
 

    

Tisková zpráva 

Semináře organizuje Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR  
ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM. 

 

Praha 3. 6. 2015 

Ve středu 3. 6. 2015 se v Evropském domě uskutečnil další z cyklu pravidelných seminářů 

o aktuálních otázkách evropské integrace. Tématem byla migrace do EU. Jako debatující se 

představili Pavla Novotná z Ministerstva vnitra a Martin Rozumek z Organizace pro pomoc 

uprchlíkům. Debatu moderovala Zuzana Stuchlíková z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. 

Oba pozvaní se věnovali současnému stavu migrace do EU a tomu, jakou pozici v ní zastává Česká 

republika. Debata se postupně přenesla i ke konkrétnějším tématům, například k otázkám kvót, 

uprchlické krizi na Ukrajině či různým přístupům států k migraci. 

První části diskuze se ujala Pavla Novotná, která představila aktuální data týkající se migrace 

v celoevropském měřítku a korigovala data objevující se v médiích. Podotkla, že ač bylo loni v EU 

přijato zhruba 650 tisíc žádostí o azyl, což je nejvíce v historii, nejedná se o 650 tisíc osob. Mnoho 

migrantů totiž žádá v několika zemích souběžně a část jsou také opakované žádosti. Pavla Novotná 

upozornila na zkreslenost statistik migrace v ČR, do níž jsou zahrnováni i občané zemí EU. Jak 

Novotná dále uvedla: „Teď už je jasné, že letos bude v ČR minimálně o 400 žadatelů více než 

minulý rok, stále se ovšem v rámci EU jedná o marginální čísla.“  

Na to navázal ve svém příspěvku Martin Rozumek. Pokud podle něj dojde k navýšení počtu 

migrantů z Ukrajiny, bude právě ČR čelit velkému náporu migrantů, jako je tomu nyní v případě 

Itálie či Řecka. Dále varoval před projevy rasismu ve společnosti a vyvoláváním paniky, na kterém 

se podílí značnou měrou také média. Na druhou stranu Martin Rozumek uvedl: „Byť nejsme příliš 

solidární personálně, naše země poskytuje značnou finanční i technickou pomoc třetím zemím.“  

Ve druhé části byl prostor pro debatu s publikem. Otázky směřovaly na přístup Austrálie k migraci, 

o kterém pan Rozumek prohlásil, že: „…je sice zajímavý, nicméně nezákonný,“ nebo na Dublinskou 

úmluvu, jejíž pravidla jsou podle něj „fundamentálně nespravedlivá, protože vstupní zemí EU 

pro migranty nikdy nebude Dánsko nebo Irsko.“ V závěru pak na otázky ohledně integrační politiky 

EU Pavla Novotná odpověděla: „Integrace není evropsky harmonizována, každý stát má svoji 

integrační politiku, což je logické. Z nových členských zemí EU je česká integrační politika jednou 

z nejlepších.“ 

 
http://evropskydum.cz; 
http://www.evropska-unie.cz;   
http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/seminars.html; 
https://www.youtube.com/user/EuropeumPrague?feature=mhee. 
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