Vážený pan Paolo Gentiloni
předseda vlády Italské republiky

Vážený pane premiére,

s velkou pozorností a účastí sledujeme obrovské úsilí, s nímž se Vaše země vypořádává se
stávajícím migračním tlakem.

Rádi bychom Vás, pane premiére, ujistili, že naše vlády budou i nadále připraveny v rámci
svých prostředků přispívat k úsilí Italské republiky i Evropské unie o ukončení odchodů z
Libye a dalších oblastí severní Afriky a zastavení nelegálních migračních tlaků, které na
Evropu a zejména na Italskou republiku doléhají.

V obecné rovině máme za to, že je třeba se účinně vypořádat se samotnými příčinami
migrace a do naší politiky promítnout to, že převážná většina migračních proudů se skládá
z ekonomických migrantů.

Jsme toho názoru, že osoby, které skutečně potřebují azyl, je třeba určovat ještě před tím,
než vstoupí na území Evropské unie. Naše vnější hranice se musí chránit. Je třeba, aby
Evropská unie i její členské státy mobilizovaly své finanční i další zdroje a vytvořily bezpečné
a humánní podmínky v přijímacích zařízeních a exponovaných místech vně území Evropské
unie. Státy Visegrádské skupiny jsou připraveny v duchu solidarity smysluplným způsobem
finančně i jinak přispívat ke každé snaze na vnitrostátní i Evropské úrovni o zmírnění zátěže,
které jsou vystaveny členské státy na hranicích Unie, například právě Italská republika. Tato
pomoc bude v souladu s naším obecným přístupem a v souladu s našimi vnitrostátními

kapacitami, s vyloučením akcí a nástrojů, které mohou vytvářet další a silnější motivaci pro
migraci, zejména v podobě relokací a povinného přerozdělování. Na základě stanovených
potřeb státy Visegrádské skupiny nabízejí svou účast zejména v těch oblastech:
1. na základě žádosti příspěvek k činnostem Evropské unie na jižní hranici
Libye,
2. příspěvek k zajištění, ochraně a vytvoření lidských životních podmínek na
exponovaných místech vně území Evropské unie,
3. příspěvek k výcviku libyjské pobřežní stráže,
4. příspěvek k posilování kapacit Evropského podpůrného azylového úřadu,
5. příspěvek k etickému kodexu nevládních organizací.

Dovolte prosím, abychom znovu vyjádřili naši společnou podporu Vaší zemi a učinili nabídku
k rozhovorům o nejpotřebnějších způsobech naší účasti.
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