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EVROPSKÝ PARLAMENT
Ve dnech 5. až 8. října 2015 zasedlo plénum Evropského parlamentu ve Štrasburku.
Předmětem jednání bylo rovněž téma migrace, které bylo diskutováno v úterý 6. října v rámci
bodu týkajícího se závěrů přijatých na zasedání neformální Evropské rady dne 23. září 2015.
Tento bod uvedl předseda Evropské rady Donald Tusk společně s předsedou Evropské komise
Jeanem-Claudem Junckerem. Navržená opatření k řešení uprchlické krize byla následně
detailněji probírána v rámci rozpravy. Po skončení tohoto bodu se konala samostatná rozprava
k tématu humanitární situace uprchlíků v EU a sousedních zemích.
Na miniplénu, které se uskutečnilo ve středu 14. října 2015, pak v rámci odpovědi na otázku
položenou Komisi proběhla rozprava o antisemitismu, islamofobii a nenávistných verbálních
projevech v Evropě.
RADA EU – JHA
Ve dnech 8. a 9. října 2015 se v Lucemburku sešla Rada EU na úrovni ministrů vnitra.
Hlavním tématem byla opět migrace. Debata se týkala především série návrhů Komise, které
představila v rámci v pořadí již druhého legislativního balíčku k řešení uprchlické krize v EU
dne 9. září 2015.
Těmi v poslední době nejdiskutovanějšími byly návrhy týkající se relokací uprchlíků z nejvíce
zasažených členských států do ostatních členských států za účelem vyřízení jejich žádosti o
azyl. Pokud jde o dva dočasné relokační mechanismy ve prospěch Itálie a Řecka, které byly
Radou EU postupně schváleny v průběhu září 2015, Rada se zabývala stavem jejich praktické
realizace. 1 Komise zde společně s Itálií a Řeckem informovala o fungování tzv. hotspotů,
jimiž některé členské státy podmínily realizaci příslušných rozhodnutí Rady. Podle
poskytnutých informací začínají v Itálii již fungovat první hotspoty na Lampeduse a na Sicílii.
V Řecku se jejich zřízení stále připravuje (na ostrovech v Egejském moři). Frontex a EASO
v této souvislosti vznesly požadavek na navýšení lidských zdrojů na pomoc s identifikací a
registrací migrantů v rámci hotspotů. ČR k tomuto tématu upozornila společně s některými
dalšími členskými státy na nedostatky ve fungování již zřízených hotspotů, které nejsou
schopny plnohodnotně plnit svou funkci, protože zde dochází k nekontrolovatelným
sekundárním pohybům. Předsednictví přislíbilo se tímto problémem dále podrobněji zabývat,
pokud nedojde ke zlepšení situace.
Co se týče navrhovaného zavedení trvalého relokačního mechanismu v rámci dublinského
nařízení, ministři se tomuto tématu prozatím úmyslně vyhnuli a vyzvali k pokračování jednání
na úrovni pracovních orgánů Rady. Stejně tak odložili také diskusi o společném seznamu
bezpečných zemí původu, jehož zavedení mezi členskými státy rovněž vyvolává rozpory,
především pokud jde o otázku zařazení Turecka na tento seznam. Důvodem uvedeného
postupu jsou obavy, aby tato kontroverzní témata opětovně neodváděla pozornost od ostatních
kroků, které je třeba bezprostředně učinit k řešení stávající situace.
Klíčovým tématem setkání se tak stala především ochrana vnějších hranic a budoucnost
návratové politiky EU. Diskutováno bylo jednak posílení pravomocí agentury Frontex, která
by se tak mohla výrazněji podílet na ostraze hranic, ale také projekt inteligentních hranic či
možnosti, jak zvýšit bezpečnost uvnitř EU. Mimo to se ministři dotkli rovněž tématu
