohodu s Tureckem a z tohoto důvodu já jsem 

nemohl tuto zprávu podpořit. Děkuji. 

SP2 

 

Thank you, Madam Chair. I didn’t support the report 

either and the reason for that is quite significant. 

 

 

First, the draft Commission paper was relatively correct, 

containing a useful level of compromise, building up on 

the resolution in favour of Italy and Greece of last year. 

And it also reflected a degree of agreeing among Member 

States. 

 

 

 

However, Ska Keller’s report breaks down those limits 

and indeed, let me illustrate that the quota should not 

currently include those migrants, those refugees who will 

be coming based on the EU-Turkey agreement 1:1. If 

those migrants are not to be calculated in the quota which 

has been negotiated earlier, we are basically weakening 

our agreement with Turkey. That’s why I couldn’t 

support it.  

 

Plenární zasedání dne 2016-10-05 - Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 20.–21. 

října 2016 (rozprava)  

Syed Kamall 

 

Mr President, let me start actually by responding to a 

couple of points that Gianni made. Gianni said that the 

British Government had decided to repeal all EU 

legislation. Actually what they have decided to do was to 

transpose, in simple terms, EU legislation to make it 

stable in UK law. And after, when the UK leaves the EU 

then you can actually start unpicking the law that has 

been transposed from the EU into the UK. So actually, I 

would ask you to be factually correct in these debates, 

especially if we are going to have an atmosphere of good 

cooperation to get a deal that’s good for the EU and the 

UK at the end. 

 

Secondly, I have to say I do agree with you that 

Bratislava was a wasted opportunity because if the 

Bratislava Summit was supposed to show the EU united 

and reconnecting with the people, then surely it was 

nothing short of an own goal: EU leaders meeting in a 

SKa 

 

Děkuji. Já začnu tím, že zareaguji na několik věcí, které 

řekl Gianni. Gianni řekl, že britská vláda se rozhodla 

stáhnout veškerou evropskou legislativu. Ona se rozhodla 

naopak transponovat, jednoduše řečeno, evropskou 

legislativu tak, aby byla zastabilizovaná v evropském 

právu, a potom až Británie odejde z EU, tak bude moci 

začít tu legislativu rušit, tak bych poprosil, abyste tady se 

vyjadřovali fakticky správně, zejména pokud chceme 

vytvořit atmosféru dobré spolupráce, tak abychom 

dohodli něco, co je dobrého pro Unii i pro Británii 

nakonec. 

 

 

Zadruhé souhlasím, že Bratislava byla promarněnou 

příležitostí, protože pokud bratislavský summit měl 

ukázat Unii sjednocenou a obrácenou k lidu, tak to vůbec, 

propásli tento cíl. EU se setkala v pevnosti, obědvali 

šéfové tam na jachtě soukromé, italský premiér zrušil 



 

 

fortress, taking a lunch on a private yacht, followed by 

the Italian Prime Minister pulling out of a press 

conference, frustrated that other leaders have failed to 

agree anything of substance. Perhaps the only difference 

between this summit and the others that have come before 

was that this time you couldn‘t really blame the UK for 

the failure to achieve any kind of agreement. 

 

You know, when I saw reports of something not going 

very far, going round in circles for fear of being 

grounded, I wondered if they were talking about the 

summit itself, but it turns out they were talking about the 

yacht on which the leaders had their lunch. So if we are to 

truly fix what is broken, if we are to truly offer answers 

where the public has questions, if we are to truly show 

strength where there is currently weakness, then the next 

summit must achieve real results. The leaders of EU 

countries must show that they can lead because at the 

moment all the leaders can see is EU leaders pursuing 

yesterday’s European project rather than addressing 

today’s concerns. 

 

We all need answers to the big questions: solving the 

migrant and refugee crisis, encouraging businesses to 

create more jobs, tackling internal and external security 

threats. Yet what emerges from this Chamber? Politicians 

shouting ‘no’ to austerity, politicians proposing free 

Interrail Passes, politicians protesting against trade with 

the US, full of slogans but bereft of action. We need to 

show our citizens in all our countries that we understand 

their concerns. 

 

So when our citizens ask for fair but controlled 

immigration, let us be tough on those that attempt to jump 

the queue over others applying through legal migration 

channels, but compassionate to those who deserve our 

shelter, returning those who are not fleeing persecution or 

war. 

 

When citizens of all the countries worry about an 

increasingly arrogant Russia, let us use fewer carrots and 

more sticks, speaking out on behalf of those Member 

States that share a border with an increasingly 

intimidating neighbour, showing Russia that their actions 

do not come without consequences. As Manfred Weber 

said, we believe we should be tough and that sanctions 

should not be lifted until the Minsk Agreement is 

implemented. 

 

When the citizens of all our countries worry about a lack 

of jobs, let us remove the red tape holding back 

entrepreneurs from creating those jobs. Let us sign a trade 

agreement that offers businesses in all our countries new 

opportunities. Let us send a clear signal that we are open 

to trade with Canada and then other countries. 

 

With every summit, with every meeting, we edge closer 

and closer to the next elections. At best, the EU has a 

tiskovou konferenci. Tentokrát nemůžete Británii vinit 

z nedostatku dohody, na rozdíl od předchozích summitů. 

 

 

 

 

 

 

Pořád jste se tam točili dokola. Já nevím, jestli se 

hovořilo vůbec o tom summitu samotném, ale možná se 

hovořilo o té jachtě, kde leadeři obědvali. Takže pokud 

chceme spravedlivé to, co se nepodařilo, pokud máme 

zareagovat na obavy veřejnosti, pokud máme ukázat sílu, 

pokud jde o slabé stránky, tak příští summit musí 

dosáhnout skutečné výsledky. Leadeři musí ukázat, že 

jsou schopni vést, protože teď lidé akorát vidí, jak leadeři 

naplňují včerejší projekty a neřeší úlohy dneška. 

 

 

 

 

 

Všichni potřebujeme odpovědi na velké otázky v řešení 

migrační a uprchlické krize, podporování podniků, aby 

vytvářeli víc pracovních míst, řešení otázky vnější a 

vnitřní bezpečnosti, nicméně politici tady neustále hovoří 

ne úsporám, navrhují Interrail zadarmo, jsou proti 

obchodu s Amerikou, prostě prázdné slogany a žádné 

činy. Potřebujeme řešit obavy našich občanů. 

 

 

 

Takže když naši občané chtějí spravedlivou a 

kontrolovanou imigraci, buďme tvrdí vůči těm, kteří se 

snaží přeskočit ve frontě dopředu oproti těm, kteří žádají 

legálními cestami. Vraťme ty, kteří neutíkají před 

perzekucí a válkou. 

 

 

Vůči Rusku použijme méně cukru a více biče. Ukažme 

Rusku, že jeho odstrašující akce nejsou bez důsledků. Jak 

pan Weber říká, věříme, že sankce musí být tvrdé a nesmí 

být zrušeny, dokud nebude minská dohoda naplněna. 

 

 

 

 

 

 

Odstraňme byrokracii, podporujme, podepišme obchodní 

dohody, které nám nabízejí nové příležitosti. Vyšleme 

jasný signál, že jsme otevřeni vůči obchodu s Kanadou a 

potom s dalšími zeměmi. 

 

 

 

Na každém summitu, na každém jednání jsme blíž a blíž 

novým volbám. Evropská unie může ukazovat, že 



 

 

record that shows it ploughed on with more of the same; 

at worst, that it pushed on with policies that failed. But it 

is a situation that needs fixing. It is a situation that the 

ECR Group of MEPs from 18 countries believe can be 

fixed, if only we were to take a new direction. The results 

of referenda in Denmark, Netherlands, and the UK show 

all of us that it cannot be business as usual but neither 

does it mean that there isn’t business to be done. Where 

past summits have failed to meet expectations, let us hope 

the next summit offers all of us solutions. Thank you. 

 

neustále ukazovat, neustále debatuje o tom samém, 

nicméně je třeba že, je tady spravit situaci. EKR 

s poslanci z 18 zemí se domnívá, že pokud vezmeme 

nový, pokud se dáme novým směrem, tak lze vyřešit 

problémy. Výsledky z Británie, z Nizozemska a z jiných 

zemí ukazují, že je třeba něco dělat. Takže minulé 

summity nenaplnily očekávání. Doufejme, že příští 

summit nám nabídne všem řešení. Děkuji.   

