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Premiér Sobotka jednal s italským premiérem
Gentilonim o mzdové konvergenci,
budoucnosti EU i obchodní spolupráci

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se setkal ve Strakově akademii se svým italským
protějškem Paolem Gentilonim, 7. září 2017.
Ve čtvrtek 7. září 2017 se předseda vlády Bohuslav Sobotka setkal ve Strakově akademii
s premiérem Italské republiky Paolem Gentilonim. Hlavními tématy jejich jednání byla budoucnost
Evropské unie, hospodářská a sociální konvergence, postup v otázce migrace i prohlubování českoitalské spolupráce.
Premiér Bohuslav Sobotka ocenil dobré česko-italské vztahy. K jejich posilování pomáhají
pravidelné konzultace na politické i expertní úrovni a ČR má velký zájem na jejich pokračování.
Tématem jednání obou premiérů byly především evropské otázky včetně budoucího směřování
Evropské unie. Podle předsedy vlády Bohuslava Sobotky je nezbytné posílení jednoty a soudržnosti
EU a posílení důvěry občanů v Unii. Součástí budoucího vývoje Unie by měla být také hospodářská
a sociální konvergence. Právě konvergenci považuje Česká republika za klíčové řešení výzev, které

EU v poslední době rozdělují. Dalším tématem bylo prohlubování evropské obranné spolupráce,
kde ČR jasně deklarovala připravenost spolupracovat na projektech Stálé strukturované spolupráce
(PESCO) i dalších. Klíčovým předpokladem pro rozvoj evropské ekonomiky je pak digitalizace a
budování jednotného digitálního trhu, kterému se bude věnovat zvláštní summit v Tallinu.
Premiér Bohuslav Sobotka jednal s italským premiérem Paolem Gentilonim také o dalších krocích v
oblasti migrace. Jde především o opatření zaměřená na ochranu hranic, spolupráci se třetími
zeměmi a návratovou politiku. ČR je připravena pokračovat v intenzivní pomoci Itálii, a to jak na
jejím území, tak ve třetích zemích, odkud migranti do Itálie přicházejí. Už od začátku krize působí v
Itálii množství českých policistů a zhruba jeden milion eurposkytla ČR na činnost libyjské pobřežní
stráže a stejnou částku na protipašerácké aktivity v oblasti Sahelu. Další společný projekt ČR a
Itálie se nyní připravuje v Pobřeží slonoviny. Česká republika nadále nesouhlasí se systémem
povinného přerozdělování uprchlíků v rámci tzv. kvót.
Důležitým bodem byla také hospodářská spolupráce. Itálie představovala v roce 2016 5. největšího
obchodního partnera České republiky z hlediska obratu, který dosáhl rekordních 12 mld. eur. Na
tomto výsledku má největší podíl obchod s dopravními prostředky a stroji. Do budoucna
představuje velký potenciál také oblast strojírenství, letecký průmysl a infrastruktura. Daří se
podporovat také italské investice v ČR. S pomocí agentury CzechInvest bylo doposud
proinvestováno několik desítek miliard korun, které pomohly zaměstnat tisíce pracovníků. Řada
italských společností využila systému investičních pobídek poskytovaných Ministerstvem průmyslu
a obchodu České republiky.
Po jednání předsedové vlád obou zemí navštívili také Vlašskou kapli v centru Prahy, která je ve
vlastnictví italského státu a prochází renovací. Na práce za zhruba 24,3 milionu korun přispělo i
italské ministerstvo zahraničí.
Premiéři České a Italské republiky se na posledním oficiálním bilaterálním jednání sešli v květnu
2012 v Itálii, přičemž Českou republiku naposledy navštívil premiér Romano Prodi v roce 2007.
Paolo Gentiloni pak ještě jako ministr zahraničních věcí uskutečnil návštěvu České republiky v
březnu 2016, kdy se rovněž sešel i s premiérem Sobotkou.
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7. září 2017: Premiér Bohuslav Sobotka bude
jednat s předsedou italské vlády Paolem
Gentilonim o budoucnosti EU
Ve čtvrtek 7. září 2017 se premiér Bohuslav Sobotka setká ve Strakově akademii se svým italským
protějškem Paolem Gentilonim. Předseda vlády bude s italským premiérem jednat zejména o
budoucnosti EU, posilování bezpečnosti a mzdové konvergenci.
Předmětem jednání bude také posílení evropské obranné spolupráce, posílení evropských hranic a
další postup v migrační politice.
Premiéři budou diskutovat také o otázkách bilaterální spolupráce v ekonomické oblasti a dotknou se
rovněž tématu rozšiřování EU o státy západního Balkánu a dalších aktuálních
mezinárodněpolitických témat.
Setkáním s předsedou italské vlády pokračuje série vrcholných schůzek českého premiéra s
evropskými lídry. Premiér Bohuslav Sobotka jednal v uplynulých týdnech opakovaně s
francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem či rakouským kancléřem Christianem
Kernem.
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Češi chystají s Italy projekt na pomoc
migrantům v Pobřeží slonoviny
7. 9. 2017
Česká republika a Itálie chystají společný projekt, ve kterém by mohly společně pomáhat
migrantům v Pobřeží slonoviny. Po setkání s italským premiérem Paolem Gentilonim to na tiskové
konferenci řekl český předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD). Česko by mělo do projektu
přispět zhruba milionem eur (přibližně 26,14 milionu korun) a pomoci jím ke zlepšení životních
podmínek lidí, kteří byli do Pobřeží slonoviny například vráceni z jiných zemí.

Události: Jednání českého a italského premiéra
Sobotka s Gentilonim připustili, že v otázce migrační krize mají země rozdílné názory. Česko je
proti přerozdělování uprchlíků, řešit problém chce především v zemích, odkud přicházejí. „Já jsem
informoval pana premiéra o aktivitách, které realizuje Česká republika na Blízkém východě či v
severní Africe,“ připomněl Sobotka alternativní způsoby, kterými chce Česko řešit migrační krizi.
Zmínil také současný projekt výcviku libyjské pobřežní stráže. „Já to pokládám za velmi dobrou
cestu, která může pomoci snížit migrační tlaky z Libye směrem do Itálie,“ řekl Sobotka. V novém
projektu, který chystají ministerstva, by pak měly peníze pomáhat začlenit do společnosti lidi
vrácené do Pobřeží slonoviny z jiných afrických zemí, kudy směřovali do Evropy.
V africké zemi je podle Sobotky také několik set tisíc lidí bez státního občanství. „Pobřeží
slonoviny je jednou z významných zdrojových zemí, pokud jde o migraci,“ uvedl Sobotka. Ve
spolupráci s Itálií by měly peníze uprchlíkům pomáhat zajišťovat ubytování, zdravotní péči, pitnou
vodu a zlepšovat jejich vyhlídky na začlenění do společnosti.