dodržování schengenských pravidel a mechanismů, jak je vynutit. Většina členských států se
vyslovila pro posílení kolektivní odpovědnosti za ochranu vnějších hranic. Souhlasný postoj
převažoval také k otázce posílení role agentury Frontex v této oblasti. Některé z nich by se
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První relokace proběhla 9. října 2015, kdy bylo z Itálie do Švédska přemístěno 14 eritrejských mužů a 5 žen.
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pak nebránily ani myšlence jeho přetvoření v evropskou pohraniční a pobřežní stráž.2 Podpora
byla vyjádřena také projektu inteligentních hranic s tím, že by do něj mohli být zahrnuti
rovněž občané EU. 3 Pokud jde o návratovou politiku, ministři diskutovali o nedávných
návrzích Komise (akční plán EU pro návratové operace a návratová příručka, která by měla
členským státům poskytnout návod, jak v těchto případech postupovat), k nimž následně
přijali závěry Rady o budoucnosti návratové politiky. 4
Dalším bodem jednání týkajícím se migrace byla informace o stavu projednávání vízového
balíčku předloženého Komisí v dubnu 2014. Jeho součástí je návrh na změnu podmínek pro
udělování tzv. průjezdního víza a především pak návrh na zavedení nového typu víz – tzv.
cestovních víz.
Ministři dále vzali na vědomí informaci o implementaci obnovené strategie vnitřní
bezpečnosti na příští pětileté období. V souvislosti s tématem bezpečnosti pak byla Radou
projednávána rovněž potřeba zlepšení justiční spolupráce či posílení boje proti xenofobii
v jednotlivých členských státech. Navrhovaná opatření zahrnovala například větší využití
úlohy Eurojustu, zlepšení spolupráce s justičními orgány třetích zemí, spolupráci
s internetovými poskytovateli za účelem blokování příspěvků s nenávistným obsahem či
zvýšení ochrany práv dětí.
Kromě výše uvedeného Rada rovněž schválila uvolnění dalších finančních prostředků
z rozpočtu EU na řešení krize, čímž realizovala závazek Evropské rady z 23. září 2015.
Další zasedání Rady JHA k tématu migrace by se mělo uskutečnit 9. listopadu 2015.
KOMISE
Dne 14. října 2015 vydala Komise sdělení, v němž informuje o aktuálním stavu provádění
okamžitých opatření k řešení uprchlické krize navržených v rámci Evropského programu
pro migraci z května 2015. 5 Ta zahrnují jednak operativní opatření, dále rozpočtovou
podporu a v neposlední řadě také provádění právních předpisů EU. Jejich realizace měla
proběhnout nejpozději do šesti měsíců od přijetí programu.
Komise v dokumentu hodnotí pokrok, kterého se podařilo prostřednictvím těchto opatření
dosáhnout, a zároveň informuje o dalších krocích, které hodlá v rámci naplňování programu v
nejbližší době učinit. Klíčovým je její závazek předložit do konce roku návrhy na vytvoření
plně funkční evropské pohraniční a pobřežní stráže. Závěrem pak Komise shrnuje kroky,
které by měly být učiněny rovněž ze strany členských států. Součástí předloženého
dokumentu je i devět příloh, jenž podrobněji rozvádí obsah tohoto sdělení.
EVROPSKÁ RADA
15. října 2015 se v Bruselu sešli vrcholní představitelé členských států na řádném zasedání
Evropské rady. Řešení migrační krize bylo jedním z hlavních témat summitu. Evropská rada
konstatovala, že na svém posledním zasedání dne 23. září 2015 věnovala pozornost především
otázkám, které bylo třeba řešit bezodkladně. Aktuální zasedání mělo poskytnout prostor také