Evžen Tošenovský 

 

Vážený pane předsedající, v rámci připraveného 

programu Rady bych se rád vyjádřil k jednomu bodu 

agendy, a to obchodní politika Evropské unie. 

 

V současné době mnoho témat jakoby mediálně zastínilo 

závažnost budoucích obchodních vztahů s Evropskou 

unií. Patřím k těm, kteří právě obchodní smlouvy 

s Amerikou a Kanadou považují do budoucna za velice 

zásadní. Proto se mi velice nelíbí zlehčování a šíření 

informací zpochybňujících možnosti uzavření těchto 

smluv. Myslím si, že právě v této době předvolební 

prezidentské kampaně v USA a vše překrývajících 

migračních problémů v Evropě je důležité jasně 

deklarovat zásadní zájem o rozumné dokončení 

společných dohod. Pokud vrcholová politická 

reprezentace Evropské unie a členských států nebude 

tento proces tlačit dopředu, mám obavy, že šance 

v budoucnu uzavřít tyto obchodní smlouvy bude násobně 

menší. Obchodní aktivity potom převezmou asijské 

společnosti, které budou využívat výhod již fungujících 

trans-pacifických smluv. Děkuji, pane předsedající. 

 

ET2 

 

Chairman, in preparation of the European Council 

meeting, I would like to comment on one point of the 

agenda, EU trade policy. 

 

At the moment, many issues discussed by the media seem 

to overshadow the importance of future EU trade 

relations. I’m one of those who consider trade agreements 

with the USA and Canada to be very important for the 

future. That’s why I do not like constant undermining and 

casting down on the possibility to complete these 

agreements. I believe that at the time of a presidential 

election campaign in the USA and omnipresent migration 

problems in Europe, it is still important to declare our 

will to complete these joint agreements. If high-level 

politicians in the EU and in member states will not keep 

pushing this process forward, I’m worried that in the 

future the possibility to conclude these trade agreements 

will be significantly lower. Then trade activities will be 

taken over by Asian companies, who will use benefits of 

the current transpacific agreement. Thank you. 

Tim Aker 

 

It’s been over 100 days since the United Kingdom and 

72% of my constituents in Thurrock voted to leave the 

European Union, and let’s look at what’s happened: 

project Fear has unravelled, countries are rushing to do 

trade deals with the United Kingdom, and our prospects 

look better. But people are coming up to me and asking, 

‘Well, why haven’t we left yet? What’s stopping them?’ 

And the answer is quite simple. Rule number one: never 

trust a Tory. Rule number two: obey rule number one. 

Our newly unelected Prime Minister isn’t an Iron Lady: 

she is tinfoil Theresa May. And just look at her record. 

When she was Home Secretary, she oversaw mass 

immigration that would have made the Labour Party 

wince. She voted for Remain. She oversaw policies that 

squeezed the working classes the most. She cannot 

deliver the deal that the British people voted for. And the 

message is clear: tear up the European Communities Act, 

get our borders back, and get our fisheries back. Because 

we voted to get our country back, and by God, we will get 

it back. 

 

TA 

 

Už přes 100 dní Velká Británie, 70 % našich voličů, tedy 

před více než 100 dny hlasovali k odchodu z EU. Naše 

vyhlídky vypadají lépe, země s námi chtějí uvádět, tedy 

uzavírat dohody o volném obchodu. A proč jsme 

neodešli? Nikdy nevěřte konzervativcům a pravidlo číslo 

dvě, platí pravidlo číslo jedna. Naše nově nezvolená 

premiérka není žádná železná lady, je to Theresa May. A 

podívejte se, on umožnil masivní imigraci, která 

umožnila vítězství i labouristům. A ona právě tlačila 

nejvíce na pracovní, pracující třídu. Důležité je obnovit 

naše hranice, vrátit naše ryby našim rybářům, protože my 

jsme hlasovali pro to, abychom získali svou zemi zpět, a 

bůh uvidí, že ji taky získáme zpět. 



 

 

Michaela Šojdrová 

 

Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, občané členských 

států nám dávají jasně najevo, co jsou jejich priority. 

Chtějí bezpečnost, chtějí Unii, která bude akceschopná a 

bude reagovat na jejich obavy. 

 

Osobností, Evropanem, který zde v roce 2000 hovořil, byl 

Václav Havel, který sdílel naše obavy a měl také vizi pro 

řešení Evropské unie. Dovolte mi citovat, dnes by měl 80 

let: „Jiným projevem společenské solidarity je starost o 

bezpečnost, ta je úkolem státu či nadstátního svazku. 

Evropská unie začíná intenzivně pracovat na nové 

koncepci své bezpečnostní politiky. Tato politika by se 

měla vyznačovat schopností rychle rozhodovat a rychle 

proměňovat společná rozhodnutí v činy. Zdá se mi to být 

nesmírně důležité, zdá se mi, že je k tomu nejvyšší čas,“ 

řekl Václav Havel před šestnácti lety, a já bych chtěla 

vyzvat zástupce Rady, zástupce Komise, aby skutečně 

reagovali rychle, aby obavy o bezpečnost byly řešeny. 

 

MŠ6 

 

Citizens in member states are telling us what priorities 

they have: they want security, they want a Union, which 

can act and can respond to their fears. 

 

 

A personality, a European, who spoke in 2000 was 

Vaclav Havel, he shared our fears and he had a vision for 

future for the EU, he would have been 80 today, I quote: 

“Societal solidarity is the task of everybody, the 

European Union is working for a concept of its security 

policy. This policy should be able to decide quickly and 

to act. I think this is very important and it’s high time for 

this.” That was Vaclav Havel 16 years ago and I would 

like to call on the Council and the Commission to react 

quickly, so that the fears and the security can actually 

find a solution. 

Stanislav Polčák 

 

Děkuji, pane předsedo za udělení slova. Pane předsedo, já 

bych se chtěl zastat občanů, kteří jsou drceni ruským 

postupem v Aleppu. Myslím si, že ztráty na civilistech, 

utrpení, škody, které tam vznikají, to všechno by mělo 

vést k zamyšlení, jestli skutečně Rusko může být 

partnerem pro Evropskou unii a do jaké míry skutečně 

naše sankční seznamy jsou dostatečné. Podle mého soudu 

bychom neměli obětovat civilisty v tomto městě. Naopak 

bychom se jich měli tedy skutečně zastat. 

 

A zároveň bych se chtěl zastat i účasti Británie na 

summitech. Já jsem přesvědčen, že bysme měli s touto 

zemí hovořit, že bychom ji neměli exkludovat, že to je 

dokonce proti smyslu našeho platného práva a Británie by 

se měla účastnit těchto summitů, dokud bude součástí 

Evropské unie. Moc bych se za to přimlouval. Děkuji. 

SP3 

 

Thank you President, I feel we need to protect, do 

something to protect people suffering from the actions of 

Russians and Syrians in Aleppo. The civil population in 

that city is suffering severely. And under the 

circumstances, we can’t possibly think of Russia as a 

partner for the EU, we have to think whether the 

sanctions are enough in fact, the ones that we’re imposing 

on Russia. We certainly have to try do do something in 

order to try and help the people of Aleppo. 

 

The British will be present at the summit and I think that, 

having said that, we have to keep talking to the British 

representatives at the summit and work with them, as 

long as they are still members of the EU. Thank you very 

much. 

 

Plenární zasedání dne 2016-10-26 - Politiky a opatření EU na ochranu dětí v souvislosti 

s migrací (rozprava)  

Jean Lambert 

 

Thank you, President, at the last Parliament session here 

we picked up on the issue about what was happening in 

Calais, and I want to use that as the basis for what I say 

this afternoon. We saw some of the first children brought 

from Calais to the UK only in the last few days, where 

they were greeted by the press saying: ‘My God, these 

don’t look like children’. And you think, well, how do you 

expect a child who spent two years walking from 

Afghanistan to actually get to the border of France to 

look? Not exactly like the 13-year-olds, for example, that 

we might see in our own classrooms and our own streets. 

