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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret részeként 
javaslatot terjesztett az Európai Parlament és a Tanács elé a Menekültügyi és Migrációs Alap 
létrehozásáról. Az alap támogatást nyújt a migráció hatékony tagállami kezeléséhez 10,4 
milliárd euró kerettel.

A migrációs válság megmutatta, hogy a szolidaritáson és a felelősség igazságos megosztásán 
alapuló közös európai megközelítésre van szükség. Az előadó ezért üdvözli a migráció és a 
menekültügy számára rendelkezésre álló költségvetés növelését, amely alapvető lépés az EU-
n belüli erős, igazságos és hatékony menekültügyi és befogadási rendszer kiépítése 
érdekében. 

Az előadó azonban úgy véli, hogy a javaslat jelenlegi formájában túlzott hangsúlyt fektet a 
visszaküldési arány növelésére. A megosztott irányítás alá tartozó nemzeti programokhoz 
nyújtott finanszírozás javasolt kritériumai valójában úgy rendelkeznek, hogy e finanszírozás 
40%-át az irreguláris migráció elleni küzdelemre és a menekültügy, a legális migráció és az 
integráció területére irányuló intézkedések kárára történő visszaküldések kibocsátására 
vonatkozó mutatók alapján kell elosztani. Ez ösztönzőket teremtene a tagállamok számára a 
kiutasítási határozatok kibocsátására és érvényesítésére anélkül, hogy figyelembe venné a 
visszatérők kockázatait és a származási országokra gyakorolt lehetséges hatást. 

Üdvözölni kell a Bizottság által a szilárd uniós migrációs politika kialakítására tett lépéseket. 
Az előadó azonban úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak bele kell foglalnia 
a javaslatba a visszatérők és a származási országok számára szükséges garanciákat. A 
kiutasítási határozatokat nem lehet a származási országokban fennálló helyzet és a helyi 
szintű abszorpciós kapacitás átfogó értékelése nélkül meghozni. Alapvető fontosságú annak 
ellenőrzése, hogy a visszatérők milyen hatást gyakorolhatnak a származási országok 
stabilitására, mivel a visszatérések hozzájárulhatnak a konfliktusok, a feszültség és a 
bizonytalan helyzetek kialakulásához. 

Emellett a Parlamentnek és a Tanácsnak biztosítania kell, hogy az EU harmadik országokkal 
fenntartott kapcsolatai ne függjenek a visszatérés és visszafogadás terén folytatott 
együttműködéstől. A harmadik országokkal folytatott együttműködésnek a kölcsönös 
érdekeken és átfogó megközelítésen, nem pedig a migráció terén az EU érdekein és 
prioritásain kell alapulnia. A migráció kezelésének szűk megközelítése veszélyeztetheti a 
harmadik országokkal folytatott uniós együttműködést.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
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4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az alapnak teljes mértékben 
tiszteletben kell tartania az emberi 
jogokat, teljesítenie kell a 2030-ig tartó 
időszakra szóló menetrendet, az EUMSZ 
208. cikkében foglalt fejlesztési politikai 
koherencia elvét, valamint a migrációval 
és a menekültüggyel kapcsolatos 
nemzetközi szintű 
kötelezettségvállalásokat, nevezetesen a 
menekültekről szóló globális 
megállapodást és a biztonságos, rendezett 
és szabályos migrációra vonatkozó 
globális megállapodást.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az alap fejlesztési szempontú 
kezelésekor figyelembe kell venni a 
migráció alapvető okait, mint a 
konfliktusok, a szegénység, a 
mezőgazdasági kapacitás hiánya, az 
oktatás és az egyenlőtlenség.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A visszafogadási megállapodások 
egyik fontos részét kell, hogy képezze – 
egyebek mellett – a harmadik országokkal 
folytatott fejlesztési együttműködés, hogy 
bővüljenek a munkaerőpiaci és 
foglalkoztatási lehetőségek a visszafogadó 
országokban annak érdekében, hogy 
kevesebb olyan tényező legyen, amelyek a 