Zvětšit obrázek
Zdroj: ČT24
V migrační krizi je Itálie společně s Řeckem nejvíce zatíženou evropskou zemí, protože velká část
uprchlíků po plavbě přes Středozemní moře skončí právě u italských břehů. Kvůli zlepšení situace v
obou zemích před dvěma lety vznikly kvóty na počet uprchlíků, kteří by se mezi jednotlivé členské
země měli rozdělit.
Česko kvóty odmítá jako nefunkční, vláda ale zároveň nesouhlasí s kritikou, že je Praha s ostatními
státy EU v otázce migrace nesolidární. Sobotka opakovaně zdůraznil, že Česko pomáhá zlepšovat
podmínky uprchlíků v zemích, odkud přicházejí, a zasazuje se i o ochranu vnější hranice Unie.

Gentiloni: Zamítnutí žaloby na kvóty je třeba respektovat

Gentiloni již na předchozí návštěvě Slovinska uvedl, že všechny členské státy EU musí respektovat
středeční rozhodnutí Evropského soudního dvora, který zamítl žalobu na systém přerozdělování
žadatelů o azyl podle kvót. Tu podalo Slovensko a Maďarsko.
„Rozhodnutí Evropského soudního dvora je důležité, protože potvrzuje dva principy. Prvním je, že
rozhodnutí soudu je třeba respektovat, a druhým je, že princip solidarity, který stál za rozhodnutím
o přerozdělení, soud potvrdil,“ řekl Gentiloni. Rozhodnutí podle něj musí být závazná pro všechny
členské země EU.

Brífink po jednání českého a italského premiéra
Slovensko a Maďarsko žádaly od soudu EU zrušení rozhodnutí členských zemí ze září 2015 o
dvouletém mechanismu přebírání žadatelů o azyl z některých konkrétních zemí, kteří se nacházeli v
Itálii a Řecku, a to mimo jiné kvůli údajným procesním vadám. Některé země, kromě Slovenska a
Maďarska také Česká republika a Rumunsko, tehdy rovněž hlasovaly proti.
Soud EU ale potvrdil platnost programu přerozdělování. Konstatoval, že nebylo nutné, aby
rozhodnutí o přerozdělení 120 tisíc uprchlíků bylo přijato jednomyslně, a odmítl i další námitky
Bratislavy a Budapešti. Například to, že přerozdělování podle kvót nebylo k řešení migrační krize
nezbytné.
Slovensku a Maďarsku se rozhodnutí soudu nelíbí. Zatímco Bratislava oznámila, že rozsudek
respektuje, ale s kvótami nadále nesouhlasí, Budapešť rozsudek označila za zcela nepřijatelný.

Zvětšit obrázek
Evropský soudní dvůr
Zdroj: ČTK/Abaca
Autor: Fessy Georges
Gentiloni rovněž řekl, že se Itálii podařilo výrazně snížit počet nově příchozích migrantů, ale je
zapotřebí migrační politiku sjednotit a „co nejvíce poevropštit“. „Dopad na imigraci je zjevný,
snížil se počet nově příchozích migrantů a celkově se na trasách zpomalil tok migrantů, což je
výsledkem naší politiky a podpory ze strany EU,“ dodal italský premiér.
Počet nově příchozích migrantů se v Itálii v srpnu snížil o 82 procent, mimo jiné v důsledku dohody
mezi Itálií a Libyí, podle níž Itálie poskytuje Libyi technickou podporu v boji proti pašerákům lidí.
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Premiér Bohuslav Sobotka (vpravo) přijal 7. září v Praze
italského premiéra Paola Gentiloniho. ČTK/Vondrouš Roman
Koupit foto
Praha - Česká republika a Itálie chystají společný projekt, ve kterém by mohly společně pomáhat
migrantům v Pobřeží slonoviny. Po setkání s italským premiérem Paolem Gentilonim to novinářům
řekl český předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD). Česko by mělo do projektu přispět zhruba
milionem eur (přibližně 26,14 milionu korun) a pomoci jím ke zlepšení životních podmínek lidí,
kteří byli do Pobřeží slonoviny například vráceni z jiných zemí.
Sobotka s Gentilonim připustili, že v otázce migrační krize mají země rozdílné názory. Česko je
proti přerozdělování uprchlíků, řešit problém chce především v zemích, odkud přicházejí. "Já jsem
informoval pana premiéra o aktivitách, které realizuje Česká republika na Blízkém východě či v
severní Africe," připomněl Sobotka alternativní způsoby, kterými chce Česko řešit migrační krizi.

Zmínil také současný projekt
výcviku libyjské pobřežní stráže. "Já to pokládám za velmi dobrou cestu, která může pomoci snížit
migrační tlaky z Libye směrem do Itálie," řekl Sobotka. V novém projektu, který chystají
ministerstva, by pak měly peníze pomáhat začlenit do společnosti lidi vrácené do Pobřeží slonoviny
z jiných afrických zemí, kudy směřovali do Evropy.
V africké zemi je podle Sobotky také několik set tisíc lidí bez státního občanství. "Pobřeží
slonoviny je jednou z významných zdrojových zemí, pokud jde o migraci," uvedl Sobotka. Ve
spolupráci s Itálií by měly peníze uprchlíkům pomáhat zajišťovat ubytování, zdravotní péči, pitnou
vodu a zlepšovat jejich vyhlídky na začlenění do společnosti.
V migrační krizi je Itálie společně s Řeckem nejvíce zatíženou evropskou zemí, protože velká část
uprchlíků po plavbě přes Středozemní moře skončí právě u italských břehů. Kvůli zlepšení situace v
obou zemích před dvěma lety vznikly kvóty na počet uprchlíků, kteří by se mezi jednotlivé členské
země měli rozdělit.

Česko kvóty odmítá jako nefunkční, vláda ale zároveň nesouhlasí s kritikou,
že je Praha s ostatními státy EU v otázce migrace nesolidární. Sobotka opakovaně zdůraznil, že
Česko pomáhá zlepšovat podmínky uprchlíků v zemích, odkud přicházejí, a zasazuje se i o ochranu
vnější hranice unie.
Gentiloni při své dnešní návštěvě Slovinska řekl, že všechny členské státy EU musí respektovat
středeční rozhodnutí Evropského soudního dvora zamítnout žalobu, kterou Slovensko a Maďarsko
napadly unijní systém přerozdělování žadatelů o azyl podle kvót.
Všechny členské státy EU musí respektovat středeční rozhodnutí Evropského soudního dvora
zamítnout žalobu, kterou Slovensko a Maďarsko napadly unijní systém přerozdělování žadatelů o
azyl podle kvót.

