
Usnesení o vnějším rozměru migra ční politiky EU , 
 
přijaté zasedáním Federálního výboru Unie evropských federalistů (UEF) dne 18. června 
2017 v Madridu: 
 
 
 
Vzhledem k tomu, že: 
 
Od května roku 2015 Evropská unie přijala 21 balíčků opatření zaměřených na řešení 
bezprecedentních migračních a azylových vln, jimž čelí členské státy EU v posledních třech 
letech. 
 
Ačkoliv Středozemní moře není v žádném případě novým místem migračních toků, nicméně 
bylo zvláště významné během současné migrační a humanitární krize a hrálo klíčovou úlohu 
při vymezování migrační politiky EU. Podle agentury Frontex se počet příchozích migrantů 
(lodí) zvýšil z 221 590 v roce 2014 na 1 039 332 v roce 2015, což zůstává poměrně vysoko 
nad 363 660 v roce 2016. 
 
Ve stejném časovém období se počet úmrtí na moři zvýšil z 3 279 v roce 2014 na 5 098 v roce 
2016. Zatímco Itálie (přes centrální středomořskou trasu) a Řecko (přes Egejské moře) jsou 
pohraničními zeměmi přijímajícími nově přicházející migranty, všechny členské státy EU čelí 
nyní dopadu migračních toků. 
 
Evropský program pro migraci, který byl předložen v květnu 2015, obsahuje klíčová opatření, 
jejichž cílem je zlepšit řízení migračních toků, zachránit životy a zabezpečit vnější hranice, a 
také omezit podněty k nelegální migraci podniknutím konkrétních kroků proti pašerákům a 
obchodníkům a rozšířením spolupráce s třetími zeměmi, aby docházelo k účinnému navracení 
nelegálních migrantů. 
 
Pokud jde o správu hranic, posílení agentury Frontex a zřízení Evropské agentury pro 
pohraniční a pobřežní stráž v říjnu 2016, jakož i všechny probíhající iniciativy zaměřené na 
zlepšení interoperability systémů informačních technologií jsou významným krokem směrem 
k účinnější a bezpečnější správě vnějších hranic EU. 
 
Přestože nelegální přeplavby v centrálním Středomoří nejsou novým jevem, loď, která 
ztroskotala 16. října 2013 na pobřeží Lampedusy (což si vyžádalo životy 366 Afričanů), 
drasticky změnila způsob, jakým země řešily tyto situace. Znamenala změnu dynamiky na 
evropské úrovni a italská vláda po této tragédii zahájila první významnou "pátrací a 
záchrannou operaci v oblastech centrálního Středomoří", humanitární a pohraniční operaci 
s vojenskou podporou, nazvanou "Mare Nostrum". Jako konkrétní odezvu a první 
koordinovanou akci "EU proti pašování" zahájili ministři zahraničních věcí EU v červnu 2015 
"operaci EU NavFor MED", známou pod názvem Operace EUNAVFOR MED Sophia. 
Během roku 2016 pokračovaly mise a operace jako reakce na rostoucí počet příchozích do 
Itálie z důvodu politické situace v Libyi a výrazného snížení počtu příjezdů po moři v Řecku 
od okamžiku, kdy v březnu 2016 vstoupilo v platnost Memorandum o porozumění mezi EU a 
Tureckem a uzavřela se trasa přes západní Balkán. 
 
Zeměpisný původ většiny příchozích (mimo jiné z Nigérie, Guineje, Pobřeží slonoviny, 
Gambie, Senegalu, Mali a Súdánu) jasně ukazuje, že většina nelegálních migrantů 



zachráněných v centrálním Středomoří nejspíše nejsou uprchlíky ve smyslu Ženevské úmluvy 
(pouze jeden ze tří požádal o azyl v Itálii). 
 
Zvyšující se rozmanitost subjektů zapojených do pátracích a záchranných operací vedla 
k náročnější práci policie, pobřežní stráže a armádních sil při identifikaci a registraci 
nelegálních migrantů a uprchlíků z hlediska zabezpečení vnějších jižních mořských hranic 
Evropské unie. 
 
Nicméně i přes úsilí mnoha evropských a mezinárodních aktérů zapojených do různých akcí, 
od ad hoc záchrany na volném moři až po institucionalizované monitorovací operace 
v blízkosti afrického pobřeží, nové praktiky pašeráků učinily přeplavbu centrálního 
Středomoří nejen levnější a častější, ale současně nebezpečnější. 
 
Evropská unie na politické úrovni od roku 2015 několikrát opakovaně potvrdila - naposledy 
v únoru 2017 na summitu ve Valettě - potřebu užší spolupráce se třetími zeměmi, podporu 
rámce partnerství a dohod mezi zeměmi, která se rozbíhá ve vybraných prioritních zemích. 
 
K doplnění těchto opatření byl v březnu 2017 přijat nový balíček opatření zaměřených na 
posílení a usnadnění efektivního návratu nelegálních migrantů. 
 
V celosvětovém kontextu bylo přijetí Newyorské deklarace pro uprchlíky a přistěhovalce 193 
státy v září 2016 důležitým krokem k větší solidaritě mezi státy, neboť všichni účastníci 
sdíleli obavy z velkého počtu lidí, kteří přišli o život při migračním tranzitu, a plně se zavázali 
chránit lidská práva všech přistěhovalců a uprchlíků, podporovat země postižené velkými 
přesuny lidí a aktivně pracovat na spravedlivějším sdílení odpovědnosti. 
 
V této souvislosti a s ohledem na předchozí usnesení přijatá UEF v letech 2015 a 2016 
v oblasti azylu, migrace, správy hranic a bezpečnosti, 
 
Federální výbor Unie evropských federalistů na zasedání v Madridu dne 18. června 
2017 se zavazuje podniknout na své úrovni všechny nezbytné kroky k tomu: 
 

1. aby byla zdůrazněna potřeba silné a společné pozice a vůdčího postavení Evropské 
unie v rámci probíhajících jednání na úrovni OSN o globálním kompaktním 
dokumentu o migraci a uprchlících, připomínající politickou prioritu záchrany životů, 
ochrany lidských práv a sdílení odpovědnosti za podporu bezpečného, řádného a 
plynulého pohybu osob v celosvětovém měřítku; 

 
2. aby bylo svoláno kolokvium o vyhledávání a záchraně ve Středozemním moři, 

využívající synergií mezi institucemi a agenturami Evropské unie, členskými státy 
EU, nevládními organizacemi a subjekty ze soukromého sektoru, vymezující právní 
rámec činnosti a koordinace na úrovni EU s ohledem na využití a integraci špičkových 
technologií pro dohled nad mořským prostředím, zajišťující lepší a trvalejší propojení 
mezi politiky a odborníky a zdůrazňující potřebu dodržování lidských práv a 
mezinárodních humanitárních závazků při všech akcích a iniciativách v této oblasti, 
aby byly podporovány evropské hodnoty a posilována solidarita mezi členskými státy 
EU. 