JL1 

 

Děkuji, pane předsedo, na posledním plenárním zasedání 

jsme řešili, co se děje v Calais a já se od toho odpíchnu i 

dnes odpoledne. Viděli jsme první děti, které se dostaly 

do Spojeného království z Calais, kde se s nimi setkali 

novináři, kteří říkali: „Panebože, oni nevypadají jako 

děti.“ No a jak si myslíte, že bude vypadat dítě, které 

strávilo dva roky tím, že šlo pěšky z Afghánistánu, aby, 

než se dostalo na hranice Francie? Jak má vypadat? No 

možná nebude vypadat jako 13leté dítě, které bychom 

viděli v naší vlastní třídě, nebo v naší vlastní ulici. 

 



 

 

 

What we’ve seen at Calais, and I think we’ve seen in a 

number of other places, has been a deliberate foot-

dragging by the authorities, even to work with the Dublin 

system to reunite those with families. We see a lack of 

dedicated staff for dealing with under-18s. We see 

children who are identified by NGOs such as Safe 

Passage, who are then lost by the authorities because 

they’ve got no system to really deal with them. We see a 

lack of support to local authorities who are willing to 

accept unaccompanied minors, to provide them with 

school places and foster care. We see a lack of support for 

family members who may, for example, be not in a good 

situation to take on their young family members 

themselves. 

 

How do you feel as a 24-year-old living alone when you 

are suddenly asked to look after your 14-year old brother 

that you last saw 10 years ago? We know that there are 

significant issues around guardianship and child 

protection. We’ve known that for years in this House. We 

know it for children from Europe themselves, as well as 

for those coming in. So is the Commission satisfied that 

the new asylum proposals actually provide a genuine 

framework for looking after those children from the 

moment of their arrival to determination of status and 

beyond? Or are we once again looking at the words, not 

the reality? 

 

 

To, čeho jsme byli svědky v Calais nebo na řadě jiných 

míst, tam vidíme skutečné, záměrné zdržování ze strany 

příslušných orgánů a institucí. Nedostatek vyškolených 

zaměstnanců, a dále jsou tam děti, kteří byly 

identifikovány nevládními organizacemi a pak se vytratí, 

protože chybí systém, který by je sledoval. Je tu 

nedostatek podpory místním orgánům ochotných přijímat 

nezletilé bez doprovodu, dát jim místa ve školách a 

v náhradní péči, nedostatek podpory rodinných 

příslušníků, kteří možná nejsou v optimální situaci, aby 

mohli se sami o děti postarat. 

 

 

 

 

Co třeba 24letý, který žije sám, když najednou má se 

starat o 14letého bratra, kterého naposledy viděl před 10 

lety? A víme, že tu jsou velké otázky týkající se 

svěřenecké péče, ochrany dětí. Víme to v této sněmovně, 

známo ze vztahu, ve vztahu k dětem evropským i k těm, 

které přicházejí. Takže je si komise jistá, že ty nové 

podmínky skutečně představují průchodný rámec péče o 

tyto děti od jejich příchodu a v dalších fázích? Anebo 

zase se zaměřujeme pouze na slova a ne na realitu? 

Janice Atkinson 

 

The UK is about to leave the sinking Titanic and I worry 

there aren’t enough lifeboats left for your children and 

citizens. There are 65 million migrants in the world 

looking for a new home, and they all want to land on the 

mother ship. Let’s take a reasonable assumption that a 

quarter of them are children. Where are the millions going 

to go? It’s interesting to note the changing language. Until 

today every migrant was a refugee; now they are migrants. 

Is this a change in policy? Or are you at last being honest 

with your real aims to destroy our Western civilisation? 

My country’s taken hundreds of children from Calais, and 

some man-boys pretending to be children. Where were the 

French social services for these children? The French 

lecture us but they abandoned their responsibilities. I 

believe charity begins at home; but in the UK we cannot 

even help out own children in need. We need an extra 

8 400 foster families; 80 000 are children in care; our 

social workers are at breaking point. So we can’t do any 

more, so please don’t lecture the UK. Finally when 

the Titanic sinks along with Western civilisation you will 

have achieved your goal and genuine child refugees will 

have been cast adrift, and that’s a real shame. 

 

JA3 

 

Pocit potápějícího se Titaniku, kdy není dost 

záchranných člunů. 65 milionů migrantů hledá domov a 

chce se ocitnout na té mateřské lodi. Až do teď každý 

migrant byl uprchlík, nyní jsou to najednou migranti. 

Mění se politika, nebo zatím, začínáme konečně být 

upřímní, pokud jde o snahy o zničení západní civilizace? 

Naše země přebírá stovky uprchlíků a spoustu chlapců-

mužů, kteří předstírají, že jsou děti. Já myslím, že 

velkorysost začíná doma. Když ovšem si Británie není 

schopna pomoci ani vlastním dětem, potřebujeme tisíce 

dalších náhradních rodin pro britské děti. Sociální systém 

je skutečně na bodu kolapsu. A až se Titanik nakonec 

potopí s celou západní civilizací, tak vy si budete moci 

říci, že jste dosáhli vašeho cíle, až budou západní 

uprchlíci na moři. 

Jiří Pospíšil 

 

Paní předsedkyně, já jsem velmi rád, že tento bod byl 

takto zařazen zde na jednání a že se bavíme vysloveně o 

JP4 

 

Thank you very much indeed, Madam President, I am 

delighted that we have this particular item on our agenda 



 

 

dětech jako o zranitelných osobách. Poslouchal jsem 

vyjádření pana komisaře, že plán je připraven a že se nyní 

implementuje. Doufejme tedy, že bude také realizován a 

naplněn, nejen že o něm budeme pouze debatovat, a 

dovolte mi několik poznámek. 

 

Z toho, co tu říkal pan komisař, já si myslím, že by měla 

Komise více akcentovat boj s organizovaným zločinem, 

kdy právě děti jsou oběťmi organizovaného zločinu. Padlo 

to tady několikrát, tisíce dětí se ztratily, bohužel smutná 

statistika, a je třeba udělat více, aby evropské orgány, 

justiční orgány a jednotlivé členské země více bojovaly 

proti tomuto mimořádně nebezpečnému trestnému, trestné 

činnosti, aby ministři vnitra zemí Evropské unie se o 

tomto více bavili na svých radách, aby tohle téma 

nezapadalo. 

 

Dále zde bylo zmiňováno téma azylového řízení. Já 

osobně se domnívám, že u dětí je třeba mít specifické 

podmínky. Zkrátka a dobře, návratová politika dětí do 

původních zemí je podle mého názoru eticky velmi 

obtížná, zvláště pokud to dítě stráví několik měsíců nebo 

let v Evropě a najednou by mělo být vráceno zpátky. 

 

Takže Evropská komise by spíše podle mě než debatovat 

o centralizovaném azylovém řízení, spíše měla řešit, jak 

dětem, které po určitou dobu jsou v Evropě, jak jim tady 

umožnit zůstat, jak je integrovat do evropské společnosti a 

dát jim vzdělání. To si myslím, že to je nejvhodnější a 

nejlepší, co pro ně můžeme udělat. 

 

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou 

zvednutím modré karty) 

 

and that we’re talking about children as vulnerable 

people. I listened to the Commissioner carefully, that he 

has a plan, which is being implemented, I hope that it is 

being implemented and that it’s not just going to be 

pages of words. 

 

In the light of what the Commissioner said, I’m inclined 

to think that the Commission should take more robust 

action against organised crime. Children are the victims 

of organised crime on many occasions, thousands of 

children have simply been lost, this is desperately sad 

and institutions need to fight this criminal activity more 

robustly. Our interior ministers need to debate it at 

Council. 

 

 

 

We’ve also heard about the asylum regulation, I think 

that children need special conditions. The return of 

children to their countries of origin is ethically very 

problematic, especially as they spend months or years in 

Europe before the idea is to send them away. 

 

 

So instead on debating a centralised policy, the 

Commission should think about ways of how children, 

who are in Europe can remain in Europe, be educated in 

Europe. I think that is the best we can do them.  

Jiří Pospíšil odpověď na otázku položenou zvednutím 

modré karty. 

