Europejska polityka imigracyjna
Podstawowym celem Unii Europejskiej jest prowadzenie nowoczesnej i kompleksowej
europejskiej polityki migracyjnej, opartej na solidarności. Polityka migracyjna ma na
celu zapewnienie wyważonego podejścia zarówno do migracji legalnej, jak i nielegalnej.
Przewodniczący Komisji Unii Europejskiej, Jean Claude Juncker buduje europejską
politykę imigracyjną na bazie pięciu filarów.
I Filar - wdrożenie Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego. Nowe przepisy mają
przynieść ostateczny kres „turystyce azylowej”. Obecnie ta sama osoba ubiegająca się o azyl
może mieć 70-75% szans na jego udzielenie w jednym z krajów UE, a w innym mniej niż 1%.
Potrzebne są nowe przepisy, które sprawią, że osoby ubiegające się o azyl będą miały takie
same szanse w otrzymaniu azylu w każdym z państw członkowskich.
II Filar - wzmocnienie praktycznej pomocy udzielanej przez Europejski Urząd
Wsparcia w zakresie Azylu. Wszystkie państwa członkowskie docelowo mają z urzędem
współpracować.
III Filar - współpraca z państwami trzecimi, w szczególności z krajami Afryki Północnej.
By poradzić sobie z problemem imigracji należy nawiązywać Europejskie Partnerstwa z
państwami Afryki Północnej. Ich cel to wzmocnienie demokracji i pluralizmu,
praworządności, wolności religijnej, wspieranie budowania stabilnych gospodarek.
IV Filar - legalna migracja. Organizowanie legalnej migracji jest w długoterminowym
interesie Europy, przyjęcie polityki, która pozwala migrantom przyjechać do Europy legalnie,
w sposób kontrolowany. Prognozy demograficzne wskazują na spadek ludności aktywnej
zawodowo, wzrost liczby emerytów. Potrzebna jest wspólna polityka legalnej migracji.
V Filar - zabezpieczenie granic Europy. Wspólna Polityka Azylowa i legalna imigracja
będzie działać tylko wtedy, gdy będziemy mogli uniknąć niekontrolowanego napływu
nielegalnych imigrantów. Jest potrzeba gromadzenia i wymiany informacji pomiędzy
państwami członkowskimi oraz współpracy europejskich zespołów straży granicznej, w celu
bezzwłocznego wdrażania wspólnych działań i szybkich interwencji granicznych.
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