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 Dne 3 listopadu NATO zahájilo misi „Sea Guardian“ ve Středozemním moři. Tři hladinová 

plavidla a dvě ponorky doplnily 17. listopadu námořní hlídkové letouny operující ze 

základen v Portugalsku, Španělsku, Itálii, Řecku a Turecku. Nová námořní operace bude 

podporovat stávající misi „Sophia“ Evropské unie, namířenou proti pašerákům migrantů 

do Evropy.  

 Maďarský parlament neschválil vládní návrh změny ústavy, který zakazoval přijímání 

uprchlíků na základě kvót navrhovaných Evropskou komisí. Návrh nezískal potřebnou 

podporu dvou třetin poslanců.  

 Slovensko vypracovalo alternativu k povinným kvótám na přerozdělování běženců, které 

prosazuje Evropská komise. Návrh počítá s dobrovolným zapojením zemí do 

přerozdělování běženců. Země, které by kvóty odmítly, by svou neúčast kompenzovaly 

finančně, nebo by se staraly o navracení neúspěšných žadatelů o azyl do jejich vlasti.  

 Turečtí vojáci sloužící na základně NATO v německém Ramsteinu požádali v zemi o azyl. 

Společně s nimi se k azylovým žádostem přidaly i jejich rodiny bydlící na základně. Vojáci 

se nejspíše obávají návratu do Turecka, kde po zmařeném puči skončily za mřížemi tisíce 

příslušníků armády.  

 USA přijmou z australských uprchlických táborů na ostrovech Papua-Nová Guinea a 

Nauru migranty, kteří se snažili nelegálně dostat do Austrálie. V táborech je na 1 200 lidí, 

někteří z nich jsou v táborech drženi i více jak 3 roky. Dosud není jasné, kolik uprchlíků 

bude do USA přepraveno.  

 Ve čtvrtek 24. listopadu se vzbouřili uprchlíci v bulharském utečeneckém táboře 

Charmanli. Migranti se postavili proti nařízení, které jim zakazuje opustit tábor, ve kterém 

vypukla infekční onemocnění. Převážně afghánští migranti začali demolovat zařízení 

tábora a napadat další uprchlíky, kteří se k nim nechtěli přidat. Policie zadržela přes 400 

migrantů a některým z nich hrozí vyhoštění ze země.  

 Vztahy mezi EU a Tureckem se komplikují. Někteří europoslanci a členské země Unie 

požadují zastavení přístupových rozhovorů s Tureckem, neboť jim vadí represivní politika 

prezidenta Erdogana vůči opozici po zmařeném puči. Erdogan na základě těchto výtek 

pohrozil vypovězením dohody o omezení přílivu migrantů z Turecka do Evropy.  

 Německá policie provedla 29. listopadu ve čtyřech spolkových zemích razii proti skupině 

převaděčů, při níž zatkla jednoho muže a zabavila rozsáhlý důkazní materiál, který 

usvědčuje převaděče. Do Německa mělo být skupinou osob nelegálně dopraveno 348 

migrantů a za celkovou sumu 150 tisíc eur.  
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http://www.natoaktual.cz/nato-spousti-operaci-ve-stredozemnim-mori-fjs-/na_zpravy.aspx?c=A161127_121138_na_zpravy_m00
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/madarsky-parlament-neschvalil-zmenu-ustavy-ktera-by-zakazova/r~dd974582a59411e6871b0025900fea04/
https://zahranicni.ihned.cz/c1-65524680-slovaci-chteji-pohrbit-kvoty-na-uprchliky-ve-hre-jsou-rychlejsi-deportace
https://zahranicni.ihned.cz/c1-65522120-turecti-vojaci-ze-zakladny-nato-v-rammsteinu-pozadali-o-azyl-v-nemecku-po-potlacenem-puci-se-boji-domu
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/australie-se-dohodla-s-usa-na-prijeti-uprchliku-z-ostrovu/r~baa63700a96c11e6b5600025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/po-stretech-v-tabore-bulharska-policie-zadrzela-400-migrantu/r~5ac4c942b32011e6871b0025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/erdogan-pohrozil-ze-otevre-hranice-uprchlikum-smerujicim-do/r~ad32539ab2f111e687f70025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/erdogan-pohrozil-ze-otevre-hranice-uprchlikum-smerujicim-do/r~ad32539ab2f111e687f70025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nemecti-policiste-zatykaji-prevadece-uprchliku-rozsahly-zata/r~a7da6c82b63111e68f32002590604f2e/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nemecti-policiste-zatykaji-prevadece-uprchliku-rozsahly-zata/r~a7da6c82b63111e68f32002590604f2e/
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 Ve dnech 29. a 30. listopadu proběhlo na česko-německé hranici cvičení, které mělo za cíl 

simulovat nasazení příslušníků Policie ČR na ochranu hranice před migrační vlnou. 

Cvičení se zúčastnilo na 330 policistů na šestnácti bývalých hraničních přechodech.  

 Policie ČR od 1. listopadu 2016 (kdy byl zpracován minulý report) do 29. listopadu 2016 

zajistila celkem 23 osob, které nelegálně pobývaly na území ČR. V detenčních zařízeních 

pro cizince je v současné době zadrženo 77 osob, celková kapacita těchto zařízení je 1 230 

míst.  

 Během listopadu se přes Středozemní moře přeplavilo do Evropy 13 517 nelegálních 

migrantů, loni za stejné období do Evropy obdobnou cestou přijelo více jak 154.000 osob. 

Od začátku roku touto cestou do Evropy připlulo již 347.709 migrantů. Počet 

pohřešovaných a utonulých se za letošní listopad vyšplhal na 760 osob, celkově je od 

počátku roku pohřešováno nebo zemřelo při překonávání Středozemního moře 4.690 

osob.  

 Za letošní listopad přeplulo Egejské moře z Turecka do Řecka 1 971 osob, což je o 148 000 

méně než předchozí rok v listopadu. Do Řecka stále míří nejčastěji Syřané (47 %), Afghánci 

(25 %) a Iráčané (15 %). V Řeckých uprchlických táborech zůstává přes 62 500 migrantů, 

kteří čekají buďto na navrácení do Turecka, nebo na rozhodnutí a udělení azylu v EU.  

 Na rozdíl od situace v Řecku, je příliv uprchlíků do Itálie vyšší než loňský rok. Během 

listopadu připlulo k italským břehům 11 546 migrantů. Přes Středozemní moře do Itálie 

nejčastěji přicházejí Nigerijci (21 %), Eritrejci (12 %) a obyvatelé Gambie, Súdánu a Pobřeží 

Slonoviny (po 7 %). Syřané mezi těmito uprchlíky tvoří méně než 4 %.  

 

http://www.policie.cz/clanek/cviceni-na-statnich-hranicich-se-spolkovou-republikou-nemecko.aspx
http://www.mvcr.cz/migrace/clanek/aktualni-statistiky.aspx
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105

