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SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ SKUPINY 

BRUSEL, 15. ŘÍJNA 2015 

 

My, ministerští předsedové zemí Visegrádské skupiny přijímáme tímto na setkání v Bruselu dne 15. 

října 2015 před zasedáním Evropské rady následující Společné prohlášení: 

Země Visegrádské skupiny oceňují skutečnost, že říjnové zasedání Evropské rady vychází z výsledků 

diskusí, které proběhly na neformálním setkání hlav států a vlád dne 23. září 2015, a poskytuje tak 

další politické vedení pro dlouhodobá řešení EU a účinné zvládání příčin migračních proudů s cílem 

příslušná opatření rychle implementovat. 

Klíčovým faktorem úspěchu je, že budou preferována systémová opatření, která budou bezodkladně a 

v duchu vzájemné solidarity zaváděna do praxe. Země Visegrádské skupiny proto deklarují svou 

připravenost dále přispívat k jejich komplexní implementaci na národní, regionální a evropské úrovni. 

Z témat projednávaných na říjnovém zasedání Evropské rady, mají zásadní význam především dvě. 

Na seznamu priorit je vysoko zaprvé ochrana schengenských hranic, neboť představuje základní 

předpoklad pro zvládnutí současného migračního tlaku. Vzhledem k významu ochrany hranic je třeba 

posoudit všechny relevantní formy jejího posílení. To zahrnuje možné zvýšení kolektivní odpovědnosti, 

zejména v situacích, kde takový krok může poskytnout podporu členským státům, jež čelí výjimečným 

tlakům a nejsou schopny situaci samy zvládat. 

Ve snaze demonstrovat své odhodlání být aktivní v oblasti ochrany schengenských hranic se země 

Visegrádské skupiny spojily v duchu skutečné solidarity a poskytly Maďarsku, které v současnosti 

nese nejtěžší břímě, nezbytnou bezpečnostní pomoc (kromě vojenské pomoci, která již probíhá, 

Česká republika na žádost Maďarska a podle prümského rozhodnutí nasadí 50 policistů. Slovenská 

republika nasadí 50 policistů na pomoc maďarské policii ke zvládnutí migrační vlny. Polsko nasadí 50-

60 policistů a 5 speciálně vybavených vozidel).  

Zadruhé, země Visegrádské skupiny jsou i nadále připraveny posilovat spolupráci se třetími zeměmi. 

Účinná návratová a readmisní politika stejně jako pobídky třetím zemím na základě zásady „more-for-

more“ jsou nedílnou součástí tohoto přístupu. Výsledky Konference na vysoké úrovni o migrační trase 

ve východním Středomoří / západním Balkánu a plánovaný summit ve Vallettě připravují půdu pro 

konkrétní akce. 

Spolupráce s Tureckem má prvořadý význam a zasluhuje zvláštní pozornost. Turecko je součástí 

řešení současné situace a EU musí být připravena se v tomto ohledu vypořádat s veškerými 



 

2 

 

souvisejícími otázkami. Do hledání odpovědí na tyto otázky musejí být zapojeny všechny členské státy 

EU. Návrh akčního plánu pro Turecko hodnotíme pozitivně jako krok správným směrem, který nabízí 

pevný základ pro další diskuse. 

Země Visegrádské skupiny nadále upínají svojí pozornost na konkrétní solidární opatření k uspokojení 

potřeb uprchlíků v zařízeních v blízkosti jejich zemí původu. V tomto ohledu země Visegrádské 

skupiny posílily své příslušné národní programy. Na úrovni EU vítají koordinační roli předsedy 

Evropské rady a Evropské komise. 

U příležitosti neformálního setkání hlav států a vlád dne 23. září 2015 se země Visegrádské skupiny 

zavázaly vyčlenit dodatečné příspěvky Světovému potravinovému programu v celkové výši 1,8 milionů 

EUR. Země Visegrádské skupiny jsou i nadále připraveny přispívat také do dalších fondů a organizací, 

které pracují na řešení současné migrační a uprchlické krize, a to včetně příspěvků regionálnímu 

svěřeneckému fondu EU pro syrskou krizi  - „fondu MADAD“. 

Vzhledem k závažnosti výzvy, kterou migrace představuje, země Visegrádské skupiny znovu 

zdůrazňují, že EU musí projevovat jednotu, soudržnost a akceschopnost. Naopak bychom se měli 

vyvarovat opatření, jako je například trvalý relokační mechanismus, která toto společné úsilí ohrožují.           