Legislativní návrhy Komise týkající se tohoto tématu budou předloženy do konce roku 2015.
Revidované návrhy budou Komisí předloženy v průběhu roku 2016.
4
Dokument Rady 12420/15. Text přijatých závěrů v anglickém jazyce k dispozici ZDE.
5
Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council
Managing the refugee crisis: State of Play of the Implementation of the Priority Actions under the European
Agenda on Migration (KOM(2015) 510 v konečném znění). V anglickém jazyce k dispozici ZDE.
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střednědobým a dlouhodobějším iniciativám, které by mohly přispět k zastavení krize a
zamezení jejímu opakování. K diskutovaným tématům byly přijaty následující závěry 6:
Spolupráce se třetími zeměmi za účelem zastavení migračních toků
-

-

-

-

-

Evropská rada uvítala společný akční plán, který vyjednala Komise s Tureckem.
Jeho implementace podle ní na jedné straně přispěje k urychlení procesu vízové
liberalizace vůči tureckým občanům a na druhé straně zajistí naplňování readmisní
dohody (pokrok bude vyhodnocen na jaře 2016). Turecku bylo na oplátku za
pomoc s řízením migračních toků ze strany EU zároveň přislíbeno zintenzivnění
spolupráce, pokud jde o přístupová jednání.
Evropská rada dále deklarovala, že naváže na výsledky konference
o západobalkánské cestě, která se uskutečnila 8. října 2015 (viz dále). Její
pozornost bude v této souvislosti zaměřena především na zvládání migračních toků
a boj proti organizovaným zločineckým sítím.
V této souvislosti vyjádřila přání, aby i nadcházející konference v maltské Vallettě
přinesla pozitivní výsledky a došlo zde k navržení konkrétních operativních
opatření směřujících k realizaci účinných návratových operací a dohod o zpětném
přebírání, rozbíjení kriminálních sítí a zabránění nelegální migraci způsobem,
který bude cílit na její hlavní příčiny.
EU by podle ní měla zaměřit svou pozornost také na možnosti vytvoření
dostatečných a bezpečných kapacit pro uprchlíky v nejvíce postižených oblastech a
na jejich informovanost o možnostech vzdělávání a práce, kterou by mohli
vykonávat do doby, než bude možný jejich návrat do země původu.
Členské státy pak byly ze strany Evropské rady vyzvány, aby podpořily (zejména
finančně) UNHCR, Světový potravinový program a další relevantní subjekty
v jejich úsilí, stejně jako svěřenecké fondy EU na pomoc Sýrii a Africe.

Posílení ochrany vnějších hranic EU
-

-

Evropská rada bude prosazovat postupné vytvoření integrovaného systému pro
správu vnějších hranic.
V rámci existujících nástrojů by mělo být plně využito mandátu agentury Frontex,
včetně možnosti nasazení týmů rychlé intervence na hranicích (RABIT).
Mandát Frontex by měl být dále posilován v kontextu diskusí o vytvoření evropské
pohraniční a pobřežní stáže.
EU by se měla dále zaměřit na hledání technického řešení, které pomůže zlepšit
systém kontrol na vnějších hranicích (i z hlediska bezpečnostního) a zároveň
nebude bránit plynulosti překračování hranic.
Za tímto účelem Evropská rada přivítala záměr Komise předložit soubor opatření
pro zlepšení správy vnějších hranic EU.

Reakce na příliv uprchlíků do Evropy a realizace návratů
-

6

Evropská rada se shodla na tom, že musí dojít k urychlenému zprovoznění dalších
hotspotů, které zajistí identifikaci a registraci migrantů, sejmutí otisků prstů a
zpracování jejich žádosti o mezinárodní ochranu. Hotspoty by se pak měly stát
také styčným místem pro provádění relokací a návratových operací. Ostatní
členské státy pak dotčeným státům poskytnou plnou podporu, a to jednak vysláním

Jejich plné znění v anglickém jazyce k dispozici ZDE.
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-

-

-

-

-

expertů na pomoc agenturám Frontex a EASO při plnění svých funkcí v rámci
hotspotů, ale také poskytnutím finančních prostředků a materiálního vybavení.
V návaznosti na první úspěšnou relokaci by mělo být co nejrychleji přistoupeno
k dalším relokacím v souladu se závazky vyplývajícími z přijatých rozhodnutí
Rady o dočasných relokačních mechanismech; stejně tak by členské státy měly
přistoupit k dobrovolnému přesídlování vybraných osob ze třetích zemí.
Členské státy by měly postupovat v souladu s návratovou směrnicí; do konce roku
2015 by měl být vytvořen speciální útvar v rámci agentury Frontex, který by měl
v tomto směru členským státům poskytovat podporu.
V souvislosti s tím by měl být rozšířen mandát agentury Frontex na návraty, jenž
by zahrnoval také pravomoc organizovat společné návratové operace z vlastní
iniciativy, či silnější postavení Frontexu, pokud jde o pořizování cestovních
dokladů pro navracené osoby.
Za tímto účelem by měla EU rovněž usilovat o akceptování speciálních cestovních
dokumentů vydávaných navraceným osobám výhradně za tímto účelem ve třetích
zemích.
EU musí dále prosazovat účinnou implementaci všech readmisních dohod, které
doposud uzavřela.
Kromě toho by měla usilovat o posílení závazků v oblasti návratů a zpětného
přebírání v souladu s principem „víc za víc“. Komise ve spolupráci s vysokou
představitelkou pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku za tímto účelem do
6 měsíců předloží komplexní soubor pobídek, které budou následně prezentovány
vybraným třetím zemím.

