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Az Európai Parlament állásfoglalása az Európába irányuló migrációról és 
menekülthullámról
(2015/2833(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács és a Bizottság az Európába irányuló migrációról és 
menekülthullámról szóló, 2015. szeptember 9-i nyilatkozataira,

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szerint az Olaszország, Spanyolország, 
Görögország és Málta partjaira 2015. január 1. óta elért illegális bevándorlók száma a 
becslések szerint 664 183;

B. mivel a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szerint év eleje óta több mint 2 700-an 
tűntek el vagy vesztették életüket a Földközi-tengeren;

C. mivel a Nyugat-Balkán és a keleti határok felől érkező migráció okozta nyomás 
ugyancsak drámai módon megnőtt;

D. mivel az embercsempészek és az emberkereskedők kihasználják a szabálytalan 
migrációt és saját üzleti nyereségükért kockára teszik az illegális bevándorlók életét, így 
több ezer ember haláláért felelősek; mivel az embercsempészek bűnözői 
tevékenységeikkel évente mintegy 20 milliárd euró haszonra tesznek szert; mivel az 
Europol szerint az illegális bevándorlók földközi-tengeri átkelésének szervezésében 
aktívan részt vevő szervezett bűnözői csoportok tevékenysége összefonódik az ember-, 
kábítószer- és fegyvercsempészettel;

E. mivel megállapítást nyert, hogy az Iszlám Állam és más iszlámista fundamentalista és 
terrorcsoportok tagjai az illegális bevándorlók közé vegyültek azzal a szándékkal, hogy 
bejussanak az Európai Unió területére;

F. mivel Katar, Szaúd-Arábia és a Perzsa-öböl menti más országok is terrorista 
csoportokat finanszíroznak a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, és nem hajlandók 
menedéket adni a menekültek számára;

G. mivel az ausztrál kormány „Szuverén határok” elnevezésű művelete rendkívül 
sikeresnek bizonyult a határfelügyelet biztosítása, illetve a tengeren bekövetkező 
halálesetek elkerülése szempontjából;

H. mivel azáltal, hogy az EU és néhány tagállam nem hajlandó megvédeni a külső 
határokat és visszaküldeni a hajókat indulási helyükre, az EU és ezek a tagállamok az 
emberkereskedelmi lánc elengedhetetlen láncszemévé váltak;

I. mivel az, hogy az embercsempészek hajóikon illegális bevándorlókat juttatnak be az 
EU-ba, felbecsülhetetlen hasznot hoz az emberkereskedők számára, ösztönzik az 
illegális bevándorlást és igazolják az embercsempészek üzleti modelljét és az általuk 
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alkalmazott módszereket;

J. mivel sok tagállam már régen túllépte felvevőképességét;

K. mivel a legtöbb állam közvéleménye egyértelműen ellenzi további tömegek 
bevándorlását, és az EU demokratikus deficitjének csökkentése érdekében tiszteletben 
kell tartani az emberek akaratát;

L. mivel hamis szíriai útlevelek Törökországban könnyen hozzáférhetők illegális 
bevándorlók számára, ami hatalmas fenyegetést jelent nemzeti államaink belső 
biztonságára;

1. sajnálatát fejezi ki a Földközi-tenger térségében bekövetkezett halálesetek miatt; sürgeti 
a tagállamokat politikáik alapvető megváltoztatására annak érdekében, hogy véget 
vessenek a tömeges bevándorlásnak és megakadályozzák az újabb haláleseteket a 
tengeren;

2. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy az ausztrál példát követve állítsák vissza és 
védjék meg a külső határokat;

3. hangsúlyozza, hogy hatékonyabb megoldás a saját régióikban menedéket adni a 
menekülteknek;

4. nyomatékosan kéri a Perzsa-öböl menti államokat, hogy fogadják a menekülteket és 
vállalják a rájuk háruló felelősséget;

5. nyomatékosan kéri a Perzsa-öböl menti államokat és Törökországot, hogy vessenek 
véget a terrorista csoportok finanszírozásának;

6. felszólítja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy helyezzék hatályon kívül a 
Schengeni Egyezményt és állítsák vissza a tagállamok azon jogát, hogy ismét maguk 
ellenőrizzék határaikat;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy fokozzák a terrorizmus elleni küzdelmet és védjék meg 
belső biztonságukat;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


