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 Budoucnost dohody mezi EU a Tureckem týkající se navracení nelegálních migrantů z 

Řecka do Turecka je nejistá. Turecko hrozí vypovězením dohody, pokud EU nezavede 

bezvízový styk pro jeho občany. Unie však zrušení víz podmiňuje mimo jiné úpravou 

tureckého protiteroristického zákona.  

 Německo předpokládá, že na zvládnutí uprchlické krize bude do roku 2020 muset 

vynaložit 93,6 miliardy eur (2,5 bilionu Kč). 

 Podle propočtů ekonomů ze společnosti Cyrrus by ČR v případě postupného přijetí 50 až 

80 tisíc migrantů mohla zvýšit růst HDP o 0,5 % a dlouhodobě získat až 90 miliard korun 

ročně. 

 Zhruba dvě desítky iráckých asyrských křesťanů, kteří od loňska pobývali na Slovensku, se 

rozhodli vrátit zpět do Iráku. Uprchlíci patřili do skupiny 149 asyrských křesťanů, kterým 

Slovensko na konci minulého roku udělilo azyl. Zbytek uprchlíků na Slovensku zůstal a 

pokračuje v začleňování do společnosti. 

 Řecký soud rozhodl, že Turecko není bezpečnou zemí, a tudíž tam není možné vracet 

uprchlíky. Toto rozhodnutí podle vyjádření zástupců lidskoprávní organizace Amnesty 

International zpochybňuje dohodu mezi Ankarou a EU o navracení uprchlíků z Řecka zpět 

do Turecka. 

 Řecké úřady začaly 24. května likvidovat uprchlický tábor na řecko-makedonských 

hranicích v Idomeni. Řecká policie přemístila migranty do oficiálně zřízených táborů a 

uvolnila tak důležitý železniční koridor, který migranti v Idomeni blokovali. Z Idomeni 

bylo odvezeno přes tři tisíce uprchlíků, dalších až pět tisíc se rozprchlo do 

improvizovaných táborů v okolí. 

 I když uzavření tzv. Balkánské migrační trasy vedlo ke snížení počtu uprchlíků 

přicházejících do EU přes Řecko, migraci se touto cestou zastavit nepodařilo. Podle 

posledních informací začali migranti na své cestě do západní Evropy využívat novou trasu 

přes Bulharsko, Srbsko a Maďarsko. 

 Investigativní žurnalisté ze zpravodajského webu hlidacipes.org zveřejnili 30. května 

informace, podle nichž vedení televizní stanice Prima nařídilo svým redaktorům, aby o 

migrační krizi informovali pouze v negativním světle. Hlidacipes.org se ve svém vyjádření 

odvolává na informace ze svých zdrojů v redakci stanice a dlouhodobé analýzy jejího 

zpravodajství.  

 Sir Richard Dearlove, bývalý šéf britské rozvědky MI6, varoval v debatě na téma "Svět v 

pohybu", kterou vysílaly rozhlas a televize BBC, že současná migrační krize povede k 
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http://zpravy.idnes.cz/nova-balkanska-trasa-paseraci-bulharsko-madarsko-fb4-/zahranicni.aspx?c=A160527_142258_zahranicni_pas#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main
http://zpravy.idnes.cz/nova-balkanska-trasa-paseraci-bulharsko-madarsko-fb4-/zahranicni.aspx?c=A160527_142258_zahranicni_pas#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main
http://blisty.cz/art/82315.html
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dalekosáhlým sociálním a politickým změnám v Evropě. Pohle Dearlovova názoru však 

uzavření hranic migraci nezastaví a výhledově hrozí, že do Evropy v následujících letech 

přijde několik milionů uprchlíků. 

 Policie ČR od 29. dubna 2016 (kdy byl zpracován minulý report) do půlnoci z 29. na 30.  

května zjistila celkem 90 osob, které nelegálně pobývali na území ČR. V detenčních 

zařízeních pro cizince je v současné době zadrženo 142 osob, celková kapacita těchto 

zařízení je 1 030 míst. 

 Od 1. do 30. května se přes Středozemní moře přeplavilo do Evropy 12 050 nelegálních 

migrantů, loni během května do Evropy stejnou cestou přijelo více než 39 500 osob. Od 

začátku roku touto cestou do Evropy připlulo 203 981 migrantů. Počet pohřešovaných a 

utonulých se za období od 1. do 30. května vyšplhal na 1 249 osob, celkově je od počátku 

roku pohřešováno nebo zemřelo při překonávání Středozemního moře 2 510 osob.  

 Počet migrantů přicházejících z Turecka do Řecka setrvale klesá. Za sledovanou část 

května jich na řecké ostrovy dorazilo pouze 1 262, což je o více než polovinu méně než 

předchozí měsíc. Do Řecka stále míří nejčastěji Syřané (49 %), Afghánci (25 %) a Iráčané 

(15 %). Ženy a děti tvoří mezi příchozími do Řecka 59 %. V Řeckých uprchlických táborech  

zůstává přes 52 tisíc migrantů, kteří čekají buďto na navrácení do Turecka, nebo na 

rozhodnutí a udělení azylu v EU. 

 V posledních měsících opět začínají narůstat počty migrantů, kteří připlouvají do Itálie. 

Během sledovaného období v květnu, připlulo k italským břehům 18 877 migrantů, loni v 

květnu to bylo přibližně 21 tisíc. Přes Itálii do Evropy nejčastěji přicházejí Nigerijci (15 %), 

Gambijci (10 %) a Somálci (9 %). Celkem 74 % všech příchozích touto trasou tvoří muži, 

zbylých 26 % pak tvoří ženy a děti.

 

http://blisty.cz/art/82315.html
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