Co se týče pozice České republiky k výše uvedeným otázkám, předseda vlády postupoval
v souladu s dohodou o společném postupu zemí V4, na němž se představitelé těchto zemí
shodli ještě před zahájením jednání Evropské rady. Díky jejich spolupráci se podařilo ovlivnit
podobu závěrů Evropské rady v tom smyslu, že bylo prosazeno provázání ustanovování a
následného fungování hotspotů s již přijatými relokačními rozhodnutími tak, aby závěry
automaticky nepředjímaly jakákoli další relokační opatření. Závěry rovněž díky úsilí ČR
neobsahují výzvu adresovanou členským státům ohledně proaktivního přístupu k zavedení
trvalého relokačního mechanismu.
Další řádné zasedání Evropské rady se uskuteční ve dnech 17. a 18. prosince 2015. Není však
vyloučeno, že do té doby bude k tématu migrace svoláno ještě zasedání mimořádné.
VNĚJŠÍ ROZMĚR
Konference o západobalkánské cestě
Dne 8. října 2015 proběhla v Lucemburku konference o migračním toku přes východní
Středomoří a země západního Balkánu. Konference se účastnili ministři zahraničí ze
členských států EU, západobalkánských států, Turecka, Jordánska a Libanonu, států
schengenského prostoru, zástupci OSN a Mezinárodní organizace pro migraci (International
Organization for Migration, IOM). Celému jednání předsedala vysoká představitelka Unie
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogherini a lucemburský ministr
zahraničí, evropských záležitostí a migračních a azylových záležitostí Jean Asselborn. Cílem
konference bylo projednat:
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1. nárůst podpory Turecku, Jordánsku a Libanonu, 7
2. zlepšit přijímání, registraci a azylovou proceduru v tranzitních zemích pro osoby, které
vyžadují mezinárodní ochranu,
3. zvýšit spolupráci v boji proti organizovanému zločinu zodpovědnému za převaděčství
lidí,
4. zajistit politické řešení konfliktů v Sýrii, Iráku a Afghánistánu, které představují
příčinu zvýšeného migračního tlaku,
5. diskutovat s ostatními zdrojovými státy o neřízených migračních tocích. 8
Závěrem konference byla přijata deklarace. 9 Současný migrační tlak na evropské země klade
nové výzvy na správu hranic a systémy mezinárodní ochrany (azylu) v jednotlivých státech,
stejně jako na případnou bezpečnost těchto států. Mezinárodní ochrana a asistence osobám,
které na ni mají nárok, musí být poskytnuta za dodržení zásady non-refoulement. Obdobně
důsledná a účinná návratová politika je základem pro zvládnutí migračního tlaku. Podíl
organizovaného zločinu na současné nelegální migraci je stěžejní; je proto nutné zajistit
společnou ochranu hranic. Nelegální a neřízená migrace je výzvou celé EU, a proto je na
místě zvýšená míra solidarity (včetně solidární pomoci zdrojovým zemím) a zajišťování
lidských práv. Solidarita vyžaduje společnou odpovědnost a akci. Spolupráce v prostoru
západního Balkánu a východního Středomoří je založena na dřívějších činnostech EU, tedy
stabilizaci a asociaci s kandidátskými a potenciálně kandidátskými státy, procesu rozšiřování
a rozvoji politiky sousedství.
1. Podpora Jordánsku, Libanonu a Turecku
Výstupem z jednání je posílení rozvoje hostitelských zemí a komunit. Osoby, které
vyžadují mezinárodní ochranu v těchto zemích, mají mít zajištěnou dostatečnou právní
a administrativní asistenci a informovanost. Toho by mělo být docíleno spoluprací
institucí těchto států s mezinárodními organizacemi. Nejzranitelnějším skupinám osob
má být poskytnuta okamžitá humanitární pomoc. Přijímací a administrativní kapacity
jednotlivých států musejí být posíleny. V těchto státech by mělo dojít k zlepšení
přístupu běženců ke vzdělání, na trh práce a k základním službám. Dárci jsou vyzváni,
aby přispěli podle svých možností na projekty, které by měly zajistit vyšší míru
sociální soudržnosti komunit (nepřímá pomoc jak uprchlíkům, tak přímá pomoc
jednotlivým hostitelským státům). S UNHCR a IOM by měla být zahájena informační
kampaň o rizicích nelegální migrace a naopak o možnostech legálního vstupu na
území evropských států. S oběma agenturami by měla být zahájena spolupráce
směřující k zajištění možností přesídlení především pro syrské běžence. Se všemi
zmíněnými státy a mezinárodními organizacemi má být zlepšena výměna informací,
mapování socioekonomických indikátorů ke směřování cílené pomoci potřebným.