 

Tak to je samozřejmě velmi závažná, palčivá otázka. 

Analogie v trestním právu: když někomu je 17 let, spáchá 

trestný čin, pak je mu 19 let, páchá trestný čin za jiných 

podmínek. Je třeba, aby pro věk blízký věku plnoletosti 

zkrátka byla nastavena přechodná pravidla, tak aby 

opravdu v 18 letech nenastal úplný zlom a pro ty lidi 

platila úplně jiná pravidla. Já jak už jsem řekl, je-li někdo 

v mladém věku v Evropě, tak pokud zde nejsou úplně 

jednoznačné závažné důvody, pak by měl být integrován, 

nikoliv vracen, a to je na Komisi, aby tato pravidla 

nastavila. 

 

JP5 

 

 

That is indeed a very significant point. There’s an 

analogy in criminal law. If you’re 17 and commit a 

criminal offence, you’re treated differently to if you’re 

19 when you commit a criminal offence. What we need 

is for there not to be a total break at the age of 18 with 

suddenly completely different rules applying. I think that 

as soon as someone is in Europe already, they should 

stay here and it’s up to the Commission to define the 

rules. Thank you. 

Stanislav Polčák 

 

Děkuji za udělení slova. Paní předsedkyně, já považuji ten 

problém 65 milionů dětí, které jsou tedy ohroženy, za 

mimořádně závažný. Chci zdůraznit, že to číslo je 

neuvěřitelně obrovské. Já se téměř zdráhám věřit tomu, že 

to číslo je reálné, ale pevně věřím, že ten podklad je 

správný. 

 

SP4 

 

Thank you very much indeed, Madam President, the 56 

million children in danger is a very serious issue. It is an 

unimaginably huge number. It’s difficult for me to 

believe it’s true but I’m assuming the document is 

correct.  

 

 



 

 

Podle mého soudu musíme souhlasit s tím, že samozřejmě 

děti jsou nejzranitelnější. Na druhou stranu bychom měli 

klást největší důraz na právě preventivní opatření, aby k 

těmto situacím nedocházelo, aby se skutečně takto 

obrovské číslo nezletilých bez doprovodu vydávalo na 

nebezpečnou cestu. Ta opatření, o nich se už bavíme 

mnohokráte a de facto se neustále opakují. 

 

A měli bychom přispět i k tomu, že problém, který bude 

narůstat, ta migrace bude nepochybně dále ještě narůstat, 

tak by měly řešit i další politiky Evropské unie, než jenom 

pouze přílišné omezení se na migraci. Měli bychom 

zapojit naše další nástroje, které máme k řešení tohoto 

problému, protože bez skutečných preventivních opatření 

a potom následných opatření, které budeme realizovat při 

řešení problému dětí, tak se neposuneme skutečně ani o 

milimetr dál. Děkuji. 

 

The children are the most vulnerable. We need to do 

more in terms of preventive measures to stop these things 

happening in the first place. To ensure that we don’t see 

these children setting out unaccompanied on a very 

perilous journey. We have had this debate time and 

again. 

 

 

Migration, though, is going to continue to grow and other 

EU policies should be adjusted accordingly. It shouldn’t 

just be migration policies. We should be using our other 

instruments, the other tools we have in the box to tackle 

migration. That would enable us to take preventive 

measures and unless we do this, then we won’t be able to 

do anything to help children. Thank you. 

Julie Ward 

 

Thank you, President, the number of what we call 

unaccompanied minors reached a record of more than 

95 000 last year. Those children – and this is the proper 

word to use, because we deal here with human beings, not 

legal entities – those children are at serious risk of abuse, 

trafficking and exploitation. They experience traumatic 

situations on a daily basis. 

 

Now, I’ve visited the Calais and Dunkirk camp several 

times and I have seen hundreds of desperate children stuck 

in limbo. Only last weekend I talked to Yazidi children in 

a camp in Kurdistan where the Turkish authorities are 

doing nothing. I am particularly concerned today by the 

situation that will result from the clearance of the Calais 

Jungle taking place as we speak. Beyond the issues of 

relocation and identification procedure, which must be 

ethical and compassionate, we must ensure access to 

education and put in place mechanisms to support and 

heal children who are very often experiencing immense 

suffering and trauma, often resulting in serious mental 

health issues. This must be done by taking into account 

the special needs of children with disabilities and young 

women and girls. 

 

I also want to highlight the role of non-formal and 

informal learning, including sport, volunteering, arts and 

culture, which by providing safe spaces for intercultural 

dialogue and exchange not only facilitate the social 

inclusion of refugee children into their new communities, 

but also address stereotypes, prejudices and discrimination 

in the host countries. We must act in a concerted way at 

European level to offer protection to children in the 

context of migration. A whole generation of children, 

especially girls and young women, face a bleak future 

without education. The eight-year-old Yazidi girl I talked 

to on Saturday is desperate to go to school. We need to 

invest in her future and the future of all displaced children. 

JW3 

 

Děkuji, paní předsedkyně. Počet těch dětí bez doprovodu 

– teď dosáhl počtu 95 tisíc v loňském roce. A jsou to 

lidské bytosti, nejsou to nějaké právní subjekty. Tyto děti 

jsou vystaveny velkému riziku zneužívání, převaděčství, 

obchodu s lidmi.  

 

 

 

Já jsem navštívila tábory v Calais a v Dunquerku 

několikrát. Viděla jsem tam stovky zoufalých dětí, kteří 

jsou jaksi v limbu. Hovořila jsem také s jezídskými dětmi 

v Kurdistánu. A turecké orgány nic nedělají. Obzvlášť 

znepokojená jsem situací, která vznikne po vyčištění 

džungle v Calais. To se děje právě teď. Nad rámec 

problematiky relokace a identifikace, která musí být 

etická a která musí být také provázena dostatečným 

soucítěním, musíme vzít v potaz, že děti jsou vystaveny 

obrovským traumatům a utrpením. A to často vede 

k vážným duševně zdravotním problémům. Čili musíme 

vzít v potaz zvláštní potřeby dětí, obzvlášť dětí se 

zvláštními potřebami, postiženími a také dívky. 

 

 

 

Chci zdůraznit formální i neformální vzdělávání včetně 

tělovýchovy, umění, kultury, aby to umožnilo 

mezikulturní dialog a výměny. Nejenom sociální 

začleňování těchto dětí do nových společenství, ale také 

aby se mohly řešit stereotypy, předsudky a diskriminace 

v hostitelských zemích. Musíme jednat koordinovaným 

způsobem a nabídnout dětem ochranu v kontextu 

migrace. Celé generace dětí, mladých dívek, čeká 

skutečně neveselá, potencionálně neveselá budoucnost. 

Jedna jezídská dívka mi řekla, že zoufale chce do školy. 

Musíme zajistit budoucnost jí i všem podobným dětem. 

 



 

 

Plenární zasedání dne 2016-11-21 - Jednominutové projevy  

Gerard Batten 

 

Thank you. The recent decision of the High Court 

demonstrates the British establishment’s desire to delay, 

impede and eventually prevent our exit from the EU. If 

the Supreme Court upholds the High Court decision it 

will precipitate a constitutional crisis. This has been 

possible because our political establishment persists in 

saying that we can only leave the EU by means of Article 

50. We are being led up the garden path so that we can all 

bark up the wrong tree. We can restore the supremacy of 

our own law by repealing the European Communities Act 

1972. We will then have left the EU. Parliament will have 

to vote on that anyway, either at the beginning or at the 

end of the process of disentangling Britain from the 

European Union. Parliament should accept the vote of the 

referendum and repeal the act as a first step, not as a last 

step. Brexit means exit. 

GB3 

 

Nedávné rozhodnutí soudu ukazuje, jak vlastně britský 

establishment chce bránit a nejprve odkládat a potom 

dokonce zrušit brexit. A pokud by ústavní nejvyšší soud 

toto rozhodnutí potvrdil, pak by to mohlo vést ke krizi, 

ale politický establishment neustále tvrdí, že pouze 

prostřednictvím článku 50 můžeme opustit Evropskou 

unii. Je ale vlastně, my můžeme nahradit, nebo respektive 

vrátit se k vlastní suverenitě, když se podíváme zpět 

k tomu, jak jsme vstupovali do Evropské unie, protože na 

základě toho, jak jsme do Evropské unie vstupovali, 

budeme z ní zase vystupovat. Parlament by měl 

samozřejmě přijmout výsledek referenda a tento zákon by 

měl odvolat hned. Brexit opravdu znamená exit. 

