
 
 

 

 

Společné prohlášení předsedů vlád zemí V4 

k migraci  

19. července 2017, Budapešť 

 

Předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny se sešli 19. července 2017 
v Budapešti a přijali následující prohlášení k migraci. 
 
Migrační tlaky na Evropu představují dlouhou dobu neřešenou výzvu, která 
vyžaduje rozhodný společný postup ze strany členských států i Evropské unie. 
Spojuje nás odvaha řešit migrační krizi; opakujeme naše odhodlání nadále 
aktivně přispívat ke společnému evropskému řešení založenému na funkčních a 
účinných opatřeních, která se budou zabývat základními příčinami současného 
migračního tlaku. 
 
Zatímco příliv nelegálních uprchlíků na západobalkánské trase díky našemu 
společnému úsilí ustal, čelíme nyní situaci, kdy se navzdory všem snahám tlak 
na trase přes centrální Středomoří ještě zvyšuje; tlak na Evropu tak nepolevuje. 
Musíme si přiznat, že dva roky poté, co se poprvé uskutečnilo mimořádné 
jednání evropských hlav států a vlád za účelem čelit krizi, je stále třeba najít 
konsensus pro celoevropskou strategii účinného řešení vzniklé situace. 
 
Země Visegrádské skupiny jsou toho názoru, že EU musí přepracovat zásady 
a navržené postupy, z nichž vychází současná evropská migrační politika. 
Musíme rozlišit ty postupy, které přinesly výsledky, od těch, které vedly k 
rozdělení členských států, aniž by se podařilo zmírnit tlak na celou EU a 
zejména na členské státy při vnější hranici. Opatření dojednaná v kontextu 
vnějšího rozměru evropské migrační politiky se ukázala jako účinná, a tudíž 
bychom měli dále pokračovat tímto směrem. Domníváme se, že podmínkou pro 
jakoukoli efektivní strategii související se smíšenými migračními toky je 
schopnost rozlišit mezi skutečnými žadateli o azyl a ekonomickými migranty. 
Nezbytná prověření je nutno učinit mimo území EU ve správních centrech 
chráněných a zásobených s pomocí a za přispění EU a jejích členských států.  
 
Základní příčiny se musíme pokoušet odstranit kombinací politik, které máme 
k dispozici. Věříme, že migrační krizi je nutno řešit primárně v místech jejího 
vzniku, nikoli v cílových bodech v Evropě. V tomto smyslu je nutno dosáhnout 



 

 

 

dalšího zlepšování účinnosti navracení a přijímání uprchlíků zpět a je nezbytné 
postupovat na základě přísné podmíněnosti. 
 
Musíme být schopni plně ochránit vnější hranice Evropské unie. Současně je 
nezbytné odstranit kontroly na vnitřní hranici. Musíme zajistit, aby se nikdo 
nevyhnul řádné identifikaci a registraci, než vstoupí na území EU. Po vytvoření 
takového systému, který zajistí plnou kontrolu a bezpečnost členským státům, 
by měly členské státy moci rozhodovat o přemisťování výlučně na dobrovolné 
bázi. Rozfázování hraje klíčovou roli.   
 
Musíme zároveň uznat, že povinné a automatické přemisťování nepřispělo ke 
snížení migračního tlaku na Evropu. Relokační mechanismus nepřinesl ty 
odpovědi, které jsme očekávali. Vedl naopak k vyššímu zájmu o příchod do 
Evropy. Necelé dva roky po schválení tohoto kontroverzního rozhodnutí, 
kterým se v současné době zabývá Evropský soudní dvůr a které vyprší v září 
2017, je toto rozhodnutí členskými státy v součtu naplňováno pouze z 13 %.  
Země Visegrádské skupiny proto zastávají názor, že je nutno přepracovat 
všeobecnou strategii EU a že je nutno ji tvořit na základě konsensu. 
 
Potřebujeme udržitelné evropské řešení s dlouhodobým cílem proaktivního 
zapojení EU a jejích členských států v nejzasaženějších zemích třetího světa, 
z nichž a přes něž migrace směřuje, a to včetně zlepšování tamních životních 
podmínek. Zároveň odmítáme jakákoliv nepodložená tvrzení, že nesouhlas s 
povinnými relokacemi by mohl být posuzován jako nedostatek solidarity. V této 
souvislosti jsou země Visegrádské skupiny připraveny zastávat konstruktivní 
úlohu při vyhledávání účinných krátkodobých i dlouhodobých řešení, která 
budou pro celou EU akceptovatelná, a solidárně řešit otázky osob v nouzi. 
Potvrzujeme svou připravenost aktivně se zapojit do tohoto společného snažení 
a přispět výrazným dílem k jeho úspěchu. Bezprecedentní úsilí chránit naše 
vnější hranice pro naši vlastní bezpečnost, ale také pomoc s ochranou v 
členských státech západní a severní Evropy jsou jen jedním z příkladů. 
 
Země Visegrádské skupiny uznávají výjimečné úsilí Itálie při zvládání 
narůstajícího migračního tlaku a opakují svou připravenost podpořit toto úsilí 
Itálie tím, že se rozumně zapojí do řešení potřeb identifikovaných italskou 
vládou. Z tohoto důvodu jsme již našim italským partnerům zaslali konkrétní 
nabídku. 
 


