Migrační trasy v roce 2018
V roce 2018 přicestovalo do Evropy nelegálně celkem 142 812 migrantů, z toho 116 852 po moři
(Španělsko, Itálie, Řecko, Malta a Kypr) a 25 960 po zemi. Oproti roku 2017 příjezdy po moři
poklesly přibližně o 32 %. Nejvyužívanější cestou pro nelegální migraci do Evropy se v roce 2018
jednoznačně stala západní středomořská migrační trasa do Španělska.
Hlavní migrační trasy do EU
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Východní středomořská cesta (Řecko)
V roce 2018 přicestovalo na území Řecka nelegálně 49 158 migrantů, tzn. o 40,2 % více,
než ve stejném období roku 2017. Nejčastějšími zeměmi původu migrantů připlouvajících do Řecka
byly Afghánistán, Sýrie a Irák. V porovnání s rokem 2017 došlo k výraznému nárůstu počtu osob,
které se do Řecka dostaly pozemní cestou přes řeku Evros, jež kopíruje řecko-turecké hranice. Za rok
2018 se jednalo celkem o 16 657 osob, což v meziročním srovnání představuje zvýšení o 200 %.
Téměř 50 % migrantů na pozemní cestě tvořili Turci, následovali Syřané a Iráčani.
Ke konci roku se na území Řecka nacházelo více než 63 000 osob, které do země přicestovaly
nelegálně. Hotspoty na řeckých ostrovech zůstávají nadále výrazně přeplněné. K 31. prosinci 2018
v nich bylo ubytováno 14 674 migrantů, přičemž jejich maximální přijímací kapacita je přibližně
7 148 ubytovacích míst.

Centrální středomořská cesta (Itálie)
V roce 2018 přicestovalo do Itálie nelegálně celkem 23 370 osob, což představuje oproti stejnému
období roku 2017 pokles o 80 %. Zatímco v první polovině roku 2018 bylo možné měsíčně
zaznamenat v průměru okolo 3 000 nově příchozích migrantů do Itálie, v druhé polovině roku nastal
v tomto směru výrazný pokles (měsíční průměr cca 1 000 osob). Tento stav byl zapříčiněn jednak
rozhodnutím italské vlády, která začala odmítat lodě neziskových organizací zachraňujících migranty
ve Středozemním moři a také faktem, že Itálie výrazně zpřísnila podmínky pro migranty a žadatele o
mezinárodní ochranu.
Hlavním výchozím bodem pro cestu do Itálie byla i v roce 2018 Libye (56 % všech příjezdů), avšak
velký počet příjezdů byl detekován i z Tuniska (24 %). Třetí nejčastější zemí vyplutí je Turecko (10 %).
Nejčastějšími zeměmi původu migrantů, kteří připluli do Itálie, byly v roce 2018 Tunisko, Eritrea
a Súdán.

Západní středomořská cesta (Španělsko)
Během roku 2018 přicestovalo do Španělska nelegálně celkem 64 427 migrantů, z čehož 57 922
připlulo po moři a 6 505 přijelo po zemi. Oproti roku 2017 se jedná o nárůst o 125 % a z pohledu
příjezdů po moři dokonce 158 %. Západní středomořská migrační trasa do Španělska (ať již přes
moře na Pyrenejský poloostrov, Kanárské ostrovy nebo přes hraniční plot do španělských enkláv
v Africe) se v roce 2018 stala jednoznačně nejvyužívanější cestou pro nelegální migraci do Evropy.
Nejčastějšími zeměmi původu migrantů za rok 2018 byly Maroko, Guinea a Mali.

Žádosti o mezinárodní ochranu v EU
Za celý rok 2018 požádalo o mezinárodní ochranu v zemích EU celkem 613 755 žadatelů,
v roce 2017 to bylo 675 762 žádostí o mezinárodní ochranu. Nejvíce žádostí o azyl bylo v roce 2018
podáno v Německu (142 554), dále ve Francii (130 096), Řecku (66 889), Itálii (55 731) a Španělsku
(48 142). Z hlediska státní příslušnosti žádali v roce 2018 nejčastěji o mezinárodní ochranu v zemích
EU občasné Sýrie (64 505), Afghánistánu (44 429) a Iráku (39 458).