 

Plenární zasedání dne 2016-12-01 - Boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a jiným 

formám nesnášenlivosti (rozprava)  

Catherine Bearder 

 

Thank you, we all know Niemöller’s poem: “first they 

came for the Communists, the Socialists and the Jews, 

and how he lamented he had not spoken out for them 

until there was no one left to speak out for him”. This 

was Europe 65 years ago, but now we see that we must 

speak out again. It’s happening to those others, whoever 

they are. In June, the UK had the most divisive 

referendum campaigns. Our Equality and Human Rights 

Commission said that the referendum campaign had, I 

quote, ‘legitimised hate’. During the campaign, a young 

MP doing her job was shot and stabbed to death by a 

man consumed with hate, who, shockingly, on his 

conviction was supported by 60,000 tweets. Two months 

after the EU referendum, Mr Arkadiusz Jóźwik, a Polish 

national, was assaulted and killed by six teenagers in 

what was believed to be a hate crime. In the weeks 

following the Brexit result, reported hate crime rose by 

58% compared to the year before, but it’s not just in the 

UK. Politicians and leaders on both sides of the Atlantic 

and across the Union are again peddling hate and fear. It 

gives permission to others, who feed on this bile and who 

are deranged enough to think that it’s acceptable. 

 

Many EU citizens living in the UK are very scared, as 

are those seeking refuge or who have migrated elsewhere 

in the EU. What has the UK Government’s response 

been? To ask companies to report to them their foreign-

born employees. What message is this sending? This is 

not the Britain I know. This is not the Europe that I 

know. The Britain I know is outward-looking, decent and 

CB 

 

Děkuji vám, všichni známe Niemöllerovu báseň: „nejdřív 

si přišli pro komunisty, pak pro socialisty, pak pro židy a 

pak už nezbyl nikdo, kdo by se zastal mě“. To bylo 

v Evropě před 65 lety, ale teď je vidět, že musíme znovu 

promluvit, musíme se ozvat, protože něco se děje těm 

druhým, ať už je to kdokoli. V červnu ve Spojeném 

království proběhla kampaň před referendem, která 

rozdělila společnost. Náš Výbor pro rovnost a lidská práva 

prohlásil, že kampaň před referendem, a teď cituji 

„legitimizovala nenávist“. Během kampaně mladá 

poslankyně při výkonu své funkce byla zastřelena a 

ubodána člověkem, kterého sžírala nenávist, a je šokující, 

že když byl odsouzen, podpořilo ho 60 000 tweetů. Dva 

měsíce po referendu pan Arek Jóźwik, polský občan, byl 

napaden a zabit 6 teenagery, patrně při zločinu z nenávisti. 

V týdnu po vyhlášení výsledků brexitu vzrostl počet 

ohlášených zločinů z nenávisti o 58 % oproti předchozímu 

roku. Není to ale jenom Spojené království, politici a 

leadeři na obou stranách Atlantiku a v celé Evropské unii 

zase kupčí s nenávistí a strachem, což dává svolení 

dalším, kteří se živí touto žlučí, nebo kteří jsou natolik 

pominutí, že to považují za přijatelné. 

 

Mnozí evropští občané ve Spojeném království se bojí, tak 

jako ti, kteří hledají útočiště odjinud, kteří migrují do 

Evropské unie odjinud. A jak reaguje Britská vláda? Žádá 

firmy, aby hlásila, jací jejich zaměstnanci jsou cizího 

původu. Jaký signál to vysílá? Tohle není Británie, kterou 

znám. Británie, kterou znám, je otevřená, slušná a 

tolerantní. Británie, kterou znám, se zastává každého bez 



 

 

tolerant. The Britain I know stands up for everyone, no 

matter what their skin colour, what their language, who 

they love or who they worship. And it was this ethos that 

founded the European Union as Europe recovered from 

the horrors that inspired Niemöller’s poem. But in this 

sea of rising intolerance, there are glimmers of hope. 

After the death of Mr Jóźwik, the Polish Centre in 

London was deluged with flowers and messages of 

sympathy. Brexit or no Brexit, racist, homophobic and 

hateful speech must be publicly and forcibly condemned 

by us all, and I, as a Liberal Democrat, will continue to 

do just that. Thank you, Mr Chair. 

 

ohledu na barvu pleti, na jazyk, bez ohledu na to, koho 

miluje nebo koho uctívá. A právě na tomto étosu byla 

založena Evropská unie. V době, kdy se Evropa 

zotavovala z hrůz, které inspirovaly Niemöllera k napsání 

oné básně. Ale v tomto moři rostoucí nenávisti jsou 

drobné záblesky naděje. Po smrti pana Jóźwika bylo 

Polské centrum v Londýně zaplaveno květinami a 

vyjádřeními soustrasti. Brexit nebrexit, rasismus, 

homofobie a nenávistné projevy musí být veřejně a silně 

odsouzeny všemi. A já, jakožto liberální demokratka, 

právě toto činím. Děkuji Vám. 

Diane Dodds 

 

Thank you, Mr President, hate crime is unacceptable and 

each day we see an increase in these despicable actions 

right across the EU. In my constituency of Northern 

Ireland some great work is being done to combat the 

causes and recently I was contacted by a local skills 

SME, which works with employers developing 

recruitment models that are fairer to migrant workers. In 

many cases workers may have the professional skills and 

experience but the qualifications they have achieved 

elsewhere are not recognised. This often leads them to 

become socially and economically isolated. It is vital that 

every citizen has the capacity to make their own 

contribution and this is critical to changing the unwanted 

perceptions in society. 

 

I am saddened today to hear many in this Chamber refer 

to the result of the British referendum as a victory for 

racism or xenophobia. I, like the majority of people in 

the United Kingdom, was heartbroken by the death of Jo 

Cox. The British people are a welcoming people, our 

communities are some of the most diverse across the 

continent. Crimes like this are abhorrent to the vast and 

overwhelming majority of our people. In choosing Brexit 

we simply rededicated our commitment free from the 

unnecessary disorder of Brussels. 

 

DD2 

 

Děkuji, pane předsedo, zločiny z nenávisti nejsou 

přijatelné. Každý den vidíme, že se tyto odporné činy 

v EU stávají stále častěji. V mém okrsku v Severním Irsku 

se dělá leccos dobrého pro boj s příčinami těchto zločinů. 

Nedávno jsem byla kontaktována jedním malým 

podnikem, který vyvíjí modely náboru ze zaměstnanců, 

které jsou spravedlivější vůči migrantům, protože velice 

často i tito mají profesní dovednosti, ale kvalifikace, které 

získali jinde, nejsou uznávány. A tím pádem se velice 

často stávají sociálně a hospodářsky izolovanými. Je 

zásadní, aby každý občan měl možnost sám přispívat do 

společnosti. Jedině tak změníme to neblahé vnímání 

některých segmentů společnosti. 

 

 

S velkým smutkem slyším dnes tady ve sněmovně, že 

mnozí mluví o výsledku britského referenda jako o 

vítězství rasistů a xenofobů. Já jako většina Britů jsem 

byla velmi rozesmutněna smrtí Jo Cox. Britové jsou velice 

přátelští lidé, naše komunity jsou jedny 

z nejrozmanitějších na kontinentu, a zločiny jako tyto jsou 

odporné i pro většinu Britů. A tím, že jsme zvolili brexit 

jsme zkrátka trochu změnili svůj závazek odpoutat se od 

chaosu Bruselu. Děkuji. 

Claude Moraes 

 

Thank you, President, it’s very clear from this debate that 

we are acknowledging that we’re going through an 

unprecedented period in our history. Members in this 

Chamber will remember the very optimistic time in 

which the Framework Decision on Racism was created 

and which the Race Equality Directive happened; it was 

a different time in Europe.  

