Společné prohlášení
Česká podpora pro Řeckou republiku pro posílení bezpečnosti vnějších hranic Evropské unie
Český ministr vnitra pan Hamáček a řecký velvyslanec pan Efthymios Efthymiades zastupující
Ministerstvo ochrany občanů dnes v Praze podepsali memorandum o porozumění, jehož předmětem
je využití finančního daru ve výši 27 milionů Kč (neboli 1 milionu eur) Řecké republice, který dne 29.
června 2020 schválila vláda České republiky na podporu bezpečnosti vnějších hranic EU.
Od migrační krize v roce 2015 byla Řecká republika vystavena trvalému tlaku na vnějších hranicích
EU. Nejnověji Řecko v únoru a březnu tohoto roku zareagovalo rozhodným a přiměřeným způsobem
v souladu s evropskými a mezinárodními zákony, když se tisíce lidí pokusily ilegálně překročit hranice
směrem do Řecka v rozporu s ustanoveními Dohody EU a Turecka z roku 2016.
Přestože počet příchozích migrantů v jarních měsících roku 2020 klesl z důvodu pandemie Covid-19,
počet příchozích na ostrovy v Egejském moři začíná znovu stoupat a očekává se, že migrační tlak
bude v nadcházejících měsících přetrvávat a že dokonce vzroste. V roce 2020 dosud dorazilo
do Řecka přes suchozemskou či mořskou hranici více než 10 500 migrantů.
Česká republika byla mezi prvními členskými státy EU, které Řecku poslaly materiální pomoc posléze,
co Řecko aktivovalo v březnu 2020 mechanismus civilní obrany Unie (UCPM) poté, co došlo ke zvýšení
migračního tlaku na řecko-turecké hranici v únoru a březnu 2020. V březnu 2020 navíc český ministr
vnitra Jan Hamáček nabídl Řecku konkrétní finanční podporu, jejímž účelem bylo pomoci zmírnit
migrační tlak a posílit bezpečnost na vnějších hranicích EU. Tímto gestem by Česká republika ráda
projevila solidaritu s Řeckou republikou, v níž byla kapacita jejího azylového a migračního systému po
mnoho let výrazně zatěžována. Řecko oceňuje tuto podporu, kterou projevila vláda České republiky a
která rovněž odráží pocity a názory české veřejnosti, a je vděčné za velké množství dopisů a emailových zpráv od českých soukromých osob vyjadřujících v tomto ohledu podporu.
Finanční dar České republiky přijme Ministerstvo ochrany občanů Řecké republiky a tento dar bude
použit k zakoupení sledovacích dopravních prostředků (sledovacích vozidel, přívěsných malých
plavidel a umělohmotných člunů) a dalšího vybavení (např. termovizních kamer, zařízení pro noční
vidění, komunikačních systémů), které poslouží řecké policii k posílení ostrahy vnějších hranic EU a
při hlídkovacích aktivitách na suchozemské i mořské hranici.

