Zasedání ministrů vnitra zemí Visegrádské skupiny
v Praze dne 21. listopadu 2019
DEKLARACE
V rámci českého předsednictví Visegrádské skupiny uspořádali ministři vnitra Visegrádské
skupiny, za přítomnosti ministra vnitra Rakouska, dne 21. listopadu 2019 v Praze zasedání za
účelem projednání aktuálních témat v oblasti vnitřních záležitostí. Diskuse ministrů se
soustředila na otázky budoucnosti vnitřní bezpečnosti EU, spolupráce v oblasti vnitřní
bezpečnosti se Spojeným královstvím po brexitu a nový přístup k migraci a azylu.
S ohledem na tyto hlavní oblasti jednání se ministři států V4 dohodli na následujícím.
Budoucnost vnitřní bezpečnosti EU
Ministři jednali o budoucím vývoji operativní přeshraniční spolupráce s ohledem na vodítka
stanovená v rámci Evropské strategické agendy se zvláštním zaměřením na společné zkušenosti
s přeshraniční spoluprací. Významná pozornost byla věnována úloze EU při zkoumání
horizontálních opatření a řešení nově se objevujících výzev. Existuje však mnoho aspektů
spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti, které jak s ohledem na zásady subsidiarity, tak
s ohledem na praktické okolnosti, vyžadují, aby spolupráce při vymáhání práva zaměřená na
výsledky probíhala na dvoustranné nebo regionální úrovni.
Spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti se Spojeným královstvím po brexitu
Ministři jednali o výzvách pro spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti v souvislosti s brexitem
a shodli se na tom, že naší největší prioritou je ochrana evropských občanů. Abychom toho
dosáhli, musíme bez ohledu na to, jak brexit dopadne, uznat zásadní roli Spojeného království
pro oblast bezpečnosti v Evropě, a to z hlediska její různorodosti i horizontálního dopadu. EU
by proto měla využít této příležitosti k utváření budoucích vztahů se Spojeným královstvím v
oblasti vnitřní bezpečnosti s cílem zajistit úzkou, účinnou, reciproční, vzájemně prospěšnou a
spolehlivou spolupráci, která bude garantovat vysokou úroveň bezpečnosti v Evropě a zabrání
zločincům zneužívat následky brexitu k tomu, aby poškozovali naše občany či unikali
spravedlnosti.
Nový přístup k migraci a azylu
Ministři si vyměnili názory na azylovou a migrační politiku EU. S ohledem na nový legislativní
cyklus zopakovali, že jsou odhodlaní pracovat na vytvoření pevného, účinného systému
odolného vůči krizím a připraveného na budoucnost, který by na úrovni EU zohledňoval jejich
regionální priority.
Zdůraznili, že Nový pakt o migraci a azylu navržený nově zvolenou předsedkyní Evropské
komise Ursulou von der Leyen poskytne skvělou příležitost k přehodnocení stávajících politik
a právního rámce. Nový azylový a migrační systém však musí být založen na konsenzu
dosaženém mezi všemi členskými státy a nesmí obsahovat návrhy na povinné relokace či
finanční sankce uplatňované v rámci nového víceletého finančního rámce.

Pokud jde o spolupráci se západním Balkánem, ministři ocenili dobrou úroveň spolupráce se
svými partnery a zdůraznili naléhavou potřebu řešit negativní trendy, ke kterým dochází na
dané migrační trase. V této souvislosti potvrdili ochotu pokračovat v poskytování společné
podpory regionu na základě zohlednění celkové situace a potřeb partnerů.