 

But I want to say to those colleagues who mention 

Brussels in the negative way that they do, that this is a 

union of values. It is a union of values for those who are 

rejecting it and those who stay, and that binds us together 

in one very important way. It means that it is very 

legitimate for us to legislate, to regulate, to say that it is 

important for all of our citizens – not minorities, by the 

CM1 

 

Děkuji, pane předsedo, myslím, že jasně vyplývá z dnešní 

rozpravy, že si uvědomujeme, že procházíme 

bezprecedentním obdobím dějin. Poslanci v parlamentu 

připomněli optimistické doby, kdy se přijalo Rámcové 

rozhodnutí proti rasismu a také Směrnici o rovnosti, tehdy 

tu panovaly, v Evropě jiné časy. 

 

 

 Ale ti, kteří zmiňují Brusel negativně, těm chci 

připomenout, že my jsme unie hodnot, hodnot, které 

někteří odmítají, ale někteří o ně stojí a ti zůstávají. A 

taky, co je myslím velice na místě, abychom přijímali 

správnou legislativu, regulovali a říkali, že pro všechny 

naše občany, a nejenom pro minority nebo 

hendikepované, pro všechny s různou sexuální orientací, 



 

 

way; those who are old, disabled, of a different sexual 

orientation, those who are a different colour, race – these 

are millions of our European citizens. They deserve 

protection and what we don’t see is enough 

implementation by our Member States. These values still 

exist today in these difficult times, and I would say that it 

increases our value and increases our cohesion here in 

the European Union if we are determined to make this 

happen. 

 

President, this is not a time for us to retreat on these 

values. It’s a time to do, as Ms Bearder said, what needs 

to be done when we see hatred on our streets. This is not 

anecdotal. We know, because of the legislation we have 

implemented, that we are calculating and seeing, because 

our police forces tell us what is happening on our streets. 

This is a time to go forward, but I would say, finally, to 

the Council: ensure that this horizontal anti-

discrimination directive happens so millions of our 

citizens can be protected, in line with the values of this 

European Union. 

 

rasou, barvou pleti, že jsou zde miliony občanů, kteří 

všichni mají právo na ochranu, a že je potřeba, aby 

členské státy tyto hodnoty hájily.Tyto hodnoty přetrvávají 

i v dnešní těžké době, a já si myslím, že navýšení našich 

hodnot, jejich posílení a posílení soudržnosti je v tuto 

dobu naprosto klíčové. 

 

 

 

 

Je důležité v tuto chvíli z těchto hodnot neustupovat, a jak 

řekla paní Bearder, to co je potřeba abychom udělali, když 

jsme svědky nenávisti, na ulicích musí být skutečný, jasný 

krok. Máme informace od policejních složek, jak vypadá 

situace v terénu, proto je potřeba zakročit, ale ještě bych 

aplikoval, apeloval na Radu, aby schválili směrnici, která 

umožní ochránit naše občany v souladu s evropskými 

hodnotami. Děkuji.  

Jean Lambert 

 

Thank you President, I want to start by echoing the 

words of Catherine Bearder and also welcoming what the 

Commission has said, but I’d also point out to some of 

our colleagues that culture isn’t fossilised and it changes. 

I am sure that we are very grateful that we are not living 

in the Middle Ages at this moment. 

 

But I would also join those who have asked the 

Commission and the Council as well, to move forward 

on completing the horizontal anti-discrimination 

directives and to consider updating the Framework 

Decision against racism, xenophobia and anti-Semitism, 

to cover all groups in line with the Victims of Crime 

Directive. 

 

And in terms of other action that we can take, I think it’s 

important that we strengthen the role of the equality 

bodies in each of our Member States. My own Member 

State has seen its budget slashed down by about two-

thirds over the last six years. And the valuable work that 

can be done at the grassroots level is cut away because 

our equality bodies are not fully independent and cannot 

carry out their role adequately. Thank you. 

JL2 

 

Děkuji, pane předsedo, já chci nejprve zopakovat slova 

Catherine Bearder, a chci také přivítat to, co řekl pan 

komisař. Zároveň musím říci, že kultura podléhá změnám, 

a my jsme velice rádi, že nežijeme ve středověku. 

 

 

 

Zároveň se připojuji k těm, kteří žádají Evropskou komisu 

a rovněž Radu, aby učinily pokrok, pokud jde o dokončení 

horizontální směrnice proti diskriminaci, a aby zvážili 

aktualizaci rámcového rozhodnutí pro boj s rasismem a 

xenofobií. Tak aby ošetřovalo všechny oběti trestné 

činnosti.  

 

 

Pokud jde o další kroky, které bychom mohli učinit, tak si 

myslím, že je důležité, abychom posílili roli orgánů, které 

dohlížejí na dodržování rovnosti v členských státech, 

například u nás dochází k seškrtávání rozpočtu příslušné 

agentury za posledních šest let o dvě třetiny a cenná práce, 

kterou bychom mohli udělat skutečně na místní úrovni, se 

tímto podkopává, protože úřady pro dodržování rovnosti 

nejsou úplně nezávislé a nemohou řádně plnit svou roli. 

Děkuji. 

 

Janice Atkinson 

 

Violence should never be tolerated, but let’s get it into 

perspective. Sir Julian, you think hate crimes are under-

reported, I’ll address that. Catherine 

Bearder cites misleading and anonymous statistics. Most 

of the so-called hate crime is reported anonymously and 

not subject to independent verification, including the 

police’s site True Vision. Other sites have been set up on 

JA4 

 

Nenáv- nenásilí nesmíme nikdy tolerovat, ale Julian- vy si 

myslíte, že se nenahlašují trestné činy, paní Bearder si 

myslí, že statistiky neodpovídají. Trestná činnost 

z nenávisti často nebývá předmětem řádného ověřování na 

straně policie, na druhé straně jsou tady sociální média, 

každý se tam může přihlásit a publikovat tam statistiky o 

nenávisti. Vše to je anonymní a nepodléhá to žádnému 



 

 

social media. There are many. Anyone can log on, push 

up statistics, such as the hate-filled left for their own 

political agenda, as seen in this place. All can be 

anonymous and not subject to verification. It is very 

subjective. 

 

The attacks on a Polish Cultural Centre in the UK were 

against a Polish pro-Brexit group. Get it into perspective. 

Other attacks were registered against Goths, punks and 

some misogyny. Nothing to do with post-referendum 

Britain, so don’t label it as such. Brexit and the election 

of Trump in the US demonstrate across the western 

world that people are tired of your political corrective 

multicultural lectures of the establishment. We’ve 

brexited, we can get out of this place and stop listening to 

the hate-filled left. And you, Bearder. 

. 

ověřování, jsou to subjektivní informace. 

 

 

 

 

 

Útoky na Polské kulturní centrum ve Spojeném království 

byl útok pro-brexitové skupiny, musíme to vnímat 

v příslušné souvislosti, nijak to nesouvisí s britským 

referendem, takže není možné to takovým způsobem 

označovat. Volba Trumpa ve Spojeném-, ve Spojených 

státem ukazuje, že lidé jsou unaveni vaši politikou, 

korektní, multikulturní politikou establishmentu, my jsme 

hlasovali pro brexit, abychom se dostali z tohoto místa. 

Tomáš Zdechovský 

 

Děkuji, pane předsedající, včera jsem zde večer mluvil o 

protiromských náladách v Evropské unii. Toto je ale 

jenom jeden z aspektů rasismu a netolerance, které se v 

posledních obdobích na území Evropské unie odehrává. 

A to navzdory tomu, že současná Komise již dlouhou 

dobu se nechává slyšet, že je nutné proti formám 

rasismu, xenofobie a nesnášenlivosti bojovat. 

 

Jsem velice rád, že Věra Jourová oznámila vytvoření 

skupiny na vysoké úrovni, která bude bojovat proti 

projevům rasismu a nesnášenlivosti. EU musí být 

příkladem pro zbytek světa a postavit se do vůdčí role v 

této otázce. 

 

Ale když slyším tady zdejší projevy některých poslanců, 

ptám se: Nejsme to my, poslanci, politici, který tady tuto 

nesnášenlivost a tyto rozbroje vyvoláváme? Neměli 

bysme se my, poslanci, zamyslet nad tim, jak dáváme 

nebo nedáváme příčinu k podobným výlevům třeba na 

internetu? Děkuji za pozornost. 

