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● Jaká je v Evropské unii úroveň vnitřní bezpečnosti v porovnání s jinými regiony světa?   

Evropská unie z celkového hlediska patří k nejbezpečnějším regionům světa co do míry             
kriminality i co do sociálních jistot. To samozřejmě neznamená, že by zde kriminalita             
neexistovala a že v některých oblastech nedochází k závažným problémům. Je zde však             
ochota a připravenost problémům čelit, byť některé věci je třeba zlepšovat. 

● Je v zájmu České republiky posílit ochranu vnější schengenské hranice proti           
nelegálním činnostem (například nelegální migraci, terorismu či pašování zboží)         
nebo stačí pro určité situace obnovit ochranu českých hranic?  

Je třeba posilovat vnější ochranu hranic EU, v současnosti je to hlavně pomoc Řecku a Itálii.                
Vlastní kapacity je třeba mít pro plnění cílů ochrany Schengenského prostoru jak na             
domácím území tak pro již zmíněnou podporu spojenců na evropských hranicích.           
V neposlední řadě musíme mít zálohu pro případ výrazného zhoršení situace či krize v EU. 

● Jak by se posílení / obnovení ochrany mělo projevit v praxi? (například: podporou             
národních pohraničních složek, rozšiřováním unfirmovaného sboru FRONTEXu,       
nákupem techniky pro tuto agenturu, nebo změnou jejího fungování?)  

Posílení ochrany hranic by mělo mít podobu flexibilních přesunů pomoci na ohroženou            
evropskou hranici, vytváření fondů na financování takové pomoci a podpory ze strany EU             
národním státům v ohrožení. 

● Pro období 2021 - 2027 navrhuje Evropská komise zmnohonásobit rozpočet          
FRONTEXu s cílem vybudovat sbor o síle 10.000 příslušníků. Má česká vláda tento             
návrh podpořit, nebo má usilovat o zachování FRONTEXu v dnešní podobě (několik            
stovek stálých zaměstnanců plus cca 1.500 národních policistů “v záloze” pro případ            
krize)?  

Platné nařízení EP a Rady (EU) 2019/1896 dne 13. listopadu 2019, které obsahuje             
harmonogram rozvoje Frontexu do podoby agentury s 10.000 příslušníky, odpovídá tomu,          
co EU potřebuje pro ochranu svých hranic. Zároveň je zapotřebí podporovat národní            
policejní a pohraniční sbory jak vlastními investicemi členských států, tak ze strany Frontexu            
tam, kde nastane bezpečnostní krize. 

● Znáte příklady úspěšného zapojení českých policejních složek při ochraně         
schengenských hranic?    

Čeští policisté zasahovali na hranicích v Itálii, Severní Makedonii, Řecku, Slovinsku. K jejich            
úkolům patřilo prověřování žadatelů o azyl, komunikace s neziskovými organizacemi,         
hlídkování i řada dalších činností.  

 


