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President EU Donald Tusk svolal na 23.4. mimořádné setkání Evropské rady (členové jsou
prezidenti a premiéři členských států EU) do Lucemburska, v souvislosti se sérií tragédií utonutí
uprchlíků ve středomořské oblasti. Výsledkem jednání je závazek obsahující čtyři základní
oblasti: posílení přítomnosti na moři, boj proti obchodníkům s lidmi, prevenci nelegálních
migračních toků a posílení vnitřní solidarity a odpovědnosti. Mimo jiné (vzhledem k nestabilní situaci
v Libyi a ideálnímu prostředí pro obchod s lidmi) také aktivně podporovat všechno vedené úsilí
Spojených národů směřující k znovunastolení vlády v Libyi. Závazky konkrétně: rychle posílit operace
EU Triton a Poseidon, alespoň ztrojnásobit finanční prostředky pro tento účel v roce 2015 a 2016, a
tím umožnit zvýšení pátracích a záchranných možností v mandátu agentury FRONTEX (Evropská
agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie,
zřízena 26. října 2004 nařízením Rady (ES) 2007/2004). Lídři EU se zavázali také rychle a účinně
implementovat v členských státech Společný evropský azylový systém, na dobrovolném základě
zvážit možnosti pro organizování nouzového přemístění osob mezi všemi členskými státy. Mimo jiné
také nasadit v členských státech týmy EASO (agentura EU pro provádění společného evropského
azylového systému = Evropský podpůrný azylový úřad) - pro společné zpracovávání žádostí o azyl,
včetně registrace a otisku prstu. Při současném respektování práva na azyl, nastavit nový program
pro rychlé navracení nelegálních migrantů z členských států, koordinovaný FRONTEXem. Statistiky
FROTEXu uvádějí meziročně (2012/2013) nárůst nelegálních migrantů pouze okolo italských břehů
o 250% na celkově 40 000 osob, mezi léty 2013 a 2014 se počet nelegálních migrantů v této oblasti
více než zčtyřnásobil na 170 760 osob. Celé vyjádření Evropské rady můžete nalézt zde. Příští týden
má být (Komisí a Předsednictvím) zveřejněn konkrétní plán akcí na období do konce června.
Evropská komise by měla také koncem května zveřejnit novou strategii migrační politiky, zatím
zveřejnila 10. bodový akční plán , který podpořili na jednání Rady FAC 20. dubna ministři vnitra a
zahraničních věcí zemí EU (a na který navazovala Evropská rada). Názory českých europoslankyň a
europoslanců na tento 10. bodový akční plán můžete nalézt zde.
Na situaci reagoval také předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, shrnutí jeho proslovu
na Evropské radě 23.dubna:
a) Středozemní moře je nyní nejnebezpečnější (smrtelně) hranice na světě;
b) 20 let ministři zahraničních věcí členských států mnoho pro zavedení evropské azylové a migrační
politiky neudělali, máme 28 rozdílných národních systémů, migrační politika je v odpovědnosti
jednotlivých států;
c) Pocta humanitarismu Itálie - zachránila v posledních 12 měsících více než 100.000 lidí (operace
Mare Nostrum-nahrazena operací Triton FRONTEXu, s menším rozpočtem);
d) Malta by měla koordinovat záchranné práce pouze na ploše 250.000 km2 (disproporce k velikosti
státu);
V roce 2014, obdržely státy EU 626.000 žádostí o azyl v EU, z nichž pouze polovina byla akceptována;
Německo obdrželo 200.000 těchto žádosti o azyl, další třetina žádostí o azyl byla registrována ve
Švédsku, Itálii a Francii dohromady;
Doporučení:
a) okamžitě přidělit více peněz pro záchranné operace;
b) uprchlíci mají mít stejné procesní právní záruky v celé EU;
c) umožnit uprchlíkům požádat o politický azyl nebo ochranu i před vstupem do některého členského
státu EU;
d) je třeba vytvořit více cest pro legální vstup do EU;
e) politiky přistěhovalectví a humanitární pomoci, spolu s politikami regionálního rozvoje a
bezpečnosti musí být lépe propojené.
Politické úvahy:
a) musíme se naučit čelit migraci s humanismem a pragmatismem, v duchu solidarity a
spravedlivého sdílení povinností;
b) potřebujeme spravedlivý systém distribuce uprchlíků v členských státech;
c) musíme zajistit spravedlivé a slušné zacházení s uprchlíky;
d) azylová politika sama o sobě neřeší problém přistěhovalectví;
e) Evropská unie potřebuje přistěhovalce, protože populace v Evropě stárne;
f) musíme bojovat s příčinami migrace, a ne přistěhovalci, a zničit všechny sítě obchodu s lidmi;
Požadavky:
a) Evropský parlament očekává, že Evropská komise během následujícího měsíce zveřejní návrhy
komplexních a ambiciózních politik, týkajících- se azylu a legálního přistěhovalectví;
b) Evropský parlament vyzývá k podstatnému navýšení finančních prostředků na humanitární pomoc
a rozvoj - to je podmínka k dosažení dohody o rozpočtu EU na rok 2016.
Na tato jednání bude navazovat debata europoslanců na nadcházejícím plenárním zasedání příští
týden ve Štrasburku 27. -29. dubna. Politické frakce (strany) v Europarlamentu nenalezly zatím
společné stanovisko.