AD\1172894HU.docx 5/32 PE628.531v02-00

HU

visszatérő migránsokat az európai határok 
ismételt átlépésére ösztönzik.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az alapnak támogatnia kell a 
migrációs áramlások hatékony kezelését, 
többek között a menekültügy területén 
hozott közös intézkedések előmozdítása 
révén, ideértve a nemzetközi védelemre 
szoruló személyek tagállamok általi 
letelepítését és a nemzetközi védelmet 
kérelmező személyek tagállamok közötti 
áthelyezését, az integrációs stratégiák 
támogatásával és a legális migrációs 
politika hatékonyabbá tételével 
kapcsolatos erőfeszítéseit, az Unió hosszú 
távú versenyképességének és a szociális 
modell jövőjének biztosítása érdekében, 
valamint a fenntartható migrációs és 
visszafogadási politika révén az 
irreguláris migráció ösztönzőinek 
csökkentése érdekében. Az alapnak 
támogatnia kell a harmadik országokkal 
folytatott együttműködés megerősítését a 
menedékjogot vagy más nemzetközi 
védelmet kérelmező személyek 
áramlásának kezelése, a legális migrációra 
vonatkozó lehetőségek, valamint az 
irreguláris migráció elleni küzdelem 
megerősítése, illetve a harmadik 
országokba való visszatérések 
fenntarthatóságának és visszafogadások 
hatékonyságának biztosítása érdekében.

(7) Az alapnak támogatnia kell a 
menekültügy területén hozott közös 
intézkedések előmozdítását, ideértve a 
személyek tagállamok általi letelepítését és 
a tagállamok közötti áthelyezését, 
támogatnia kell az integrációs, a fogadási 
és befogadási stratégiákat és egy 
hatékonyabb legális migrációs politikát, 
küzdenie kell az irreguláris migráció 
ellen, és egy fenntartható migrációs és 
visszafogadási politikát kell végrehajtania. 
Az alapnak támogatnia kell a harmadik 
országokkal folytatott együttműködés 
megerősítését az áramlások kezelése, a 
legális migrációra vonatkozó lehetőségek 
létrehozása, az irreguláris migráció 
megfékezése, a migránscsempészés elleni 
küzdelem, valamint a harmadik 
országokba való visszatérések 
fenntarthatóságának és a visszafogadások 
hatékonyságának biztosítása érdekében. A 
harmadik országokkal folytatott 
együttműködésnek valóban kölcsönös 
érdeken kell alapulnia.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A migrációs válság rávilágított 
arra, hogy szükség van a közös európai 
menekültügyi rendszer reformjára annak 
érdekében, hogy biztosítsák a hatékony 
menekültügyi eljárásokat a másodlagos 
migrációs mozgások megelőzése, a 
nemzetközi védelmet kérelmezők egységes 
és megfelelő befogadási feltételeinek 
biztosítása, a nemzetközi védelmet 
biztosító egységes előírások, valamint a 
nemzetközi védelemben részesülő 
személyek számára biztosított megfelelő 
jogok és előnyök biztosítása érdekében. 
Ugyanakkor a reformra azért volt 
szükség, hogy méltányosabb és 
hatékonyabb rendszert hozzanak létre a 
tagállamok nemzetközi védelmet 
kérelmezők felelősségének 
meghatározására, valamint a tagállamok 
áttelepítési erőfeszítéseinek uniós 
keretrendszerére. Ezért helyénvaló az 
alapnak fokozott támogatást nyújtani a 
megreformált közös európai menekültügyi 
rendszer teljes körű és megfelelő 
végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítésekhez.

(8) Helyénvaló támogatni és 
fejleszteni a tagállamok arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy teljes mértékben és 
helyesen hajtsák végre az Unió 
menekültügyi vívmányait, különösen a 
következők által: megfelelő befogadási 
feltételeket teremtenek a lakóhelyüket 
elhagyni kényszerülő személyek, valamint 
a nemzetközi védelmet kérelmező és az 
abban részesülő személyek számára; 
biztosítják a jogállás megfelelő 
meghatározását; méltányos és hatékony 
menekültügyi eljárást alkalmaznak, és 
előmozdítják a bevált gyakorlatok 
alkalmazását a menekültügy területén a 
nemzetközi védelemre szoruló személyek 
jogainak biztosítása érdekében; továbbá 
lehetővé teszik a tagállami menekültügyi 
rendszerek hatékony működését. Az 
alapnak ezért fokozott támogatást kell 
nyújtania a megreformált közös európai 
menekültügyi rendszer teljes körű és 
megfelelő végrehajtására irányuló 
tagállami erőfeszítésekhez.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az alapnak ki kell egészítenie és 
meg kell erősítenie az Európai Unió 
Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) által 
az (EU) .../... rendelettel létrehozott 
tevékenységeket. [EUAA rendelet]14 a 
közös európai menekültügyi rendszer 
működésének megkönnyítése és javítása, a 
tagállamok közötti gyakorlati 
együttműködés és információcsere 
összehangolása és erősítése, az uniós jog és 
a menekültügyre vonatkozó operatív 
normák előmozdítása annak érdekében, 

