
Prohlášení EHSV k nedávným humanitárním tragédiím ve Středomoří 
 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) 23. 4. 2015 dopoledne před mimořádným summitem 
EU uspořádal diskusi s paní Annabelle Roig-Granjon, z Úřadu Vysokého komisaře Organizace 
spojených národů pro uprchlíky (UNHCR), která hovořila především o sdílené odpovědnosti a v této 
souvislosti zdůraznila, že je nutno posílit zejména záchranářskou misi FRONTEXU a operace TRITON 
a POSSEIDON. Dříve než proběhne přezkum dublinských úmluv (2016) by se členské státy měly 
zavázat lépe využívat existující nástroje, vytvořit program pro přesun uprchlíků s oprávněným 
nárokem na ochranu, zlepšit cesty jak se dostat k ochraně, azylový systém nesmí zůstat jediným 
nástrojem. 

507. plenární zasedání EHSV vyjadřuje hluboký zármutek a rozhořčení nad smrtí tisíců lidí 
ve Středomoří a opětovně vyzývá instituce Evropské unie a členské státy, aby učinily nezbytná 
humanitární opatření a politická rozhodnutí. Evropská unie nese odpovědnost vůči osobám, 
jež prchají před válkou, pronásledováním, konflikty a chudobou. 

Rok a půl od katastrofy u ostrova Lampedusa dochází den co den k dalším tragédiím. Co se týče 
deseti bodů přijatých ministry zahraničních věcí a vnitra dne 20. 4. 2015, se EHSV domnívá, že je 
nezbytné soustřeďovat se pouze na otázky bezpečnosti. Hlavními zásadami společné přistěhovalecké 
politiky EU by měl být humanitární přístup, solidarita a spravedlivé rozdělení odpovědnosti. 

EHSV se naléhavě obrací na Evropskou radu, aby na svém mimořádném zasedání dne 23. 4. 2015 
přijala tyto kroky: 

 Je nutné zahájit v oblasti Středozemního moře rozsáhlou humanitární operaci zaměřenou 
na záchranu a přijímání uprchlíků. 

 EU musí prosazovat solidaritu mezi členskými státy, a to zejména poměrným rozdělováním 
uprchlíků. 

 EU by měla posílit svou spolupráci s Vysokým komisařem Organizace spojených národů pro 
uprchlíky (UNHCR). 

 Je třeba prozkoumat právní předpisy a politiky EU a jednotlivých členských států v oblasti 
přistěhovalectví, nutné posílit spolupráci policejních a soudních orgánů v boji 
proti zločineckým sítím obchodujícím s lidmi. 

 V zájmu komplexního a udržitelného politického přístupu je nutné veškerými finančními 
a logistickými prostředky podporovat humanitární organizace, jež působí v dotčených 
regionech. 
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