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PUT NAKON RIMA
UPRAVLJANJE MIGRACIJAMA

„Sredozemno more i dalje odnosi previše života. Proveli smo određene mjere
kako bismo riješili taj problem, ali moramo učiniti još više. Najvažnije je prvo
osigurati stabilnost u Libiji i cijeloj regiji. I dalje
podupiremo taj proces, a istovremeno možemo provoditi mjere kojima
ćemo pridonijeti spašavanju života i omesti aktivnosti krijumčara i trgovaca
ljudima, što će utjecati i na tokove prema Europi.”
Predsjednik Jean-Claude Juncker, 25. siječnja 2017.

Ljudi su tijekom povijesti migrirali s jednog mjesta na drugo. Do europskih obala pokušavaju doći zbog različitih
razloga i na različite načine. Traže legalne putove, no i riskiraju živote kako bi pobjegli od političkog ugnjetavanja,
rata i siromaštva te kako bi se spojili sa svojom obitelji, pokrenuli vlastiti posao ili stekli znanje i obrazovanje.
Iza svake osobe skriva se posebna migracijska priča. Tijekom posljednjih 20 godina Europska unija postavila je
neke od najviših zajedničkih standarda u području azila u svijetu. U zadnje dvije godine zahvaljujući Europskom
migracijskom programu, koji je predložila Junckerova Komisija u svibnju 2015., europska migracijska politika
strelovito je napredovala. Postupno uspostavljamo bolji jedinstveni pristup suočavanju s migracijama. Međutim,
potrebno je uložiti još napora kako bismo utvrdili ujednačen i sveobuhvatan način iskorištavanja prednosti i
suočavanja s dugoročnim migracijskim izazovima.
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Rimska deklaracija
„Obvezujemo se da ćemo raditi na Uniji u kojoj se svi građani osjećaju sigurnima i mogu se slobodno kretati, u kojoj
su naše vanjske granice zaštićene; Uniji s učinkovitom, odgovornom i održivom migracijskom politikom kojom se
poštuju međunarodni standardi.”
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IZAZOV
Izbjeglička kriza, zbog koje je u 2015. u Europu stiglo 1,2 milijuna ljudi, ne bilježi se od Drugoga svjetskog rata.
Zbog nje se među državama članicama povela burna rasprava o solidarnosti i odgovornosti, a otvorena su i šira
pitanja o budućnosti upravljanja granicama i slobodnog kretanja u Europi. Za 1,7 milijuna Europljana koji svaki dan
putuju na posao u drugu državu članicu i za stotine milijuna koji svake godine putuju po Europi zbog obiteljskih,
turističkih i poslovnih razloga, granice su stvar prošlosti. No zbog nedavnih je kriza ponovno privremeno uveden
nadzor nad nekim granicama unutar Europe, prvi put otkad su prije jedne generacije srušeni zidovi.
Stoga je sada pravi trenutak da se razmotri kako Europa može razraditi „učinkovitu i odgovornu migracijsku politiku”
u dugoročnom razdoblju, na što su pozvali čelnici u Rimskoj deklaraciji 25. ožujka 2017.

DALJNI KORACI
Za provedbu zajedničke europske migracijska politike potrebna je suradnja svih sudionika. U Europskom
migracijskom programu, koji je Komisija predstavila u svibnju 2015., utvrđeno je da je potreban sveobuhvatan
pristup upravljanju migracijama. Od tada je uveden niz mjera za suočavanje s neposrednim izazovima izbjegličke
krize te je Komisija uspostavila sve temeljne elemente potrebne za europski pristup kojim bi se osigurale snažne
granice, pošteni postupci i održiv sustav kojim se mogu predvidjeti problemi. Dogovor o europskoj graničnoj i
obalnoj straži postignut je u rekordnom roku, a s radom je započela u prosincu 2016. Kako bi se što prije osigurala
njezina potpuna operativnost, potrebno je nastaviti sa zajedničkim ulaganjima i angažmanom, što bi bio konkretan
izraz predanosti država članica u pogledu podjele odgovornosti i solidarnosti. Sada je potrebno brzo donošenje
prijedloga Komisije o reformi zajedničkog europskog sustava azila i potpuna provedba već donesenih zajedničkih
odluka.
U Bijeloj knjizi o budućnosti Europe potvrđuje se da će migracije i politika upravljanja granicama biti ključna
pitanja bez obzira na scenarij koji Unija odabere. Četiri od pet scenarija vjerojatno će obuhvaćati suradnju
i koordinaciju u upravljanju granicama, politikama azila i pitanjima povezanima s borbom protiv terorizma. Ključno
je pitanje za Europu hoće li ta suradnja biti sustavna i učinkovita ili ne.
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Komisija će predstaviti inicijative usmjerene na zaštitu djece migranata
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Preispitivanje privremenih unutarnjih kontrola na schengenskim granicama

Lipanj

Države članice uspostavit će operativne programe za potpomognuti dobrovoljni
povratak Države članice postići će suglasnost o politici azila EU-a
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