(9) Az alapnak ki kell egészítenie és 
meg kell erősítenie az Európai Unió 
Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) által 
az (EU) .../... rendelettel létrehozott 
tevékenységeket. [EUAA rendelet]14 a 
közös európai menekültügyi rendszer 
működésének megkönnyítése és javítása, a 
tagállamok közötti gyakorlati 
együttműködés és információcsere 
összehangolása és erősítése, az uniós jog és 
a menekültügyre vonatkozó operatív 
normák előmozdítása annak érdekében, 
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hogy magas szintű védelmet biztosítson a 
nemzetközi védelem iránti kérelmek, 
befogadási feltételek és a védelmi igények 
értékelése terén az egész Unióban, lehetővé 
téve a nemzetközi védelem iránti kérelmek 
fenntartható és méltányos elosztását, 
lehetővé tegye a nemzetközi védelem iránti 
kérelmek fenntartható és méltányos 
elosztását, elősegítse a nemzetközi 
védelem iránti kérelmek fenntartható és 
méltányos elosztását, támogassa a 
nemzetközi védelem iránti kérelmek uniós 
szintű értékelését, támogassa a tagállamok 
áttelepítési erőfeszítéseit, és operatív és 
technikai segítséget nyújtson a 
tagállamoknak menekültügyi és befogadási 
rendszereik kezeléséhez, különösen azokat, 
amelyek rendszerei aránytalan nyomásnak 
vannak kitéve.

hogy biztosítsa az emberi jogok 
tiszteletben tartását, valamint magas szintű 
védelmet a nemzetközi védelem iránti 
kérelmek, befogadási feltételek és a 
védelmi igények értékelése terén az egész 
Unióban, lehetővé téve a nemzetközi 
védelem iránti kérelmek fenntartható és 
méltányos elosztását, lehetővé tegye a 
nemzetközi védelem iránti kérelmek 
fenntartható és méltányos elosztását, 
elősegítse a nemzetközi védelem iránti 
kérelmek fenntartható és méltányos 
elosztását, végső soron mindig tiszteletben 
tartva a kérelmező személy mindenek 
felett álló érdekét, támogassa a nemzetközi 
védelem iránti kérelmek uniós szintű 
értékelését, támogassa a tagállamok 
áttelepítési erőfeszítéseit, és operatív és 
technikai segítséget nyújtson a 
tagállamoknak menekültügyi és befogadási 
rendszereik kezeléséhez, különösen azokat, 
amelyek rendszerei aránytalan nyomásnak 
vannak kitéve.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az alapnak támogatnia kell az Unió 
és a tagállamok azzal kapcsolatos 
erőfeszítéseit, hogy a fennálló uniós jog 
szerinti kötelezettségeikre figyelemmel 
javítsák a tagállamoknak a menekültügyi 
politikáik fejlesztésével, 
nyomonkövetésével és értékelésével 
kapcsolatos kapacitását.

(10) Az alapnak támogatnia kell az Unió 
és a tagállamok azzal kapcsolatos 
erőfeszítéseit, hogy a fennálló uniós és 
nemzetközi jog szerinti kötelezettségeikre 
figyelemmel javítsák a tagállamoknak a 
menekültügyi politikáik fejlesztésével, 
nyomonkövetésével és értékelésével 
kapcsolatos kapacitását, az emberi jogok 
tiszteletben tartására irányuló általános 
megközelítés alapján.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A menedékjogot vagy a nemzetközi 
védelem más formáját kérelmező 
személyek beáramlása hatékony 
kezelésének biztosítása érdekében 
harmadik országokkal folytatott partnerség 
és együttműködés az uniós menekültügyi 
politika lényeges összetevője. A 
nemzetközi védelemre szoruló harmadik 
országbeli állampolgárok vagy hontalan 
személyek jogszerű és biztonságos 
érkezésével kapcsolatos nem biztonságos 
és szabálytalan érkezések helyettesítése 
céljából, szolidaritást fejezve ki azon 
országok között, ahol a nemzetközi 
védelemre szoruló személyek nagy száma 
az említett országokra nehezedő nyomás 
enyhítése révén lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült, az Unió migrációs politikai 
célkitűzéseinek elérése érdekében, 
valamint a nemzetközi fórumokon és 
harmadik országokkal folytatott, egységes 
álláspontot képviselő globális áttelepítési 
kezdeményezésekhez való hozzájárulás 
révén, az alapnak pénzügyi ösztönzőket 
kell biztosítania az uniós áttelepítési [és 
humanitárius befogadási] keretrendszer 
végrehajtásához.