Gentiloni: Budoucnost EU není v tom, že někoho vyčlení
Budoucnost Evropské unie nespočívá v tom, že bude někoho vyčleňovat nebo se dělit na východ a
západ, uvedl Gentiloni po jednání se Sobotkou. Evropa by se podle jeho představ měla pohybovat
společně vpřed. Politici se v dnešních rozhovorech v Praze dotkli také dalších unijních témat i
bilaterálních vztahů. Po setkání s novináři je čekalo ještě dvouhodinové jednání.

Gentiloni řekl, že se Sobotkou
hovořil o některých svých setkáních s dalšími evropskými lídry. "Musí být jasná zpráva, že můžeme
různě vnímat situaci, ale nejsou zde žádné uzavřené kruhy. Budoucnost evropské integrace nesmí
být taková, že někoho budeme začleňovat a někoho vyčleňovat. Nemáme zájem, abychom
přiživovali myšlenku na rozdělování na západ a východ Evropy," řekl novinářům.
Diskuse se podle italského ministerského předsedy točila kolem unie, Sobotku při ní pokládal nejen
jako zástupce Česka, ale i Visegrádu, ve které ČR spolupracuje se Slovenskem, Polskem a
Maďarskem. "Dopředu můžeme pokračovat společně, aniž bychom byli nějak rozděleni. Včetně
toho, že máme shodné povinnosti a práva," dodal Gentiloni.

Sobotka Gentilonimu
představil svou myšlenku, že by země neplatící eurem mohly mít v budoucnu při jednáních
eurozóny pozorovatelský status. Itálii označil za důležitého partnera Česka v Evropské unii i
Severoatlantické alianci. "Naše vztahy jsou bezproblémové, spojenecké a bez otevřených otázek,"
konstatoval Sobotka.
Debata premiérů se dotkla i odchodu Británie z unie nebo prohlubování společné evropské obrany.
"Ještě budeme mít možnost hovořit během pracovní večeře, budeme se věnovat především
bilaterálním vztahům," uvedl Sobotka, podle kterého země spojují kulturní i hospodářské vazby.
Český premiér také ocenil fakt, že Gentiloni je prvním italským předsedou vlády, který do Česka
zavítal za posledních deset let. Naposledy Prahu v květnu 2007 navštívil Romano Prodi, který se s
premiérem Mirkem Topolánkem a prezidentem Václavem Klausem neshodl v tehdejší debatě o
směřování EU.
EU Itálie diplomacie migrace Sobotka
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Česko chystá s Italy projekt na pomoc
migrantům v Pobřeží slonoviny
Česká republika a Itálie chystají společný projekt, ve kterém by mohly společně pomáhat
migrantům v Pobřeží slonoviny. Po dnešním setkání s italským premiérem Paolem Gentilonim to
novinářům řekl český předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD).
7.9.2017

Bohuslav Sobotka (vlevo) a italský premiér Paolo Gentiloni.Foto: ČTK/Roman Vondrouš
Česko by mělo do projektu přispět zhruba milionem eur (přibližně 26,14 milionu korun) a pomoci
jím ke zlepšení životních podmínek lidí, kteří byli do Pobřeží slonoviny například vráceni z jiných
zemí.

Sobotka s Gentilonim připustili, že v otázce migrační krize mají země rozdílné názory. Česko je
proti přerozdělování uprchlíků, řešit problém chce především v zemích, odkud přicházejí. "Já jsem
informoval pana premiéra o aktivitách, které realizuje Česká republika na Blízkém východě či
v severní Africe," připomněl Sobotka alternativní způsoby, kterými chce Česko řešit migrační krizi.
Zmínil také současný projekt výcviku libyjské pobřežní stráže. "Já to pokládám za velmi dobrou
cestu, která může pomoci snížit migrační tlaky z Libye směrem do Itálie," řekl Sobotka. V novém
projektu, který chystají ministerstva, by pak měly peníze pomáhat začlenit do společnosti lidi
vrácené do Pobřeží slonoviny z jiných afrických zemí, kudy směřovali do Evropy.
V africké zemi je podle Sobotky také několik set tisíc lidí bez státního občanství. "Pobřeží
slonoviny je jednou z významných zdrojových zemí, pokud jde o migraci," uvedl Sobotka. Ve
spolupráci s Itálií by měly peníze uprchlíkům pomáhat zajišťovat ubytování, zdravotní péči, pitnou
vodu a zlepšovat jejich vyhlídky na začlenění do společnosti.

V migrační krizi je Itálie společně s Řeckem nejvíce zatíženou evropskou zemí, protože velká část
uprchlíků po plavbě přes Středozemní moře skončí právě u italských břehů. Kvůli zlepšení situace
v obou zemích před dvěma lety vznikly kvóty na počet uprchlíků, kteří by se mezi jednotlivé
členské země měli rozdělit.
Česko kvóty odmítá jako nefunkční, vláda ale zároveň nesouhlasí s kritikou, že je Praha s ostatními
státy EU v otázce migrace nesolidární. Sobotka opakovaně zdůraznil, že Česko pomáhá zlepšovat
podmínky uprchlíků v zemích, odkud přicházejí, a zasazuje se i o ochranu vnější hranice unie.

Autor: ČTK
Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/cesko-chysta-s-italy-projekt-ktery-ma-pomoc-migrantum-vpobrezi-slonoviny-20170907.html

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mame-shodne-povinnosti-a-prava-upozornil-italskypremier-Sobotku-v-narazce-na-uprchliky-503223

Máme shodné povinnosti a práva, upozornil
italský premiér Sobotku v narážce na
uprchlíky
8. 9. 2017 8:56
Budoucnost Evropské unie nespočívá v tom, že bude někoho vyčleňovat nebo se dělit na
východ a západ, uvedl po jednání se svým českým protějškem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD)
italský premiér Paolo Gentiloni. Zprávu přinesla ČTK.

Foto: Archiv
Popisek: Italská vlajka

Evropa by se podle jeho představ měla pohybovat společně vpřed. Politici se v dnešních
rozhovorech v Praze dotkli také dalších unijních témat i bilaterálních vztahů. Po setkání s novináři
je čekalo ještě dvouhodinové jednání.
Gentiloni řekl, že se Sobotkou hovořil o některých svých setkáních s dalšími evropskými lídry.
„Musí být jasná zpráva, že můžeme různě vnímat situaci, ale nejsou zde žádné uzavřené kruhy.
Budoucnost evropské integrace nesmí být taková, že někoho budeme začleňovat a někoho
vyčleňovat. Nemáme zájem, abychom přiživovali myšlenku na rozdělování na západ a východ
Evropy,“ řekl novinářům.