TZ5 

 

Thank you Chairman, yesterday evening, I spoke here 

about anti-gipsyism in the European Union but that’s just 

one aspect of racism and intolerance that is so 

commonplace in the territory of the European Union. 

Despite the efforts of the European Commission who has 

been saying for quite some time that it’s necessary to fight 

against homophobia, intolerance and racism.  

 

I’m glad that Commissioner Jourova has announced the 

creation of a high-level group fighting against racism and 

intolerance. The European Union must be an example for 

the rest of the world. 

 

 

They have to, we have to be a leader in this issue but 

hearing the speeches of some of my colleagues, I ask 

myself: Aren’t we, the MEPs, the politicians, those who 

create this intolerance, this hate? Shouldn’t we, the MEPs, 

think about whether or not we give reason to speeches on 

the Internet and elsewhere? 

 

Plenární zasedání dne 2016-12-14 - Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít vízum 

nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: revize mechanismu pozastavení (rozprava)  

Gerard Batten 

 

Thank you, this legislation is supposedly intended to 

ensure that visa liberalisation is not abused. It is supposed 

to ease concerns of Member States, those concerns being 

that visa-free access for the Ukraine and Georgia will lead 

to another influx of migrants. This is quite reasonable, 

given that the Ukraine and Georgia have a combined 

population of 45 million people, where the average 

income in Georgia is 320 pounds per month and the 

average income in the Ukraine is 160 pounds per month. 

 

If visa-free access is agreed, many hundreds of thousands, 

GB4 

 

Děkuji Vám, tato legislativa by údajně měla zajistit, aby 

vízová liberalizace nebyla zneužívána. Má usnadnit, nebo 

rozehnat obavy členských států z toho, že bezvízový styk 

pro Ukrajinu a Gruzii povede k dalšímu přílivu migrantů. 

To je docela rozumné vzhledem k tomu, že Ukrajina a 

Gruzie mají dohromady 45 milionů obyvatel a průměrný 

příjem v Gruzii je 320 liber na měsíc a na Ukrajině je to 

160 liber na měsíc. 

 

 

Pokud bude umožněn bezvízový styk, stovky tisíc, 



 

 

or even perhaps millions of people, will come to Europe 

and very many – visa or no visa – will not leave. These 

measures are in fact a pathway for the EU to conclude 

visa-free agreements with those countries. And while the 

UK is not bound by this legislation, the UKIP MEPs will 

oppose it. 

 

dokonce miliony lidí přijdou do Evropy a potom už 

neodejdou. Tahle opatření jsou cestou k uzavření dohod o 

plném bezvízovém styku s těmito zeměmi. I když 

Británie není vázaná touto legislativou, poslanci UKIPu 

budou proti.  

Tomáš Zdechovský 

 

Vážený pane komisaři, nejdřív mi dovolte poděkovat a 

poblahopřát panu Díazi de Mera za skvělou práci, kterou 

na tomto materiálu odvedl. Já jsem trošku překvapen 

reakcí kolegy Battena a dalších, kteří tady reagovali o 

tom, jak opravdu sem budou chodit lidé z Ukrajiny nebo 

sem budou chodit lidé z Gruzie. Vždyť je to normální 

nesmysl, pane kolego. Vy strašíte několik měsíců po 

brexitu, po referendu o brexitu, strašíte znovu veřejnost. 

 

 

 

Já si myslim, že hodně mechanismů tady v Evropský unii 

v souvislosti s migrační krizí nefungovalo. A tady je 

právě snaha tento mechanismus znovu nastolit a zavíst ho 

v efektivních způsobech, za předem stanovených 

podmínek. V současné době vlastně pozastavení je velmi 

pomalé, nebo nedisponujeme dostatečnou flexibilitou. A 

tento nástroj, který byl teďka vyjednán, nám tuto 

flexibilitu dává. Proto podporuju tento návrh a podporuju 

to, co bylo vyjednáno. 

TZ6 

 

Thank you very much, President, Commissioner, can I 

begin by thanking Mr Díaz de Mera on his excellent 

work, which is done on this report, on the suspension 

mechanism? I’m surprised by Mr Batten and others in 

this debate, who have just spoken and who’ve said that 

there’s going to be, that there’re going to be people who 

are going to be coming here from Georgia and from 

Ukraine. While this, can I suggest, is nonsense. You’re 

trying to scare people a few months after Brexit and after 

the referendum. 

 

And I think there are many mechanisms which the EU 

has available to it, which have not worked previously. 

And this is simply an attempt to re-establish this 

mechanism to make it work in an efficient way under 

very clearly defined situations and circumstances. The 

present suspension mechanism takes too long, there is not 

sufficient flexibility. It’s an instrument which was 

negotiated and this gives us exactly that. Therefore I 

support this proposal and this agreement. Thank you very 

much. 

  

Claude Moraes 

 

Thank you, President, colleagues have said what I want to 

concentrate on, which is ensured by our rapporteur, 

Agustín Díaz de Mera and indeed colleagues who worked 

on this file at their very best. The LIBE Committee was 

locked into six months of very difficult debate with the 

other institutions. We maintained a position and we ended 

with the mechanism which speaks not only to dry 

procedure in relation to visas, but speaks to the hard work 

of this Parliament in relating to countries. And you can 

see Georgians and Ukrainians here in this Parliament who 

are waiting to hear about the suspension mechanism, 

about the work that has been done in securing for them 

good news about the European Union. 

 

So, I agree with what Commissioner has said and indeed 

other Members of this House. The conclusions of these 

negotiations between the Parliament and Council have 

been one of the key priorities for our committee. I want to 

thank everyone who has been involved in this bid for visa 

free travel and colleagues. Sorry, President, I thought I 

had two minutes. No? Just one minute. 

 

Let me just thank the rapporteur again. Thank you very 

much Mr Agustín Díaz de Mera García Consuegra. I 

conclude. 

CM2 

 

Děkuji, pane předsedající, jak říkali kolegové, já se na to 

taky budu chtít zaměřovat. Zpravodaj Augustín Díaz de 

Mera a kolegové, kteří pracovali na této věci, odvedli 

skvělou práci. Výbor LIBE má za sebou už 6 měsíců 

obtížných rozprav s dalšími institucemi. Zachovali jsme 

své stanovisko, skončili jsme s mechanismem, který 

neoslovuje jenom ty, kteří chtějí posílit vízovou 

proceduru, ale také který je dokladem dané práce tohoto 

parlamentu ve prospěch třetích zemí. Gruzínci a Ukrajinci 

už se těší na dokončení té práce na suspenzívním 

mechanismu o bezvízovém styku. 

 

 

 

Takže já souhlasím s tím, co říkal pan komisař, stejně tak 

jako ostatní poslanci. Uzavření tohoto vyjednávání mezi 

parlamentem a Radou byl jednou z klíčových priorit 

našeho výboru a chtěl bych poděkovat všem, kteří se do 

toho zapojili. A kolegové, pane předsedo, já se 

omlouvám, já myslel, že mám 2 minuty, jenom 1 minutu? 

 

 

Tak jenom prostě jenom poděkuju ještě jednou 

zpravodajovi. Děkuji panu Díazi de Merovi. Tím končím. 



 

 

(Applause) 

 

Michaela Šojdrová 

 

Vážení kolegyně a kolegové, Evropský parlament bude 

zítra rozhodovat o mechanismu pozastavení udělování 

krátkodobých víz. Je to nutná podmínka pro vízovou 

liberalizaci pro Ukrajinu a Gruzii. Věřím, že náš 

parlament tento mechanismus schválí, a občané těchto 

zemí budou moci od příštího roku cestovat na krátkodobá 

víza, na krátkodobé pobyty bez víz. 

 

Ukrajina i Gruzie splnily všechny smluvní závazky 

stanovené v akčních plánech, včetně investic do 

pohraniční stráže či biometrických pasů. Jsem velkou 

zastánkyní co nejužších vazeb mezi Evropskou unií a 

zeměmi Východního partnerství, zejména Ukrajinou. 