(11) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az emberek ne kényszerüljenek hazájuk 
elhagyására, valamint a migrációs 
áramlás, ezen belül a menedékjogot vagy 
a nemzetközi védelem más formáját 
kérelmező személyek beáramlása hatékony 
kezelésének biztosítása érdekében a 
harmadik országokkal folytatott partnerség 
és együttműködés az uniós migrációs és 
menekültügyi politika lényeges 
összetevője. A harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek, 
köztük a nemzetközi védelemre szoruló 
személyek jogszerű és biztonságos 
érkezésével kapcsolatos nem biztonságos 
és szabálytalan érkezések helyettesítése 
céljából, szolidaritást fejezve ki azon 
országok között, ahol a nemzetközi 
védelemre szoruló személyek nagy száma 
az említett országokra nehezedő nyomás 
enyhítése révén lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült, a nemzetközi fórumokon és 
harmadik országokkal folytatott, egységes 
álláspontot képviselő globális áttelepítési 
kezdeményezésekhez való hozzájárulás 
révén, az alapnak pénzügyi ösztönzőket 
kell biztosítania az uniós áttelepítési [és 
humanitárius befogadási] keretrendszer, 
valamint a tagállamok által önállóan vagy 
közösen elfogadott egyéb hasonló 
humanitárius kezdeményezések 
végrehajtásához.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Tekintettel az elmúlt években az 
Unióba irányuló migrációs áramlások 
magas szintjére és társadalmaink 
kohéziójának fontosságára, 
elengedhetetlen a legálisan tartózkodó 

(12) Tekintettel társadalmaink kohéziója 
biztosításának fontosságára, 
elengedhetetlen a legálisan tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárok korai 
fogadására, integrációjára és 
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harmadik országbeli állampolgárok korai 
integrációjára vonatkozó tagállami 
politikák támogatása, ideértve a harmadik 
országok állampolgárainak 
beilleszkedésére vonatkozó, a Bizottság 
által 2016-ban elfogadott cselekvési 
tervben meghatározott kiemelt területeket 
is.

befogadására vonatkozó tagállami 
politikák támogatása, ideértve a harmadik 
országok állampolgárainak 
beilleszkedésére vonatkozó, a Bizottság 
által 2016-ban elfogadott cselekvési 
tervben meghatározott kiemelt területeket 
is.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a harmadik országok 
állampolgárai beilleszkedésének az Unió 
általi következetes kezelése, az alapból 
finanszírozott tevékenységeknek 
célirányosnak kell lenniük, és ki kell 
egészíteniük az Európai Szociális alap 
Plusz (ESZA+) és az Európai Regionális 
Fejlesztési alap (ERFA)által 
finanszírozott tevékenységeket. Az ezen 
alapból finanszírozott intézkedéseknek 
olyan intézkedéseket kell támogatniuk, 
amelyek a harmadik országok 
állampolgárainak az integráció korai 
szakaszában általában végrehajtott 
igényeihez igazodnak, és a tagállamok 
beilleszkedési kapacitásait támogató 
horizontális intézkedéseket, míg a 
harmadik országbeli állampolgárokra 
irányuló, hosszabb távú hatást gyakorló 
beavatkozásokat az ERFA és az ESZA+ 
keretében kell finanszírozni.