EK také uvolnila 62 milionů EUR na podporu společného projektu s Dětským fondem OSN (UNICEF) v Sýrii.
Jedná se především o přístup ke vzdělání pro 2,7 milionů dětí, které jsou v důsledku občanské války vysídlené
v Turecku, Libanonu a Sýrii a nemají přístup ke vzdělání.
EK: EU-UNICEF: Safer learning for more than 2 million children caught in Syrian conflict, 1. 10. 2015, ZDE.
8
ESVČ: High Level Conference on the Eastern Mediterranean-Western Balkans route takes place on 8 October
in Luxembourg, 2. 10. 2015, ZDE.
9
Rada EU: High-Level Conference on the Eastern Mediterranean/Western Balkans route – Declaration, 9. 10.
2015, ZDE.
7

6

Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 10. do 15. 10. 2015
2. Podpora zasaženým tranzitním zemím
Tranzitním zemím musí být poskytnuta okamžitá humanitární asistence (především
finanční a materiální). V další kroku musí podpora směřovat na zajištění důstojných
podmínek pro přijímané běžence. S tím souvisí také nutnost zvýšit správu hranic
(kontrola na hranicích a snižování nelegálních toků přes hranice), zajistit včasnou
registraci běženců a provést rychlou, avšak důkladnou proceduru posuzování žádosti o
azyl. V případě, že se jedná o osoby, které nemají nárok na azyl či doplňkovou
ochranu, má být důsledně zahájen jejich návrat do země původu, za předpokladu
dodržování principu non-refoulement. Na úrovni státu a jednotlivých komunit by měla
být provedena opatření proti xenofobii. Mezi tranzitními státy je potřeba zahájit
účinnou výměnu informací.
3. Spolupráce v boji proti organizovanému zločinu
Základem boje proti organizovanému zločinu je účinná správa hranic a výměna
informací mezi jednotlivými státy za předpokladu dodržování lidských práv. S tím
souvisí také zvýšení spolupráce v policejní a soudní oblasti a zpravodajských aktivit.
EU dále zajistí zvýšenou míru spolupráce svých agentur (Frontex, EASO, Europol a
Eurojust) s odpovídajícími mezinárodními agenturami. Obětem převaděčů musí být
poskytnuta dostatečná pomoc (především nejzranitelnějším skupinám).
4. Opatření k příčinám
Stěžejním předpokladem snížení a zastavení migračního toku je politické řešení
situace v Sýrii, Afghánistánu a Iráku. V boji proti terorismu a extrémismu (především
tzv. Islámskému státu) je potřeba zesílit programy proti radikalizaci, především
mladých lidí. Humanitární pomoc musí být poskytnuta vnitřně vysídleným lidem
v Sýrii a Iráku, v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Dále je třeba zahájit
stabilizační asistenci místním samosprávám, aby bylo včas obnoveno poskytování
veřejných služeb.
5. Spolupráce se zeměmi původu
Se zeměmi původu musejí být zahájena jednání o návratu těch osob, které nemají
nárok na mezinárodní ochranu. Kromě vlastního návratu je třeba zahájit programy
dobrovolného návratu a reintegrační programy (za dodržování principu nonrefoulement). Do zdrojových zemí mají být cíleny investice, aby v nich došlo ke
zlepšení socioekonomických podmínek.
6. Širší mezinárodní zapojení
Mezinárodní společenství by mělo být v mnohem větší míře zapojeno do politického
řešení občanské války v Sýrii. 10 Ústřední roli při tom by měla hrát OSN.
7. Podpora EU
EU zvýší financování svých agentur (Frontex, EASO, Europol, Eurojust). Po
konzultaci s kandidátskými a potenciálně kandidátskými státy budou přesměrovány
finanční prostředky v rámci předvstupních finančních nástrojů k zvládání migračních
Norsko, Německo a Spojené království nabídly, že na začátku příštího roku uspořádají dárcovskou konferenci
pro vnitřně vysídlené osoby v Sýrii. Všechny státy jsou vyzvány, aby se finančně zapojily do této činnosti.