Máme shodné povinnosti a práva
Diskuse se podle italského ministerského předsedy točila kolem Unie, Sobotku při ní pokládal nejen
za zástupce Česka, ale i Visegrádu, skupiny zemí, ve které ČR spolupracuje se Slovenskem,

Polskem a Maďarskem. „Dopředu můžeme pokračovat společně, aniž bychom byli nějak rozděleni.
Včetně toho, že máme shodné povinnosti a práva,“ dodal Gentiloni.
Sobotka Gentilonimu představil svou myšlenku, že by země neplatící eurem mohly mít v budoucnu
při jednáních eurozóny pozorovatelský status. Itálii označil za důležitého partnera Česka v
Evropské unii i Severoatlantické alianci. „Naše vztahy jsou bezproblémové, spojenecké a bez
otevřených otázek,“ konstatoval Sobotka.

Mgr. Bohuslav Sobotka
•
•
•

ČSSD
předseda vlády

Debata premiérů se dotkla i odchodu Británie z Unie nebo prohlubování společné evropské obrany.
„Ještě budeme mít možnost hovořit během pracovní večeře, budeme se věnovat především
bilaterálním vztahům,“ uvedl Sobotka, podle kterého země spojují kulturní i hospodářské vazby.
Český premiér také ocenil fakt, že Gentiloni je prvním italským předsedou vlády, který do Česka
zavítal za posledních deset let. Naposledy Prahu v květnu 2007 navštívil Romano Prodi, který se s
premiérem Mirkem Topolánkem a prezidentem Václavem Klausem neshodl v tehdejší debatě o
směřování EU.

https://www.novinky.cz/domaci/448602-cr-a-italie-pres-rozdilne-nazory-spolecne-pomuzouuprchlikum-v-pobrezi-slonoviny.html

ČR a Itálie přes rozdílné názory společně
pomůžou uprchlíkům v Pobřeží slonoviny
Česká republika a Itálie chystají společný projekt zaměřený na pomoc migrantům v Pobřeží
slonoviny. Po čtvrtečním setkání s italským premiérem Paolem Gentilonim to novinářům řekl český
předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD). Oba přitom přiznali, že k migrační krizi zaujímají
rozdílné postoje.

Italský premiér Paolo Gentiloni a předseda české vlády Bohuslav Sobotka na tiskové konferenci
FOTO: Milan Malíček, Právo
čtvrtek 7. září 2017, 21:17 - Praha
Itálii Sobotka označil za důležitého partnera Česka v Evropské unii i Severoatlantické alianci:
„Naše vztahy jsou bezproblémové, spojenecké a bez otevřených otázek.”
Praha je proti systému přerozdělování uprchlíků, řešit problém chce především v zemích, odkud
přicházejí, a právě v této oblasti chce být ČR aktivní. „Já jsem informoval pana premiéra
o aktivitách, které realizuje Česká republika na Blízkém východě či v severní Africe,” připomněl
Sobotka způsoby, jakými chce Česká republika, která odmítá povinné kvóty, řešit migrační krizi.
Sobotka zmínil současný projekt výcviku libyjské pobřežní stráže: „Já to pokládám za velmi dobrou
cestu, která může pomoci snížit migrační tlaky z Libye směrem do Itálie.”

Česko pošle milión eur do Pobřeží slonoviny
V plánovaném projektu by se mělo pomáhat v Pobřeží slonoviny. „Pobřeží slonoviny je jednou
z významných zdrojových zemí, pokud jde o migraci,” uvedl Sobotka. Ve spolupráci s Itálií by
měly peníze uprchlíkům pomáhat zajišťovat ubytování, zdravotní péči, pitnou vodu a zlepšovat
jejich vyhlídky na začlenění do společnosti. Přes Pobřeží slonoviny směřují migranti z dalších
afrických zemí do Evropy, a tak je v této zemi několik set tisíc lidí bez státního občanství.
Česká republika by měla do projektu přispět zhruba miliónem eur (přibližně 26,14 miliónu korun).

Nikoho nelze vyčleňovat
Budoucnost Evropské unie nespočívá v tom, že bude někoho vyčleňovat nebo se dělit na východ
a západ, uvedl po jednání italský premiér Paolo Gentiloni. Evropa by se podle jeho představ měla
pohybovat společně vpřed.
„Musí být jasná zpráva, že můžeme různě vnímat situaci, ale nejsou zde žádné uzavřené kruhy.
Budoucnost evropské integrace nesmí být taková, že někoho budeme začleňovat a někoho
vyčleňovat. Nemáme zájem, abychom přiživovali myšlenku na rozdělování na západ a východ
Evropy,” řekl italský premiér novinářům.
„Dopředu můžeme pokračovat společně, aniž bychom byli nějak rozděleni. Včetně toho, že máme
shodné povinnosti a práva,” dodal.

Budoucnost zemí s národními měnami
Sobotka Gentilonimu představil ideu, že by země neplatící eurem mohly mít v budoucnu při
jednáních eurozóny pozorovatelský status.
Český premiér také ocenil fakt, že Gentiloni je prvním italským předsedou vlády, který do Česka
zavítal za posledních deset let. Naposledy Prahu v květnu 2007 navštívil Romano Prodi, který se
s premiérem Mirkem Topolánkem a prezidentem Václavem Klausem neshodl v tehdejší debatě
o směřování EU.
Novinky

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cesko-a-italie-chteji-pomoct-migrantum-v-pobrezi-slonovinyprispevek-bude-pres_1709071910_ako

Česko a Itálie chtějí pomoct migrantům v
Pobřeží slonoviny. Příspěvek bude přes 26
milionů korun
Česká republika a Itálie chystají společný projekt, ve kterém by mohly společně pomáhat
migrantům v Pobřeží slonoviny. Po čtvrtečním setkání s italským premiérem Paolem Gentilonim to
novinářům řekl český předseda vlády Bohuslav Sobotka z ČSSD. Česko by mělo do projektu
přispět zhruba milionem eur, tedy přibližně 26,14 miliony korun. Peníze mají pomoct zlepšit životní
podmínky lidí, kteří byli do Pobřeží slonoviny například vráceni z jiných zemí.
Praha/Řím 19:10 7. září 2017

Migranti zachránění libyjskou pobřežní stráží v metropoli Tripolisu | Zdroj: Reuters
Předseda vlády Bohuslav Sobotka s premiérem Paolem Gentilonim připustili, že v otázce migrační
krize mají země rozdílné názory. Česko je proti přerozdělování uprchlíků, řešit problém chce
především v zemích, odkud přicházejí.

„Já jsem informoval pana premiéra o aktivitách, které realizuje Česká republika na Blízkém
východě či v severní Africe," připomněl Sobotka alternativní způsoby, kterými chce Česko řešit
migrační krizi.
Zmínil také současný projekt výcviku libyjské pobřežní stráže. „Já to pokládám za velmi dobrou
cestu, která může pomoci snížit migrační tlaky z Libye směrem do Itálie," řekl Sobotka.