(13) Az európai társadalmakba való 
integráció folyamatának javítása és 
megerősítése érdekében az alapnak – a 
tagállamok gazdasági és társadalmi 
igényeivel összhangban – meg kell 
könnyítenie az Unióba irányuló legális 
migrációt, és az integráció folyamatának 
előkészítéséről már az Unióba érkező 
harmadik országbeli állampolgárok 
származási országában előre kell 
gondoskodnia. A harmadik országokban 
tett intézkedéseknek teljes mértékben 
összhangban kell lenniük a fejlesztési 
szempontú szakpolitikai koherencia 
elvével és a fenntartható fejlesztési célok 
megvalósításával kapcsolatos 
kötelezettségvállalásokkal.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(13a) Az integrációs intézkedések 
alkalmazási körének ki kell terjednie a 
nemzetközi védelemben részesülő 
személyekre is, az integráció tekintetében 
alkalmazott átfogó megközelítés 
biztosítása érdekében, figyelembe véve a 
célcsoport sajátosságait. Amennyiben a 
beilleszkedést segítő intézkedéseket 
fogadással ötvözik, a fellépéseknek adott 
esetben lehetővé kell tenniük a 
menedékkérők fogadását is.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ebben az összefüggésben az alap 
végrehajtásáért felelős tagállami 
hatóságok kötelesek együttműködni és 
koordinációs mechanizmusokat létrehozni 
a tagállamok által az ESZA+ és az ERFA 
beavatkozásainak kezelése céljából 
meghatározott hatóságokkal, valamint 
szükség esetén az irányító hatóságokkal és 
a harmadik országbeli állampolgárok 
integrációjához hozzájáruló egyéb uniós 
alapok irányító hatóságaival.

(14) Annak érdekében, hogy hatékony 
legyen és a lehető legnagyobb hozzáadott 
értéket érje el, az alapnak célzottabb 
megközelítést kell alkalmaznia, támogatva 
az olyan összefüggő stratégiákat, amelyek 
kifejezetten a harmadik országbeli 
állampolgárok nemzeti, helyi és/vagy adott 
esetben regionális szintű integrációját 
szolgálják. E stratégiákat elsősorban a 
helyi vagy regionális hatóságoknak, 
valamint nem állami szereplőknek kell 
végrehajtaniuk, nem kizárva ugyanakkor 
a nemzeti hatóságokat sem, különösen 
amennyiben a tagállam sajátos 
közigazgatási szervezete ezt teszi 
szükségessé, vagy amennyiben a 
tagállamban a fogadási, az integrációs és 
a befogadási intézkedések az állam és a 
decentralizált közigazgatás megosztott 
hatáskörébe tartoznak. A végrehajtó 
szervezeteknek a sajátos helyzetüknek 
leginkább megfelelő intézkedéseket kell 
kiválasztaniuk a rendelkezésre álló 
intézkedési lehetőségek közül.

Módosítás 13
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Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A hatékony visszaküldési politika 
szerves része az Unió és tagállamai átfogó 
migrációs megközelítésének. Az alapnak 
támogatnia és ösztönöznie kell a 
tagállamok erőfeszítéseit a visszatérésre 
vonatkozó közös előírások hatékony 
végrehajtása és továbbfejlesztése 
érdekében, különösen a 2008/115/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben15 
meghatározottak szerint, valamint a 
visszaküldések igazgatására irányuló 
integrált és összehangolt megközelítés 
végrehajtása és továbbfejlesztése 
érdekében. A fenntartható visszaküldési 
politikák esetében az alapnak a harmadik 
országokban is támogatnia kell a 
kapcsolódó intézkedéseket, például a 
visszatérők reintegrációját.

(20) A hatékony visszaküldési politika 
szerves része az Unió és tagállamai átfogó 
migrációs megközelítésének. Az alapnak 
támogatnia és ösztönöznie kell a 
tagállamok erőfeszítéseit a visszatérésre 
vonatkozó közös előírások hatékony 
végrehajtása és továbbfejlesztése 
érdekében, az önkéntes visszatérésre 
helyezve a hangsúlyt, különösen a 
2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben15 meghatározottak szerint, 
valamint a visszaküldések igazgatására 
irányuló integrált és összehangolt 
megközelítés végrehajtása és 
továbbfejlesztése érdekében. Az alapnak a 
harmadik országokban is támogatnia kell a 
kapcsolódó intézkedéseket, hogy 
megkönnyítse és garantálja a biztonságos 
és méltóságteljes visszatérést és 
visszafogadást, valamint a fenntartható 
reintegrációt, a menekültekről szóló 
globális megállapodásban foglaltak 
szerint.

