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 Afghánistán bude přijímat všechny své občany, kteří jsou neoprávněně na území 

Evropské unie a neuspějí s žádostí o azyl. Dohodly se na tom zásupci EU a afghánské 

vlády na konferenci v Bruselu, která vyvrcholila 5. října. Neúspěšní žadatelé o azyl se 

budou moci vrátit dobrovolně, pokud tak neučiní, budou vráceni po vyčerpání všech 

potřebných právních procedur. Afghánci jsou po Syřanech druhými nejčastějšími 

žadateli o azyl v EU.  

 V úterý 11. října odletělo z Letiště Václava Havla 20 policistů a jeden pes k ochraně vnější 

hranice Evropské unie v Bulharsku. Policisté budou nasazeni na hranici se Srbskem v 

oblasti Kalotina, kde budou sloužit ve společných hlídkách s bulharskými kolegy. Český 

kontingent bude v Bulharsku do 24. listopadu tohoto roku.  

 Francouzské úřady ve středu 26. října dokončily evakuaci migrantů z divoce vzniklého 

uprchlického tábora v městě Calais. Podle údajů tamní prefektury bylo do uprchlických 

táborů napříč Francií rozvezeno přes 4 400 migrantů. Podle údajů neziskových 

organizací působících na místě se však v táboře nacházelo až 10 000 osob. Mnoho 

uprchlíků se přepravě vyhnulo a rozprchlo se po okolí.  

 V Německu žije přes půl milionu migrantů, kterým byla zamítnuta žádost o azyl. Přes 

406 000 z nich přitom v zemi pobývá už déle než šest let. Většina odmítnutých žadatelů 

o azyl pochází z Turecka (77 600), Kosova (68 549) a Srbska (50 817).  

 Řecký ministr pro migraci Janis Muzalas v televizi ostře zkritizoval země Visegrádu za 

jejich postoj k odmítání kvót na přerozdělování běženců z Řecka a Itálie. Ministr mimo 

jiné uvedl, že rok po spuštění přerozdělovacího programu ostatní země unie převzaly z 

Řecka jen asi pět tisíc uprchlíků, a přitom jich do konce tohoto roku měly převzít asi 33 

tisíc. Podle Muzalase je Řecko v současnosti připraveno vypravit do jiných zemí EU 7 

500 běženců a také 600 nezletilých uprchlíků bez doprovodu.  

 Dne 31. října dopoledne odjeli další čeští policisté na misi do Makedonie a Srbska. Na 

místě budou pomáhat tamním policistům střežit hranice. Čtyřicet policistů odjelo na již 

šestou misi do Makedonie a nově také patnáct příslušníků PČR zamířilo do Srbska. 

Slavnostního odjezdu z Prahy se kromě policejního prezidenta zúčastnil také J. E. Pascal 

Stojcheski, velvyslanec Republiky Makedonie a velvyslankyně Republiky Srbsko, J. E. 

Vera Mavrič.  

 Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) otevřela první kancelář v alžírském hlavním 

městě počátkem tohoto roku, neboť do země míří stále více migrantů ze zemí na jih od 

Sahary. IOM zaznamenala za období od února a koncem září letošního roku téměř 22 

000 migrantů projíždějících Arlitem v severovýchodním Nigeru do Alžírska. Počet 

migrantů, kteří se rozhodnou využít pro cestu do Evropy Alžírsko patrně poroste s tím, 
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https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/uprchliky-z-afghanistanu-budou-zeme-eu-vracet-snadneji-zaruc/r~8760db688a7011e682380025900fea04/?redirected=1477985184
http://www.policie.cz/clanek/policiste-miri-do-bulharska.aspx
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evakuace-uprchlickeho-tabora-v-calais-je-u-konce-praci-bagru/r~297ec7c09b8311e68f32002590604f2e/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evakuace-uprchlickeho-tabora-v-calais-je-u-konce-praci-bagru/r~297ec7c09b8311e68f32002590604f2e/
http://zpravy.idnes.cz/v-nemecku-zije-pres-pul-milionu-odmitnutych-zadatelu-o-azyl-ple-/zahranicni.aspx?c=A160922_062225_zahranicni_fka
http://zpravy.idnes.cz/recky-ministr-kritizuje-v4-kvuli-kvotam-fdd-/zahranicni.aspx?c=A161031_163325_zahranicni_mlb#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main
http://www.policie.cz/clanek/dalsi-policiste-vyrazili-do-zahranici.aspx
http://blisty.cz/art/84234.html
http://blisty.cz/art/84234.html
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jak se sousední státy propadají do politické nestability.  

 Policie ČR od 1. října 2016 (kdy byl zpracován minulý report) do 31. října 2016 zjistila 

celkem 13 osob, které nelegálně pobývaly na území ČR. V detenčních zařízeních pro 

cizince je v současné době zadrženo 66 osob, celková kapacita těchto zařízení je 1 030 

míst.  

 Během října se přes Středozemní moře přeplavilo do Evropy 28 654 nelegálních 

migrantů, loni za stejné období do Evropy obdobnou cestou přijelo více jak 221 000 

osob. Od začátku roku touto cestou do Evropy připlulo již 332 492 migrantů. Počet 

pohřešovaných a utonulých se za letošní říjen vyšplhal na 432 osob, celkově je od 

počátku roku pohřešováno nebo zemřelo při překonávání Středozemního moře 3 930 

osob. To je více jak za celý loňský rok, kdy cestu přes Středozemní moře nepřežilo 3 771 

osob.  

 Za letošní říjen přeplulo Egejské moře z Turecka do Řecka 2 635 osob, což je o cca 209 

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

Afghánci (25 %) a Iráčané (15 %). V Řeckých uprchlických táborech zůstává přes 61 000 

migrantů, kteří čekají buďto na navrácení do Turecka, nebo na rozhodnutí a udělení 

azylu v EU.  

 Příliv uprchlíků do Itálie stále nepolevuje. Během října připlulo k italským břehům 26 

019 migrantů, což je o více jak 17 tisíc osob více jak v loňský říjen. Přes Středozemní 

moře do Itálie nejčastěji přicházejí Nigerijci (19 %), Eritrejci (13 %) a Gambijci (7 %). 

Syřané mezi těmito uprchlíky tvoří méně než 4 %. 
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