Peníze na ubytování, vodu nebo zdravotní péči
V novém projektu, který chystají ministerstva, by pak měly peníze pomáhat začlenit do společnosti
lidi vrácené do Pobřeží slonoviny z jiných afrických zemí, kudy směřovali do Evropy. Migrantům
by měly pomoci i zajišťovat ubytování, zdravotní péči nebo pitnou vodu.

Premiér Bohuslav Sobotka (vpravo) přijal 7. září v Praze italského premiéra Paola Gentiloniho
(vlevo). | Zdroj: ČTK
V africké zemi je podle Sobotky také několik set tisíc lidí bez státního občanství. „Pobřeží
slonoviny je jednou z významných zdrojových zemí, pokud jde o migraci," uvedl Sobotka.
V migrační krizi je Itálie společně s Řeckem nejvíce zatíženou evropskou zemí, protože velká část
uprchlíků po plavbě přes Středozemní moře skončí právě u italských břehů. Kvůli zlepšení situace v
obou zemích před dvěma lety vznikly kvóty na počet uprchlíků, kteří by se mezi jednotlivé členské
země měli rozdělit.
Česko kvóty odmítá jako nefunkční, vláda ale zároveň nesouhlasí s kritikou, že je Praha s ostatními
státy EU v otázce migrace nesolidární. Sobotka opakovaně zdůraznil, že Česko pomáhá zlepšovat
podmínky uprchlíků v zemích, odkud přicházejí, a zasazuje se i o ochranu vnější hranice unie.

http://archiv.ihned.cz/c1-65871740-cesko-pomuze-s-navratem-migrantu-do-afriky

Česko chce ukázat, že lze pomáhat i jinak než
kvótami. Společně s Italy bude vracet
migranty do Afriky
Ondřej Houska - redaktor
7. 9. 2017 00:00 (aktualizováno 07:41)

Člen jednotky italské pobřežní stráže Dattilo hovoří s migranty v sicilském přístavu Augusta.
autor: ČTK/AP
Vláda se brání výtkám, že Česko nechce přispět k řešení současné migrační krize. Fakt, že odmítá
povinné kvóty na přijímání uprchlíků podle Česka neznamená, že by se nesnažilo pomoci při snaze
zvládnout migraci.
Kvóty na přijímání uprchlíků platí, odmítl Soudní dvůr EU žalobu Slovenska a Maďarska. Plnit by
je mělo i Česko
Podle informací HN se proto Česko s Itálií dohodlo na společném projektu, v jehož rámci chce
pomáhat lidem v africkém Pobřeží Slonoviny. To patří ke státům, odkud odchází vůbec nejvíc
migrantů, kteří se následně snaží z Libye přes Středozemní moře dostat do Itálie a odtud dále do
Evropy.
"Konkrétním cílem projektu bude zlepšit situaci vnitřně vysídlených osob v Pobřeží Slonoviny a
přispět tak ke stabilizaci migrační krize v zemi," potvrdila HN mluvčí ministerstva vnitra Hana

Malá. Česko podle ní na projekt dá milion eur, tedy zhruba 26 milionů korun. Stejnou částkou
přispěje i Itálie. Plán by ve čtvrtek mohli v Praze společně představit český premiér Bohuslav
Sobotka (ČSSD) a jeho italský protějšek Paolo Gentiloni. Spustit ho chtějí ještě letos.
Obě země budou v Pobřeží Slonoviny financovat například projekty, které mají přispět k integraci
migrantů zpět do společnosti. Jedná se o občany Pobřeží Slonoviny, kteří se dostali do Evropy, ale
byli odsud vyhoštěni zpět do vlasti. Za české a italské peníze by mohli například najít ubytování a
dostat nutnou zdravotní péči.
"Chceme jim usnadnil návrat do jejich země," řekl HN jeden z úředníků, který má migraci na
starosti. Na tom, jak konkrétně peníze vynaloží, se Česko a Itálie domluví s Úřadem Vysokého
komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), který působí přímo v Pobřeží Slonoviny.
Migranti často do snahy dostat se do Evropy investují veškeré své prostředky. Po nuceném návratu
domů leckdy nemají z čeho žít a hrozí, že se budou o plavbu do Itálie pokoušet znovu, pokud ve své
zemi nenajdou žádné zázemí. Lidé z Pobřeží Slonoviny v Evropě v drtivé většině případů azyl
nedostanou, protože jim obvykle nehrozí politické pronásledování nebo je neohrožuje násilí. Jde
tedy o tak zvané ekonomické migranty, kteří utíkají před chudobou nebo jdou do Evropy kvůli vyšší
životní úrovni.
"Když budeme tyto migranty vracet zpět, zkomplikuje to život pašerákům lidí – ostatní lidé v zemi
uvidí, že nemá smysl do Evropy odcházet," říká zmiňovaný český úředník.
Počet migrantů, kteří připluli do Itálie z Libye, se v poslední době výrazně snížil. V srpnu podle
údajů UNHCR dorazilo zhruba 3800 lidí, což je pětinásobně méně, než za stejné období loňského
roku. Velká většina z nich nárok na azyl v Evropě nemá.
komentář: Marné okopávání Angely Merkelové. Čím více se její protivníci snaží, tím jsou
směšnější

Proti lodím pašeráků lidí začala výrazněji zasahovat libyjská pobřežní stráž, které Itálie poskytla
vybavení. Evropská unie taky vyjednává se zeměmi, kudy migranti procházejí na cestě do Libye,
například s Nigerem, aby lépe hlídaly své hranice, což se už částečně daří. Itálie zároveň omezila
působnost humanitárních organizací ve Středomoří, jejichž lodě po plavidlech s běženci pátraly.
Organizace to kritizují jako krok, který povede k větším obětem na životech.
Itálie ochotu Česka zapojit se do projektu vítá. "Je to dobrý signál," říká jeden z italských diplomatů
zabývajících se migrací. Zároveň zdůrazňuje, že by všechny země měly respektovat právoplatná
rozhodnutí. Naráží tím na kvóty na přijímání uprchlíků, které Česko odmítá naplňovat. To, že kvóty
byly přijaty v souladu s právem a země EU by se jimi měly řídit, včera potvrdil Soudní dvůr EU,
tedy nejvyšší soud v osmadvacítce.
Česká vláda zdůrazňuje, že chce řešit hlavně příčiny migrace nebo pomáhat s ostrahou hranic.
Poslala tak například policisty na řecko-makedonskou hranici.

http://archiv.ihned.cz/c1-65868590-kratke-zpravy-z-domova-ze-sveta-a-z-byznysu

ITÁLIE, ČESKO
Italský premiér bude řešit v Praze ochranu hranic EU
Do Prahy přijede ve čtvrtek na státní návštěvu italský premiér Paolo Gentiloni, který bude jednat
s českým protějškem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Jejich rozhovory se budou týkat především
obrany a ochrany vnější hranice Evropské unie. K italským břehům jen letos připluly na lodích
z Libye desítky tisíc migrantů, kteří se chtějí dostat do Evropské unie. Itálie dlouho žádala
o koordinovanou pomoc.