__________________ __________________
15 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/115/EK irányelve (2008. december 
16.) a harmadik országok illegálisan 
tartózkodó állampolgárainak 
visszatérésével kapcsolatban a 
tagállamokban használt közös normákról 
és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 
98. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/115/EK irányelve (2008. december 
16.) a harmadik országok illegálisan 
tartózkodó állampolgárainak 
visszatérésével kapcsolatban a 
tagállamokban használt közös normákról 
és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 
98. o.).

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamokat a ténylegesen 
önkéntes visszatérést kell előnyben 

(21) A tagállamokat a ténylegesen 
önkéntes visszatérést kell előnyben 
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részesíteniük. Az önkéntes visszatérés 
előmozdítása érdekében a tagállamoknak 
elő kell irányozni az ilyen visszatérők 
ösztönzését, például magasabb szintű 
visszatérési támogatás formájában 
biztosított kedvezőbb bánásmód 
megteremtésével. A önkéntes visszatérés 
ilyen formája a visszatérőknek, illetve a 
költséghatékonyságra tekintettel a 
hatóságoknak is kedvez.

részesíteniük. Az önkéntes visszatérés 
előmozdítása érdekében a tagállamoknak 
elő kell irányozniuk az ilyen visszatérők 
ösztönzését, például magasabb szintű 
visszatérési támogatás formájában 
biztosított kedvezőbb bánásmód 
megteremtésével, Európában folytatott 
szakképzéssel, amely segíteni fogja a 
visszatérőket abban, hogy származási 
országukban visszalépjenek a 
munkaerőpiacra. A önkéntes visszatérés 
ilyen formája a visszatérőknek, illetve a 
költséghatékonyságra tekintettel a 
hatóságoknak is kedvez.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A tagállamokban és a visszatérési 
országokban alkalmazott, a visszatérők 
érdekeit szolgáló különleges támogatási 
intézkedések javíthatják a visszatérés 
feltételeit, és felgyorsíthatják a 
visszailleszkedésüket.

(23) A tagállamokban és a visszatérési 
országokban alkalmazott, a visszatérők 
érdekeit szolgáló, a humanitárius és 
védelmi igényeikre külön figyelmet fordító 
különleges támogatási intézkedések 
javíthatják a visszatérés feltételeit, és 
felgyorsíthatják a visszailleszkedésüket. 
Különös figyelmet kell fordítani a 
kiszolgáltatott csoportokra. A kiutasítási 
határozatokat a származási országokban 
fennálló helyzet, többek között a helyi 
szintű abszorpciós kapacitás átfogó és 
körültekintő értékelése alapján kell 
meghozni. A származási országokat, és 
különösen a kiszolgáltatott személyeket 
támogató különleges intézkedések 
hozzájárulnak a visszatérések 
fenntarthatóságához, biztonságához és 
hatékonyságához. Az ilyen intézkedéseket 
a helyi hatóságok, a civil társadalom és a 
diaszpórák aktív részvételével kell 
végrehajtani.

Módosítás 16
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Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A visszafogadási egyezmények és 
egyéb visszafogadási megállapodások 
szerves részét képezik az Unió visszatérési 
politikájának, és központi eszközei a 
migrációs áramlások hatékony 
kezelésének, mivel megkönnyítik az 
illegális migránsok gyors visszatérését. 
Ezek az egyezmények és megállapodások 
az Európai Unió és az illegális migránsok 
származási vagy tranzitországait képező 
harmadik országok közötti párbeszéd és 
együttműködés egyik fontos elemét 
jelentik, és a visszatérésre vonatkozó 
hatékony nemzeti és uniós szakpolitikák 
érdekében támogatni kell ezen 
megállapodások végrehajtását a harmadik 
országokban.

(24) A visszafogadási egyezmények és 
egyéb visszafogadási megállapodások 
szerves részét képezik az Unió visszatérési 
politikájának, és központi eszközei a 
migrációs áramlások hatékony 
kezelésének, mivel megkönnyítik az 
illegális migránsok gyors visszatérését. 
Ezek az egyezmények és megállapodások 
az Európai Unió és az illegális migránsok 
származási vagy tranzitországait képező 
harmadik országok közötti együttműködés 
és politikai párbeszéd egyik fontos elemét 
jelentik, és a visszatérésre vonatkozó 
hatékony nemzeti és uniós szakpolitikák 
érdekében támogatni kell ezen 
megállapodások végrehajtását a harmadik 
országokban.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A személyek visszatérésének e 
rendelet szerinti támogatása mellett az 
alapnak az illegális bevándorlás elleni 
küzdelmet, az irreguláris migrációt 
ösztönző tényezők visszaszorítását, illetve a 
legális migrációra vonatkozó hatályos 
szabályok megkerülése elleni küzdelmet 
célzó egyéb intézkedéseket is támogatnia 
kell, ezáltal őrizve a tagállamok 
bevándorlási rendszerének integritását.

