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B8-0185/2018 

Az Európai Parlament állásfoglalása a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról 

és a menekültekről szóló globális ENSZ-megállapodások előrehaladásáról  

(2018/2642(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról szóló globális ENSZ-

megállapodás 2018. február 5-i „nulladik tervezetére”, 

– tekintettel az ENSZ főtitkárának 2018. január 11-i, a „nulladik tervezethez” 

gondolatindítónak szánt „Making Migration Work for All” [A migráció kérdésének 

eredményes rendezése mindenki számára] című nyilatkozatára, 

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a 

biztonságos, rendezett és szabályos migrációról és a menekültekről szóló globális 

ENSZ-megállapodások előrehaladásáról szóló 2018. április 17-i nyilatkozatára 

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

A. mivel az ENSZ a migrációt kívánatos és megállíthatatlan jelenségként mutatja be, nem 

véve tudomást annak káros és veszedelmes következményeiről; 

B. mivel a jelenlegi migrációs áramlások eltérő kultúrájú párhuzamos társadalmakat 

hoznak létre, amelyeket az elszigetelődés és az egyenlőtlenség jellemez, és ez hosszú 

távú társadalmi-gazdasági és kulturális hatásokkal jár a befogadó államban; 

C. mivel az ENSZ főtitkára az illegális határátlépések dekriminalizálását javasolja, ami 

egyenértékű a nemzetállamok saját nemzeti büntetőjoguk meghatározásához való 

szuverén jogának megsértésével; 

D. mivel az Eurostat és az UNHCR szerint az EU 2014 és 2017 között 3,6 millió migránst 

fogadott be1; 

E. mivel az illegális migránsok tömeges beözönlése óta a terrorista merényletek, erőszakos 

bűncselekmények, támadások, szexuális visszaélések és erőszaktételek száma 

sokszorosára emelkedett; 

1. emlékezteti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az ENSZ Alapokmánya rögzíti a 

nemzetállamok szuverén egyenlőségét, és ennek megfelelően e területen az EU 

fellépése nem megengedhető; 

2. emlékeztet rá, hogy a migrációs politika a tagállamok alapvető hatáskörébe tartozik; 

3. hangsúlyozza, hogy az országhatárok ellenőrzése a szuverenitás alapvető elemét képezi 

és a nemzetállamok saját hatáskörében kell maradnia; 

                                                 
1 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en 
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4. emlékeztet rá, hogy a nemzetállamok elsőrendű feladata saját polgárainak védelme, 

támogatása és képviselete; 

5. hangsúlyozza a jóhiszemű menedékkeresők megsegítésének fontosságát, illetve hogy a 

menekültstátuszra nem jogosultakat vissza kell küldeni származási országukba; 

6. sajnálja, hogy a menedékhez való jog mára a nemzetközi védelem eszközéből a 

migráció egyik lehetőségévé vált, és ezért felhívja a tagállamokat a jelenlegi 

menedékügyi politika felülvizsgálatára az 1951. évi Genfi Egyezmény eredeti 

szellemének megtartása érdekében; 

7. emlékezteti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy minden egyes szuverén államnak előjoga, 

hogy döntsön a gazdasági migránsok jogállásáról; 

8. hangsúlyozza, hogy a globális ENSZ-megállapodás szövegébe kifejezetten be kell 

illeszteni azt, hogy egy nem kötelező érvényű állami irányítású eljárás nem képezheti 

nemzetközi jogszabály létrehozásának alapját; 

9. felhívja a nemzetközi közösséget, hogy – elutasítva a kötelező szétosztás bevezetését – 

tegyen tényleges lépéseket az embercsempészet üzleti modelljének felszámolása, 

valamint a radikalizálódás és a szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében; 

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió 

külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ENSZ főtitkárának. 

 