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/do-prahy-prijede-italsky-premier-bude-resit-ochranu-hraniceu_444859.html

Do Prahy přijede italský premiér, bude řešit
ochranu hranic EU

04.09.2017 22:20
Sdílejte:
Do Prahy přijede ve čtvrtek na státní návštěvu italský premiér Paolo Gentiloni, který bude
jednat s českým protějškem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Jejich rozhovory se budou týkat
především obrany a ochrany vnější hranice Evropské unie, řekl v pondělí Sobotka po jednání
české a slovenské vlády v Lednici na Břeclavsku. Obecně budou řešit i budoucnost EU.
"Budeme společně řešit posílení spolupráce v otázce obrany a posílení ochrany vnější hranice
Evropské unie. Itálie čelí silnému migračnímu tlaku ze střední a severní Afriky," poznamenal
Sobotka. K italským břehům jen letos připluly na lodích z Libye desítky tisíc migrantů, kteří se
chtějí dostat do Evropské unie. Itálie dlouho žádala o koordinovanou pomoc.
Státy EU přispěly finančně na libyjskou pobřežní stráž, Česko 24 miliony korun. Když stráž zadrží
loď s uprchlíky, může je vracet do Libye. Italové tuto pobřežní stráž podporují i vojensky. "Bude
mě zajímat, co můžeme udělat pro ještě důslednější ochranu vnější hranice," řekl Sobotka.
Foto: ČTK , Riccardo Giordano / IPA
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paign=ln_domov&utm_content=main

Do Česka přijede italský premiér, i přes spory
o migranty. Bude se jednat o Libyi

Italský premiér Paolo
Gentiolini | foto: Reuters
Praha „Nepoučujte nás,“ vzkazoval kvůli přístupu k migrantům italský premiér Paolo Gentiloni
státům V4 včetně České republiky. Teď míří do Prahy na jednání s Bohuslavem Sobotkou.
Na konci července se předseda italské vlády Paolo Gentiloni zlobil. Rozezlil ho dopis, který vládě v
Římě společně napsaly Maďarsko, Slovensko, Polsko a Česko. Země visegrádské skupiny v něm
stát ležící na Apeninském poloostrově nabádaly, aby své přístavy uzavřel migrantům a naopak
podpořil budování záchytných táborů pro uprchlíky v zemích ležících mimo Evropskou unii.
„Máme právo žádat solidaritu od našich sousedů a zemí, s nimiž sdílíme projekt EU. Nenecháme se
poučovat,“ reagoval Gentiloni podrážděně. Poukazoval přitom na fakt, že čtyřka středoevropských
zemí dlouhodobě odmítá kvóty na přijímání migrantů.

Nyní přijíždí na horkou půdu jedné ze zemí, kterou v polovině léta kritizoval. Ve čtvrtek bude na
Úřadu vlády jednat se svým protějškem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Téma je jasné - migrace.
Podle informací LN se bude hovor točit hlavně kolem situace v Libyi, odkud do Evropy nadále
proudí migranti z převážně muslimských zemí.
Severoafrický stát patří do sféry zájmu České republiky a je jedno z témat, které by mohlo ostří
vzájemného sváru poněkud otupit. Vláda totiž nedávno rozhodla o poskytnutí 24 milionů korun na
fungování libyjské pobřežní a námořní stráže. Cílem je, aby co nejméně migrantů opustilo africké
břehy a vydalo se na plavbu na starý kontinent.
„Tím přispíváme k řešení migrace ve Středomoří a pomáháme zejména Itálii,“ argumentoval v létě
Sobotka.
Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek dodal, že Praha podporuje myšlenku na vybudování
záchytných středisek přímo na lybijském pobřeží.
Předsedové obou vlád budou ve Strakově akademii hovořit i o výsledcích pařížského summitu z 28.
srpna. Vrcholnou schůzku svolal francouzský premiér Emmanuel Macron a společně s německou
kancléřkou Angelou Merkelovou na ní vyzval k přísnějším a jasnějším opatřením proti nelegální
migraci z Afriky do Evropy. Merkelová na summitu také uvedla, že Evropa má „humanitární
odpovědnost“ bojovat proti pašerákům lidí, kteří za úplatu převážejí uprchlíky na území unie.
Z neoficiálních informací vyplývá, že dalším velkým mezinárodněpolitickým tématem schůzky
Gentiloniho se Sobotkou bude napětí, které ve světě vyvolávají severokorejské jaderné zkoušky.
Režim komunistického diktátora Kim Čong-una o víkendu oznámil, že úspěšně provedl test
vodíkové pumy. Otřesy po výbuchu zaznamenaly Čína, Jižní Korea i Spojené státy americké.
Důležitou kapitolou jednání budou bilaterální otázky, jako je italská kandidatura do EMA
(Evropské lékové agentury) a o předsednictví ve vojenském výboru Severoatlantické aliance.
Premiéři by měli mluvit i o spolupráci v oblasti obrany a účasti italských firem na trhu české
infrastruktury.
Sobotka a Gentiloni k sobě mají politicky blízko, neboť jsou oba sociální demokraté. Český premiér
tak může návštěvu svého italského protějsku chápat i jako podporu před parlamentními volbami,
které se uskuteční na konci října. Předseda římské vlády byl v Praze naposledy loni, ještě jako čéf
italské diplomacie jednal rovněž o migraci.
Tomáš Tománek, Milan Rokos

http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/200629-italsky-premier-v-praze-odmitl-deleni-eu-na-vychod-azapad/

Italský premiér v Praze odmítl dělení EU na
východ a západ
Aktualizováno 7.9.2017, 19:58 7. září 2017, 19:15 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK
Praha - Budoucnost Evropské unie nemá spočívat na tom, že bude někoho vyčleňovat nebo se dělit
na východ a západ, uvedl po jednání se svým českým protějškem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD)
italský premiér Paolo Gentiloni.

Evropská Unie
FOTO: Pixabay
Evropa by se podle jeho představ měla pohybovat společně vpřed. Politici se v dnešních
rozhovorech v Praze dotkli také dalších unijních témat i bilaterálních vztahů. Po setkání s novináři
je čekalo ještě dvouhodinové jednání.
Gentiloni řekl, že se Sobotkou hovořil o některých svých setkáních s dalšími evropskými lídry.
"Musí být jasná zpráva, že můžeme různě vnímat situaci, ale nejsou zde žádné uzavřené kruhy.
Budoucnost evropské integrace nesmí být taková, že někoho budeme začleňovat a někoho
vyčleňovat. Nemáme zájem, abychom přiživovali myšlenku na rozdělování na západ a východ
Evropy," řekl novinářům.