(25) A harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek 
tagállami integrációjának támogatása 
mellett az alapnak a migránscsempészés 
visszaszorítását, a legális migrációra 
vonatkozó szabályok kidolgozásának 
ösztönzését és elősegítését célzó egyéb 
intézkedéseket is támogatnia kell, ezáltal 
őrizve a származási országokban a 
bevándorlási rendszerek integritását, teljes 
mértékben összhangban a fejlesztési 
szempontú szakpolitikai koherencia 
elvével.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
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26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az illegális migránsok 
foglalkoztatása bevándorlásra ösztönző 
tényezőt jelent az illegális migráció 
számára, és aláássa a legális migrációs 
rendszerekre épülő munkavállalói 
mobilitási szakpolitika kialakítását. Az 
alapnak ezért közvetlenül vagy közvetve 
támogatnia kell a tagállamokat a 
jogellenesen tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárok foglalkoztatását 
tiltó 2009/52/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv16 végrehajtásában, és 
szankciókról kell rendelkeznie a tilalmat 
megsértő munkáltatókkal szemben.

(26) Az alapnak közvetlenül vagy 
közvetve támogatnia kell a tagállamokat a 
jogellenesen tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárok foglalkoztatását 
tiltó 2009/52/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv16 végrehajtásában, és 
szankciókról kell rendelkeznie a tilalmat 
megsértő munkáltatókkal szemben. Az 
irányelv védelmi elemeket is tartalmaz, így 
például a szabálytalanul foglalkoztatott 
harmadik országbeli állampolgárok azon 
jogát, hogy panaszt nyújtsanak be, és 
visszaigényeljék munkabérüket. Az 
alapnak támogatnia kell ez utóbbi 
végrehajtását, mivel ezeket a védelmi 
elemeket nem hajtották végre kielégítően, 
amint arra a Bizottság az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, az 
illegálisan tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és 
intézkedésekre vonatkozó
minimumszabályokról szóló 2009. június 
18-i 2009/52/EK irányelv alkalmazásáról 
szóló, 2014. május 22-i közleménye 
rámutatott.

_________________ _________________
16 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/52/EK irányelve (2009. június 18.) az 
illegálisan tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és 
intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról (HL L 168., 
2009.6.30., 24. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/52/EK irányelve (2009. június 18.) az 
illegálisan tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és 
intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról (HL L 168., 
2009.6.30., 24. o.).

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A tagállamoknak támogatniuk kell 
a civil társadalom és a munkavállalói 
szervezetek kéréseit, például a női és férfi 
munkavállalók európai befogadó 
hálózatának létrehozását, hogy 
kapcsolatot teremtsenek azon európai 
munkvállalók között, akik a migrációs 
folyamatban az emberhez méltó befogadás 
elősegítése, a migráció emberi jogokon 
alapuló megközelítése, valamint a 
befogadás és munkahelyi integráció jó 
gyakorlatainak cseréje érdekében 
tevékenykednek.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az alap révén támogatott harmadik 
országbeli vagy azzal összefüggő 
intézkedéseket az egyéb – földrajzi és 
tematikus – uniós külső segítségnyújtási 
eszközök által támogatott, Unión kívüli 
intézkedésekkel összhangban kell 
meghozni. Az ilyen intézkedések 
végrehajtása során mindenekelőtt teljes 
összhangra kell törekedni az Unió külső 
tevékenységeinek alapelveivel és általános 
célkitűzéseivel, valamint a szóban forgó 
országgal vagy régióval kapcsolatos 
külpolitikával. A külső dimenzió 
tekintetében az alapnak a harmadik 
országokkal folytatott együttműködés 
fokozására, valamint a migrációkezelés 
kulcselemeinek megerősítésére kell 
irányítania a támogatást az uniós 
migrációs politika érdekeltségi területein.

