ZAJIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH HRANIC UNIE

EVROPSKÁ POHRANIČNÍ
A POBŘEŽNÍ STRÁŽ
„Jednotná uprchlická a azylová politika vyžaduje silnější společné úsilí o
zajištění našich vnějších hranic. Naštěstí jsme zrušili kontroly na hranicích
mezi členskými státy schengenského prostoru, abychom zaručili volný pohyb
osob, který představuje jedinečný symbol evropské integrace. Volný pohyb
osob má však i svou odvrácenou stranu. Musíme proto úžeji spolupracovat,
abychom zajistili správu vnějších hranic, což od nás očekávají naši občané.
Říkal jsem to již během své volební kampaně a v květnu to zopakovala i
Komise: Musíme posílit agenturu Frontex a vytvořit z ní plně funkční evropský
systém pohraniční a pobřežní stráže.“
		

předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, Projev o stavu Unie, 9. září 2015

Schengenský prostor bez vnitřních hranic je možné udržet pouze tehdy, pokud budou účinně zabezpečeny a střeženy
vnější hranice. Evropská komise navrhuje, aby byla zřízena Evropská pohraniční a pobřežní stráž, jejímž úkolem by bylo
čelit novým problémům a politické situaci, s nimiž se EU potýká v oblasti migrace a vnitřní bezpečností. Součástí Evropské
pohraniční a pobřežní stráže bude Agentura pro Evropskou pohraniční a pobřežní stráž a vnitrostátní orgány a pobřežní
stráže odpovědné za správu hranic.
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Od ledna do listopadu 2015 překročilo nelegálně
vnější hranice EU historicky vůbec nejvíce lidí –
přibližně 1,5 milionu.
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Od července do září 2015 požádalo v členských
státech o mezinárodní ochranu 413 800 lidí, což
je dvakrát více než ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

1,5
milionu

413 800

NOVÝ MANDÁT

PRÁVO ZASÁHNOUT

Stávající agentura pro ochranu vnějších hranic – Frontex –
má v současnosti omezený mandát, což negativně ovlivňuje
její schopnost účinně řešit a zlepšovat situaci vyvolanou
uprchlickou krizí: nemůže nakupovat vlastní prostředky,
nemá svůj vlastní provozní personál a je odkázaná na
příspěvky členských států, nemůže bez předchozího
souhlasu členských států provádět vlastní návratové
operace ani správu hranic a nemá jasně vymezený mandát
pro pátrací a záchranné operace. Mandát nové agentury
bude posílen tak, aby mohla všechny tyto problémy řešit.

Pokud budou zjištěny problémy, bude
mít Agentura právo vyzvat členské státy,
aby včas sjednaly nápravu. V případě,
že problémy nebudou odstraněny, a
v naléhavých situacích, které budou
ohrožovat fungování schengenského
prostoru, bude moci Agentura zasáhnout, aby zajistila,
že budou na místě provedena příslušná opatření,
a to i tehdy, pokud dotčený členský stát nepožádá o
pomoc nebo se bude domnívat, že žádná dodatečná
opatření nejsou nutná.
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UNIJNÍ NORMY PRO SPRÁVU HRANIC

Nová agentura zajistí, aby byly na všech úrovních uplatňovány unijní normy pro správu hranic. Bude prováděn
nepřetržitý monitoring vnějších hranic, jehož součástí
budou pravidelné analýzy rizik a povinná posouzení
zranitelnosti, jejichž účelem bude odhalovat a odstraňovat slabá místa. Do členských států, jejichž hranice
jsou ohroženy, budou vysláni styční úředníci, kteří se
plně zapojí do národních informačních systémů a budou
moci předávat informace zpět Agentuře.

ZÁLOŽNÍ PERSONÁL EVROPSKÉ POHRANIČNÍ
STRÁŽE A TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Počet stálých zaměstnanců Agentury se zdvojnásobí a
navíc bude vůbec poprvé možné, aby nakupovala vlastní
vybavení a operativně je nasazovala v přeshraničních
operacích. Agentura bude mít k dispozici rezervní tým
příslušníků pohraniční stráže pro rychlé nasazení
a společné technické prostředky, což znamená, že se
již Agentura nebude potýkat s nedostatkem personálu
nebo vybavení.

ČINNOST V TŘETÍCH ZEMÍCH A SPOLUPRÁCE S
NIMI

Agentura bude mít nový mandát
vyslat do sousedních třetích zemí
styčné úředníky, kteří budou
moci na jejich území vyvíjet
činnost.

VÝZNAMNĚJŠÍ ÚLOHA V OBLASTI NAVRACENÍ

Součástí Agentury bude Evropský úřad
pro navracení, který umožní vysílat
evropské zásahové jednotky pro
navracení složené z doprovodu,
pozorovatelů a odborníků v oblasti
navracení. Úkolem jednotek bude
zajistit efektivní navrácení občanů třetích zemí, kteří v
EU pobývají nelegálně. Díky jednotnému evropskému
cestovnímu dokumentu pro návrat budou třetí
země k navracení vstřícnější.
ZARUČENÍ VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI

Agentura do své analýzy rizik zahrne také
přeshraniční trestnou činnost a terorismus,
bude zpracovávat osobní údaje osob, u
nichž existuje podezření, že se podílejí na
teroristických činech, a bude s ostatními
agenturami
Unie
a
mezinárodními
organizacemi spolupracovat při prevenci terorismu.