Český premiér Gentilonimu představil svou myšlenku, že by země neplatící eurem mohly mít v
budoucnu při jednáních eurozóny pozorovatelský status. Itálii označil za důležitého partnera Česka
v Evropské unii i Severoatlantické alianci. "Naše vztahy jsou bezproblémové, spojenecké a bez
otevřených otázek," dodal.
Debata premiérů se dotkla i odchodu Británie z unie nebo prohlubování společné evropské obrany.
"Ještě budeme mít možnost hovořit během pracovní večeře, budeme se věnovat především
bilaterálním vztahům," uvedl Sobotka, podle kterého země spojují kulturní i hospodářské vazby.
Český premiér také ocenil fakt, že Gentiloni je prvním italským předsedou vlády, který do Česka
zavítal za posledních deset let.

https://globe24.cz/svet/39442-eu-se-nesmi-delat-na-vychod-a-zapad-rekl-v-praze-italsky-premier

EU se nesmí dělat na východ a západ, řekl v
Praze italský premiér
Publikováno 19:21, 07. září 2017
Praha - Budoucnost Evropské unie nemá spočívat na tom, že bude někoho vyčleňovat nebo se dělit
na východ a západ, uvedl po jednání se svým českým protějškem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD)
italský premiér Paolo Gentiloni
Evropa by se podle jeho představ měla pohybovat společně vpřed. Politici se v dnešních
rozhovorech v Praze dotkli také dalších unijních témat i bilaterálních vztahů. Po setkání s novináři
je čekalo ještě dvouhodinové jednání.
Gentiloni řekl, že se Sobotkou hovořil o některých svých setkáních s dalšími evropskými lídry.
"Musí být jasná zpráva, že můžeme různě vnímat situaci, ale nejsou zde žádné uzavřené kruhy.
Budoucnost evropské integrace nesmí být taková, že někoho budeme začleňovat a někoho
vyčleňovat. Nemáme zájem, abychom přiživovali myšlenku na rozdělování na západ a východ
Evropy," řekl novinářům.
Český premiér Gentilonimu představil svou myšlenku, že by země neplatící eurem mohly mít v
budoucnu při jednáních eurozóny pozorovatelský status. Itálii označil za důležitého partnera Česka
v Evropské unii i Severoatlantické alianci. "Naše vztahy jsou bezproblémové, spojenecké a bez
otevřených otázek," dodal.
Debata premiérů se dotkla i odchodu Británie z unie nebo prohlubování společné evropské obrany.
"Ještě budeme mít možnost hovořit během pracovní večeře, budeme se věnovat především
bilaterálním vztahům," uvedl Sobotka, podle kterého země spojují kulturní i hospodářské vazby.
Český premiér také ocenil fakt, že Gentiloni je prvním italským předsedou vlády, který do Česka
zavítal za posledních deset let.
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Italský premiér: Budoucnost EU není v tom, že
někoho vyčlení
Euroskop, čtk, 08.09.2017
Budoucnost Evropské unie nespočívá v tom, že bude někoho vyčleňovat nebo se dělit na východ a
západ, uvedl po čtvrtečním jednání se svým českým protějškem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD)
italský premiér Paolo Gentiloni. Evropa by se podle jeho představ měla pohybovat společně vpřed.
Politici se v rozhovorech v Praze dotkli také dalších unijních témat i bilaterálních vztahů. Po setkání
s novináři je čekalo ještě dvouhodinové jednání.
Gentiloni řekl, že se Sobotkou hovořil o některých svých setkáních s dalšími evropskými lídry.
"Musí být jasná zpráva, že můžeme různě vnímat situaci, ale nejsou zde žádné uzavřené kruhy.
Budoucnost evropské integrace nesmí být taková, že někoho budeme začleňovat a někoho
vyčleňovat. Nemáme zájem, abychom přiživovali myšlenku na rozdělování na západ a
východ Evropy," řekl novinářům.
Diskuse se podle italského ministerského předsedy točila kolem Unie, Sobotku při ní pokládal nejen
jako zástupce Česka, ale i Visegrádu, ve které ČR spolupracuje se Slovenskem, Polskem a
Maďarskem. "Dopředu můžeme pokračovat společně, aniž bychom byli nějak rozděleni. Včetně
toho, že máme shodné povinnosti a práva," dodal Gentiloni.
Sobotka Gentilonimu představil svou myšlenku, že by země neplatící eurem mohly mít v budoucnu
při jednáních eurozóny pozorovatelský status. Debata premiérů se dotkla i odchodu Británie z unie
nebo prohlubování společné evropské obrany.
Autor: Euroskop
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Premiér Sobotka jednal s italským premiérem
Gentilonim o mzdové konvergenci,
budoucnosti EU i obchodní spolupráci
Ve čtvrtek 7. září 2017 se předseda vlády Bohuslav Sobotka setkal ve Strakově akademii
s premiérem Italské republiky Paolem Gentilonim. Hlavními tématy jejich jednání byla budoucnost
Evropské unie, hospodářská a sociální konvergence, postup v otázce migrace i prohlubování českoitalské spolupráce.
Premiér Bohuslav Sobotka ocenil dobré česko-italské vztahy. K jejich posilování pomáhají
pravidelné konzultace na politické i expertní úrovni a ČR má velký zájem na jejich pokračování.
Tématem jednání obou premiérů byly především evropské otázky včetně budoucího směřování
Evropské unie. Podle předsedy vlády Bohuslava Sobotky je nezbytné posílení jednoty a soudržnosti
EU a posílení důvěry občanů v Unii. Součástí budoucího vývoje Unie by měla být také hospodářská
a sociální konvergence. Právě konvergenci považuje Česká republika za klíčové řešení výzev, které
EU v poslední době rozdělují. Dalším tématem bylo prohlubování evropské obranné spolupráce,
kde ČR jasně deklarovala připravenost spolupracovat na projektech Stálé strukturované spolupráce
(PESCO) i dalších. Klíčovým předpokladem pro rozvoj evropské ekonomiky je pak digitalizace a
budování jednotného digitálního trhu, kterému se bude věnovat zvláštní summit v Tallinu.
Premiér Bohuslav Sobotka jednal s italským premiérem Paolem Gentilonim také o dalších krocích v
oblasti migrace. Jde především o opatření zaměřená na ochranu hranic, spolupráci se třetími
zeměmi a návratovou politiku. ČR je připravena pokračovat v intenzivní pomoci Itálii, a to jak na
jejím území, tak ve třetích zemích, odkud migranti do Itálie přicházejí. Už od začátku krize působí v
Itálii množství českých policistů a zhruba jeden milion euro poskytla ČR na činnost libyjské
pobřežní stráže a stejnou částku na protipašerácké aktivity v oblasti Sahelu. Další společný projekt
ČR a Itálie se nyní připravuje v Pobřeží slonoviny. Česká republika nadále nesouhlasí se systémem
povinného přerozdělování uprchlíků v rámci tzv. kvót.
Důležitým bodem byla také hospodářská spolupráce. Itálie představovala v roce 2016 5. největšího
obchodního partnera České republiky z hlediska obratu, který dosáhl rekordních 12 mld. eur. Na
tomto výsledku má největší podíl obchod s dopravními prostředky a stroji. Do budoucna
představuje velký potenciál také oblast strojírenství, letecký průmysl a infrastruktura. Daří se

