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Auditoři budou zkoumat problematiku navracení a zpětného
přebírání migrantů třetími zeměmi
Podíl nelegálních migrantů vyhoštěných z EU, kteří se skutečně vrátí do země svého původu
nebo třetí země, je méně než 40 %. Evropský účetní dvůr (EÚD) zahájil audit spolupráce EU se
třetími zeměmi v otázce zpětného přebírání nelegálních migrantů. Auditoři budou zjišťovat, zda
série opatření přijatých Evropskou komisí po roce 2015 zlepšila spolupráci s prioritními třetími
zeměmi.
Od roku 2008 je každoročně z EU vyhoštěno v průměru půl milionu cizích státních příslušníků
z důvodu nelegálního vstupu nebo nelegálního pobytu na území EU. Do země svého původu nebo
země, z níž přicestovali do EU, se však vrací pouze 38 %. V případě návratů do zemí mimo EU je to
dokonce méně než 30 %. Jedním z důvodů nízkého počtu navrácených osob je obtížná spolupráce
se zeměmi jejich původu, říkají auditoři.
„EU a její členské státy potřebují naléhavě najít způsob, jak migraci co nejlépe řešit,“ uvedl člen
EÚD odpovědný za tento audit Leo Brincat. „Jako externí auditoři EU jsme v nedávné minulosti
uskutečnili několik auditů opatření EU v oblasti azylu a relokace migrantů. Nyní se budeme
hlouběji zabývat otázkou jejich navracení a zpětného předávání do třetích zemí.“
V roce 2015 Komise zveřejnila akční plán v oblasti navracení osob, v němž upozornila, že aby
vznikl účinný systém navracení osob, je ve vztazích se třetími zeměmi nutné přednostně se
zaměřit na zpětné přebírání nelegálních migrantů. V roce 2016 zavedla rámec partnerství se
třetími zeměmi v oblasti migrace, jehož účelem je usnadnit spolupráci s konkrétními prioritními
zeměmi původu a tranzitu, mimo jiné prostřednictvím vízové politiky, rozvojové pomoci a
diplomatických styků. V roce 2017 zahájila aktualizovaný akční plán v oblasti navracení a vydala
doporučení k účinnější návratové politice do třetích zemí.
Aby mohly třetí země snáze plnit povinnosti spojené se zpětným přebíráním osob, uzavřela s nimi
EU 18 právně závazných dohod. Třetí země však nemusejí projevovat ochotu v této věci jednat,
zejména s ohledem na vlastní vnitropolitický vývoj, protože takové dohody mohou vyvolat odpor
veřejnosti. Od roku 2016 se proto Komise zaměřuje na vypracování praktických mechanismů
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spolupráce s těmito zeměmi a zavedla několik právně nezávazných ujednání o navracení a
zpětném přebírání osob, které se staly terčem kritiky z hlediska demokratické a soudní
odpovědnosti.
Cílem auditorů je posoudit, jaký pokrok EU učinila od roku 2015 při vypracování rámce pro
navracení nelegálních migrantů do třetích zemí a zda byl účinně zaveden ve vztahu k prioritním
třetím zemím. Dále budou zkoumat proces vyjednávání dohod a mechanismů EU týkajících se
zpětného přebírání osob, jakým způsobem byly určeny prioritní země, podporu a pobídky Komise
pro třetí země směřující ke zlepšení spolupráce v otázce zpětného přebírání osob a sdílení
osvědčených postupů.
V současné době chybí jasný přehled o objemu financování, jež EU věnuje na spolupráci se třetími
zeměmi při zpětném přebírání migrantů. Auditoři nicméně identifikovali přibližně 60 projektů,
které souvisí se zpětným přebíráním a opětovným začleňováním nelegálních migrantů, v celkové
hodnotě 641 milionů EUR. Při auditu se budou soustředit na spolupráci s deseti zeměmi původu,
které mají nejvyšší počet nenavrácených nelegálních migrantů (bez Sýrie), a posoudí také
výsledky dvaceti projektů EU souvisejících se zpětným předáváním a opětovným začleněním
nelegálních migrantů v těchto zemích.
Poznámky pro redaktory
„Navracením“ se rozumí proces navrácení státního příslušníka třetí země – buď formou
dobrovolného splnění povinnosti návratu, nebo formou nuceného návratu –, do země jeho
původu nebo do země tranzitu nebo do třetí země, do níž se tento státní příslušník dobrovolně
rozhodne vrátit a jež ho přijme. Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků představuje
povinnost podle mezinárodního práva. Spolupráce při zpětném přebírání osob je nedílnou
součástí politického dialogu EU se třetími zeměmi: Komise, Evropská služba pro vnější činnost a
členské státy ji upravují prostřednictvím zvláštních rámců pro spolupráci se třetími zeměmi.
Dohoda z Cotonou uzavřená mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy a další
dohody EU se třetími zeměmi zakotvují povinnost těchto zemí bez dalších formalit převzít zpět
všechny své státní příslušníky, kteří se ilegálně zdržují na území některého z členských států EU.
Evropský parlament i Rada vyzvaly ke zvýšení efektivnosti a účinnosti při navracení a zpětném
přebírání nelegálních migrantů.
Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu „Politika v oblasti navracení migrantů –
spolupráce se třetími zeměmi při zpětném přebírání osob“. Zprávy o připravovaném auditu
informují o probíhajících auditních projektech a slouží jako zdroj informací pro ty, kteří se zajímají
o politiky anebo programy, jež jsou předmětem auditu. Plné znění zprávy o připravovaném auditu
je k dispozici v angličtině na internetové stránce eca.europa.eu. Předpokládá se, že zpráva bude
zveřejněna v létě roku 2021.
V posledních letech zveřejnil EÚD několik zpráv týkajících se migrační problematiky, jako např.
zprávu o řízení migrace v Řecku a Itálii, o ochraně hranic, o Svěřenském fondu EU pro Afriku, o
nástroji pro uprchlíky v Turecku, o migračních hotspotech a vnější migraci. Informace
o opatřeních, které přijal EÚD v souvislosti s pandemií covid-19, jsou zde.
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