Právě vízová liberalizace je hmatatelným benefitem pro 

občany a podnikatele a zlepší vnímání EU v dotyčných 

oblastech. 

 

Naše občany můžeme uklidnit, že projednávaný 

mechanismus je tu právě pro ochranu před zvýšenými 

migračními toky a zneužíváním systému pro 

dlouhodobější nelegální pobyty. 

 

MŠ7 

 

Thank you very much, colleagues, tomorrow the 

Parliament will decide on the mechanism for suspending 

the visa mechanism short-term. That’s essential for 

regulating the visa situation for Georgia and Ukraine. I 

hope that this Parliament will adopt the mechanism and 

that the citizens of those two countries will be able to 

travel for short-term stays without visas. 

 

Georgia and Ukraine have complied with all the criteria 

set out in the action plan, including investment in 

biometric passports and border guards. I’m in favour of 

close links between the EU and our partner countries and 

I feel that visa liberalisation is absolutely essential in 

terms of the image of the EU in these countries. 

 

 

 

To reassure our citizens, these mechanisms must be able 

to protect us against sudden peaks of mi-. 

 

(interpreter interrupted) 

Jiří Pospíšil 

 

Děkuji pěkně, pane předsedo, já také pogratuluji panu 

zpravodaji k jeho výkonu, protože je třeba přijmout jasná 

pravidla pro bezvízový styk a jeho případnou suspenzi, 

respektive pozastavení, protože bezvízový styk pro 

Ukrajinu a pro Gruzii je, podle mého názoru, mimořádně 

významný i z geopolitického hlediska. My musíme těmto 

zemím jasně otevřít náruč a nabídnout jim spolupráci tak, 

aby tyto země měly jasnou vizi do budoucna, protože 

situace v těchto zemích, jak víme, je velmi obtížná a tyto 

země jsou pod obrovským tlakem Ruska. 

 

Takže já považuji za mimořádně důležité z 

geopolitického hlediska – jako poslanec za Českou 

republiku, která bohužel byla v druhé polovině dvacátého 

století, v rámci Československa, pod vlivem Sovětského 

svazu – tak považuji za mimořádně důležité 

spolupracovat se zeměmi bývalého Sovětského svazu, 

nabídnout jim otevřenou náruč a k tomu potřebujeme tato 

pravidla, která pan zpravodaj vyjednal. Takže já to velmi 

vítám a pravidla kvituji. Děkuji. 

 

JP6 

 

Thank you very much, I, too, would like to congratulate 

the rapporteur for this astounding work. We have to have 

clear rules when it comes to liberalisation and when it 

comes to any suspension because visa liberalisation for 

Georgia and Ukraine is extremely important for 

geopolitical reasons. And it’s important to open our arms 

to these people. We need to give them this opportunity, so 

they can have a clear vision of the future. You know 

they’re in a very difficult situation, they are under a lot of 

pressure from Russia. 

 

So, from a geopolitical point of view, as an MEP from the 

Czech Republic, which suffered when we were 

Czechoslovakia from intervention from Russia, as Czech 

MEP, I think it’s exceedingly important to open our arms 

to these people. We need these rules and I’m very happy.  

Stanislav Polčák 

 

Děkuji, pane předsedo za udělení slova, já se rovněž 

připojuji ke gratulaci panu zpravodajovi, protože to dílo 

je opravdu úctyhodné. Chtěl bych pouze podotknout 

úvodem, že pro mě je podstatné, že tento návrh skutečně 

přináší flexibilitu, akceschopnost, že je to návrh, který 

usnadňuje, odstraňuje, respektuje, umožňuje předpoklady 

pro odstranění vízové povinnosti. 

SP5 

 

Thank you very much, President, can I echo the 

congratulations addressed to the rapporteur, Mr Díaz de 

Mera? And let me say, right away, that it is obvious sense 

for this proposal to be flexible and it must permit us to 

respond. This is a proposal, which is intended to simplify 

the process of visa liberalisation. 

 



 

 

 

A já bych chtěl říci na margo toho, co se říká právě ve 

vztahu k Ukrajině a Gruzii, že již budou osvobozeny od té 

vízové povinnosti – tato předloha pouze nastavuje určitý 

mechanismus, jak mohou být od této vízové povinnosti 

osvobozeny, ale neznamená to, že dochází k tomu 

osvobození už nyní. O takovémto návrhu budeme 

hlasovat až v únoru, pokud se nemýlím. Chtěl bych 

zároveň zdůraznit, že tato forma pomoci těmto dvěma 

zemím je naprosto nezbytná a neměla by být z naší strany 

dále odkládána. Myslím si, že to těmto zemím dlužíme. 

 

 

And in connection with Georgia and Ukraine, it’s been 

said that these are countries, which are going to be, to 

have visa liberalisation. However, the text proposes a 

mechanism, which will make that possible but this does 

not automatically mean that liberalisation will 

immediately ensue because it’s only in February that that 

is going to come about. This form of assistance to the two 

countries concerned is indispensible. And this, we owe it 

to those two countries. 

 

Charles Tannock 

 

Mr President, as someone rather unusually decorated by 

both Ukraine and Georgia for my services to those 

countries and their Euro-Atlantic aspirations, I of course 

warmly welcome the agreement for visa liberalisation to 

allow their citizens, for tourism and business purposes, to 

visit the European Union Schengen zone. Both countries 

have waited for years and have made sacrifices by 

unilaterally lifting visa restrictions and fees on EU 

visitors with no reciprocity until now. Of course there 

must be safeguards, including suspension mechanisms if 

the numbers are excessive or overstay abuses are evident. 

But both European neighbouring countries deserve our 

warmest welcome, and in Ukraine we must remember 

that many of their citizens have died for the freedoms that 

we take for granted here in the European Union. 

CT 

 

Pane předsedající, někdo, jako někdo vyznamenaný jak 

Ukrajinou i Gruzií za služby těmto zemím samozřejmě 

vřele vítám dohodu o bezvízovém styku pro jejich 

občany, kteří budou moci navštěvovat bezvízově 

schengenskou zónu. Tyto země jednostranně odstranily 

svá vízová omezení pro občany EU a žádná reciprocita 

doposud nebyla. Samozřejmě tady musí být pojistky, 

pokud jde o tento mechanismus pozastavení, pokud ta 

čísla budou excesivní, ale obě tyto země zasluhují naše 

vřelé přivítání. A o Ukrajině musíme připomenout, že tam 

lidé umírali za svobody, které my tady v Evropské unii 

považujeme za samozřejmé.  
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Stanislav Polčák 

 

Děkuji za udělení slova, pane předsedo, já jsem tento 

návrh podpořil, protože se jedná skutečně o provedení 

více flexibilní a akceschopnější vízové politiky. Chtěl 

bych se vyjádřit zejména k otázce Ukrajiny a Gruzie, 

protože ta byla i na plénu velmi tendována. 

 

Já bych chtěl upozornit na to, že se nejedná v tuto chvíli o 

zrušení vízové povinnosti. Ten mechanismus, který je 

nastavený v této předloze, umožňuje právě u těchto dvou 

států je přeřadit do skupiny, kde bude docházet k 

rychlejšímu zvolnění vízové povinnosti. Ale bude to až v 

únoru na základě únorového našeho dalšího jednání, kde 

budeme případně o této věci hlasovat. V České republice 

se již psalo, že vízová povinnost byla zrušena pro 

Ukrajinu a Gruzii. Ještě tomu tak nebylo, ale já se těším 

na to, že budeme moci tyto dva státy také podpořit v 

dalším hlasování. Děkuji. 

SP6 

 

Thank you for the floor, Mr President, I have voted in 

favour of this report because this is, this brings more 

flexibility into visa requirements. I want to comment on 

the Ukraine and Georgia. 

 

 

I want to point out that this is not about abolishing the 

visa requirements at this point. The mechanism in the 

draft allows us to reclassify the two countries into a 

group of countries where the visa requirements is faster 

processed but this will happen in February. It is our next 

meeting in February that we’re going to discuss this. In 

the Czech Republic, it has already been in the media that 

visa requirements have been abolished for Georgia and 

Ukraine. It has not been the case yet but I hope it will 

happen later.  

 