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toků. Dále dojde k navýšení humanitární pomoci Sýrii a Iráku prostřednictvím agentur
OSN a mezinárodních a místních nevládních organizací, po konzultacích s místní
samosprávou. Mají být navýšeny také finanční prostředky:
− pro svěřenecký fond pro Sýrii; 11 u tohoto fondu se nově navrhuje, aby
prostředky z něj mohly být čerpány také pro projekty v zemích západního
Balkánu;
− pro Blízký východ se bude využívat regionální rozvojový a ochranný fond; 12
− dále budou navýšeny finanční prostředky a využívání nástrojů pro stabilitu. 13
EU dále bude podporovat návratovou politiku, která bude dohodnuta jednotlivými
členskými státy.
V návaznosti na proběhlou konferenci budou provedeny návazné činnosti. Konference
umožnila zahájit politickou a technickou komunikaci mezi jednotlivými státy. Dále dojde
k vypracování odpovídajících akčních plánů. Spolupráce se státy bude prováděna v rámci
existujících dvoustranných a regionálních rozvojových programů:
− Partnerství pro mobilitu s Jordánskem,
− Dialog o migraci, mobilitě a bezpečnosti s Libanonem,
− Partnerství hedvábné stezky pro migraci.
Další jednání bude následovat na setkání ministrů vnitra a spravedlnosti EU a zemí západního
Balkánu. Plnění deklarace bude zhodnoceno na začátku roku 2016.
Ke konferenci prohlásila vysoká představitelka Mogheriniová, že západobalkánská cesta se
nachází na území států, se kterými EU dlouhodobě spolupracuje. V tomto rámci bude i nadále
probíhat spolupráce. Mogheriniová uvedla, že nesmí být zapomenuto na ostatní regiony a
cesty, kudy se běženci dostávají na území členských států EU. V této souvislosti uvedla, že na
listopadové konferenci ve Vallettě bude založen svěřenecký fond pro Afriku. 14
EK zveřejnila nejnovější údaje týkající se finanční podpory jednotlivým státům v souvislosti
se zvládáním migračních toků – pro země západního Balkánu 15 a Blízkého východu a severní
Afriky. 16
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN k Operaci Sophia
V první polovině října přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci, která umožňuje členským
státům sledovat a zadržet neoznačená plavidla, u nichž existuje podezření, že slouží
zločinným organizacím k pašování lidí. Rezoluce neumožňuje zásahy v libyjských výsostných
vodách, ale pouze na širém moři. Tato rezoluce umožňuje činnost námořní mise SBOP EU
Operace Sophia. 17

11

EK: EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis, ZDE.
EK: New EU regional development and protection programme for refugees and host communities in Lebanon,
Jordan and Iraq, ZDE.
13
EK: Instrument contributing to Stability and Peace*, preventing conflict around the world, ZDE.
14
ESVČ: Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the High-Level Conference
"Eastern Mediterranean - Western Balkans Route", 8. 10. 2015, ZDE.
15
EK: Funding to main migration-related activities in the Western Balkans and Turkey, 6. 10. 2015, ZDE.
16
EK: Funding of migration-related activities in the Southern Neighbourhood region, 6. 10. 2015, ZDE.
17
UN.org: Adopting Resolution 2240 (2015), Security Council Authorizes Member States to Intercept Vessels
off Libyan Coast Suspected of Migrant Smuggling, 9. 10. 2015, ZDE.
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K rezoluci RB OSN uvedla vysoká představitelka Mogheriniová, že se jedná o stěžejní krok
pro činnost námořní operace SBOP EU. EU bude i nadále s OSN konzultovat další průběh
mise a boje proti převaděčům lidí. 18

ESVČ: Statement of the HR/VP Federica Mogherini on the vote of UN resolution 2240 on EU naval operation
in the Mediterranean, 9. 10. 2015, ZDE.
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