Azyl

STRATEGIE
MIGRAČNÍ POLITIKY
ČESKÉ REPUBLIKY
Integrace
ČR dostojí povinnosti zajistit občanům
v rámci své migrační politiky klidné soužití s cizinci a díky účinné integraci zabrání vzniku negativních sociálních jevů.
Jak?
Podporou integrace cizinců a uprchlíků podle
nové Koncepce integrace cizinců a Státního
integračního programu; důsledným monitoringem; podporou projektů včetně rozvoje regionálních Center na podporu integrace cizinců
a integračních programů samospráv; zajištěním informovanosti cizinců i veřejnosti o otázkách migrace, uprchlictví a integrace cizinců.

Nelegální migrace
a návratová politika
ČR zajistí bezpečnost svých občanů a efektivní vynucování práva v oblasti nelegální
migrace, návratové politiky a organizovaného zločinu spojeného s převaděčstvím
a obchodováním s lidmi.
Jak?
Rozšířením pobytových kontrol; posílením opatření pro výkon správního rozhodnutí a asistence s dobrovolným návratem; posílením
mezinárodní spolupráce s důrazem na obchodování s lidmi a převaděčství; dalším zefektivňováním činnosti v oblasti kontroly nelegální práce a prevencí zaměřenou na podporu
legální migrace.

ČR dostojí svým závazkům v oblasti azylu a zajistí flexibilní kapacity svého systému.
Jak?
Efektivním a kvalitním azylovým systémem,
který bude připraven reagovat na případné
výkyvy v počtu žadatelů o azyl; průběžným
zvyšováním kvality azylového řízení; důsledným dodržováním mezinárodních i unijních
závazků v oblasti mezinárodní ochrany a realizací přesídlovacích programů.

Vnější dimenze migrační
politiky
ČR posílí aktivity s cílem pomoci uprchlíkům v zahraničí a s tím související prevenci dalších migračních toků, včetně
podpory rozvoje zemí při zvládání migračních krizí.
Jak?
Posílením humanitární a rozvojové pomoci
v třetích zemích realizací Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních
pohybů; pokračováním programu zdravotních
evakuací MEDEVAC a aktivním zapojením do
programů a spolupráce v této oblasti na unijní
úrovni.

Volný pohyb osob v EU
a schengenská spolupráce
ČR bude prosazovat udržení výhod volného pohybu osob v rámci Evropské unie
a v schengenském prostoru.

Jak?
Aktivním přístupem k závazkům v oblasti volného pohybu osob a schengenské spolupráce.
Vysoký standard plnění závazků v této oblasti
zajistí ČR jak důsledným dodržováním stávajících pravidel, tak jejich případnou novelizací. Cílem je zachovat stávající úroveň volného
pohybu osob v EU za současné podpory opatření proti jeho zneužívání.

Legální migrace
ČR podpoří legální migraci, která je pro
stát a jeho občany přínosná tak, aby Česká republika mohla pružně reagovat na
potřeby svého pracovního trhu i reflektovat dlouhodobé potřeby státu.
Jak?
Tvorbou programů a projektů legální migrace
pro vybrané cílové skupiny cizinců, na jejichž
vstupu a pobytu má ČR zájem; regulací objemu legální migrace v souladu s absorpčními
kapacitami a integračními opatřeními; vhodnými úpravami migrační politiky a podmínek
vstupu a pobytu cizinců na základě důkladného sledování migračních trendů a průběžné
strategické debaty o potřebách českého státu
v oblasti migrace.

Mezinárodní a evropské
závazky ČR v oblasti migrace
ČR dostojí mezinárodním a evropským
závazkům v oblasti migrace a aktivně se
zapojí do celoevropských debat a hledání
společných řešení.
Jak?
Aktivním vystupováním a zastupováním České republiky na unijní úrovni; vyjádřením solidarity s ostatními státy EU, podmíněnou důsledným plněním dohodnutých pravidel všemi
partnery; podporou a zapojováním se do praktické spolupráce v jednotlivých oblastech migrace na mezinárodní a unijní úrovni.