podporovat také italské investice v ČR. S pomocí agentury CzechInvest bylo doposud
proinvestováno několik desítek miliard korun, které pomohly zaměstnat tisíce pracovníků. Řada
italských společností využila systému investičních pobídek poskytovaných Ministerstvem průmyslu
a obchodu České republiky.
Po jednání předsedové vlád obou zemí navštívili také Vlašskou kapli v centru Prahy, která je ve
vlastnictví italského státu a prochází renovací. Na práce za zhruba 24,3 milionu korun přispělo i
italské ministerstvo zahraničí.
Premiéři České a Italské republiky se na posledním oficiálním bilaterálním jednání sešli v květnu
2012 v Itálii, přičemž Českou republiku naposledy navštívil premiér Romano Prodi v roce 2007.
Paolo Gentiloni pak ještě jako ministr zahraničních věcí uskutečnil návštěvu České republiky v
březnu 2016, kdy se rovněž sešel i s premiérem Sobotkou.

http://www.camic.cz/a4560-cesky-premier-sobotka-prijal-v-praze-italskeho-predsedu-vlady-paolagentiloniho/b1-repubblica-ceca/news.tab.cs.aspx

Český premiér Sobotka přijal v Praze
italského předsedu vlády Paola Gentiloniho
08.09.2017

Italský předseda vlády, Paolo Gentiloni, navštívil ve čtvrtek 7. září Prahu, kde se setkal s českým
premiérem Bohuslavem Sobotkou. Poslední návštěva italského premiéra v Praze proběhla v roce
2007, kdy do české metropole přicestoval Romano Prodi.
Hlavním tématem rozhovorů mezi oběma premiéry byly budoucnost evropské integrace. ČR se
v poslední době postupně odpoutává od zbytku Visegrádské skupiny a hledá si cestu k státům
eurozóny. „Náš vzkaz musí být jasný: mohou existovat různé názory a odlišné formáty ale nikoliv
uzavřené kluby,“ uvedl premiér Paolo Gentiloni. „Možnost dále pokračovat v evropské integraci
nesmí nikdy vyznít a být myšlena jako exkluze někoho jiného. Není naším záměrem podporovat
představu o rozdělení Evropy na západní a východní část,“ dodal. Tato pozice byla v Praze přijata
pozitivně, jelikož česká vláda v současnosti sonduje u ostatních evropských vlád podporu svému
návrhu, aby se ČR stala pozorovatelem v euroskupině. „Máme zájem na tom, by Evropa byla i
nadále soudržná a aby nedocházelo k rozdělování Evropy na země, které platí eurem, a na země
ostatní,“ uvedl Sobotka.

Premiéři se v rozhovorech dotkli také otázky uprchlíků. Česká vláda nadále odmítá systém
přerozdělování, ochotně však spolupracuje na projektech v Africe, jež mají za cíl snížit migrační
proudy. „Česká republika patří mezi největší donátory do programu na výcvik Libyjské pobřežní
stráže,“ uvedl Sobotka. Česká republika a Itálie budou také spolupracovat na novém programu
integrace migrantů vyhoštěných do Pobřeží slonoviny, jež patří mezi hlavní země původu migrantů.
„Musíme se zájmem zaznamenat ochotu našich přátel z České republiky spolupracovat v rámci
externí dimenze migračních proudů,“ okomentoval tyto snahy Paolo Gentiloni.
Čtvrteční návštěva potvrdila výbornou úroveň bilaterálních vztahů mezi ČR a Itálií. Tyto vztahy se
nadále rozvíjí také díky rychlému růstu zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi.
Zdroj: vlada.cz
Zdroj fotografia: vlada.cz

Il premier ceco Sobotka ha incontrato a Praga
il presidente Gentiloni
08.09.2017

Il Presidente del Consiglio italiano, Paolo Gentiloni ha incontrato giovedì 7 settembre a Praga il
premier ceco Bohuslav Sobotka. L’ultima visita di un premier italiano risaliva al 2007, quando a
Praga arrivò Romano Prodi.
Il futuro dell’integrazione europea è stato al centro dei colloqui tra i due premier. La Repubblica
Ceca sta dando di recente segnali di un parziale allontanamento dal gruppo di Visegrad e,
contestualmente, di un avvicinamento agli stati dell’eurozona. «Il messaggio dev’essere molto
chiaro: possono esistere sensibilità diverse e formati di diverso tipo, ma non esistono circoli chiusi –
ha sottolineato Gentiloni – la possibilità di fare dei passi in avanti nell’integrazione europea non
dev’essere mai vissuta come una prospettiva che tende a escludere qualcuno. Non abbiamo nessun
interesse ad alimentare un’idea di divisione tra la parte occidentale e quella orientale dell’Europa».
Lo spirito d’apertura è stato ben colto dal Governo di Praga, che sta sondando il terreno tra i
governi europei sulla sua idea di diventare membro osservatore dell’eurogruppo. «E’ nostro
interesse che l’Europa sia coesa e che non ci sia una separazione netta tra i Paesi che hanno l’euro e
quelli che non ce l’hanno» ha dichiarato Sobotka.
Durante i colloqui è stata affrontata anche la questione dei rifugiati. Praga conferma la sua
opposizione al programma di ricollocazione, ma collabora a progetti realizzati in Africa, che mirano
a ridurre il flusso migratorio. «La Repubblica Ceca è tra i Paesi che offrono maggiore supporto
finanziario al programma a sostegno della Guardia costiera libica» ha riferito Sobotka. I due
premier hanno presentato anche un programma congiunto per l’integrazione dei migranti espulsi in

Costa d’Avorio, che è uno dei principali Paesi di partenza dei migranti dall’Africa. «Dobbiamo
accogliere con interesse la disponibilità dei nostri amici della Repubblica Ceca a collaborare sul
piano della dimensione esterna delle migrazioni» ha commentato Paolo Gentiloni.
La riunione di giovedì ha confermato l’ottimo livello di rapporti bilaterali tra l’Italia e la Repubblica
Ceca, che negli ultimi anni hanno registrato un ulteriore sviluppo grazie alla forte crescita
dell’interscambio tra i due Paesi.
Fonte: vlada.cz
Fonte fotografia: vlada.cz
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