(30) Az alap keretében meghozott, 
harmadik országokkal kapcsolatos 
intézkedéseknek teljes mértékben 
összhangban kell lenniük az Unió a 
szóban forgó országgal vagy régióval 
kapcsolatos külső tevékenységeinek, 
külpolitikájának és fejlesztési 
politikájának alapelveivel és általános 
célkitűzéseivel, valamint az Unió 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival. A 
harmadik országokkal folytatott 
együttműködés célja nem lehet olyan 
intézkedések támogatása, amelyek 
közvetlenül fejlesztésre irányulnak, és 
nem sértheti a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia elvét.

Módosítás 21
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Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Ennek a kezdeti összegnek a 
tagállamok hosszú távú befektetéseinek 
alapját kell képeznie. A migrációs 
áramlások változásainak figyelembevétele, 
valamint a menekültügyi és befogadási 
rendszerek igazgatása során felmerülő 
igények kezelése, valamint a jogszerűen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok integrációja és a hatékony 
és fenntartható visszatérési politika révén 
az irreguláris migráció elleni fellépés 
érdekében a tagállamok részére középtávon 
további összeget kell allokálni, figyelembe 
véve az abszorpciós rátákat. Ennek az 
összegnek az I. mellékletben meghatározott 
legfrissebb statisztikai adatokon kell 
alapulnia, a tagállamok kiindulási 
helyzetében bekövetkezett változások 
tükrözése érdekében.

(35) Ennek a kezdeti összegnek a 
tagállamok hosszú távú befektetéseinek 
alapját kell képeznie. A migrációs 
áramlások változásainak figyelembevétele, 
valamint a menekültügyi és befogadási 
rendszerek igazgatása során felmerülő 
igények kezelése, és a harmadik országbeli 
állampolgárok integrációja, a 
migránscsempészet visszaszorítása, egy 
hatékony, jogszerű és fenntartható 
visszatérési politika végrehajtása 
érdekében a tagállamok részére középtávon 
további összeget kell allokálni, figyelembe 
véve az abszorpciós rátákat. Ennek az 
összegnek az I. mellékletben meghatározott 
legfrissebb statisztikai adatokon kell 
alapulnia, a tagállamok kiindulási 
helyzetében bekövetkezett változások 
tükrözése érdekében.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az alapnak az uniós szintű 
intézkedésekhez is támogatást kell 
nyújtania, hogy kiegészítse ezen alap 
szakpolitikai célkitűzésének tagállami 
programok révén történő nemzeti szintű 
végrehajtását. Az ilyen intézkedések a 
szakpolitikai elemzéssel és innovációval, a 
transznacionális kölcsönös tanulással és 
partnerséggel, valamint az új 
kezdeményezések és intézkedések uniós 
szintű tesztelésével kapcsolatos, az alap 
beavatkozásainak hatókörén belüli átfogó 
stratégiai célokat szolgálnak.

(41) Az alapnak az uniós szintű 
intézkedésekhez is támogatást kell 
nyújtania, hogy kiegészítse ezen alap 
szakpolitikai célkitűzésének tagállami 
programok révén történő nemzeti szintű 
végrehajtását. Az ilyen intézkedések a 
szakpolitikai elemzéssel és innovációval, a 
transznacionális kölcsönös tanulással és 
partnerséggel, a diaszpóra-közösségek 
által végzett munkával és az ezen a téren 
általuk betöltött összekötő szereppel, 
valamint az új kezdeményezések és 
intézkedések uniós szintű tesztelésével 
kapcsolatos, az alap beavatkozásainak 
hatókörén belüli átfogó stratégiai célokat 
szolgálnak.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Az Unió azon képességének 
erősítése érdekében, hogy az előre nem 
látható vagy aránytalan hosszú távú 
migrációs nyomást azonnal kezelje egy 
vagy több olyan tagállamban, amelyet a 
harmadik országok állampolgárainak nagy 
vagy aránytalan beáramlása jellemez, és 
amely jelentős és sürgős igényeket támaszt 
befogadási és idegenrendészeti, 
menekültügyi és migrációkezelési 
rendszerei és eljárásai, a harmadik 
országokban a harmadik országokban 
tapasztalható súlyos migrációs nyomás 
miatt politikai fejlemények vagy 
konfliktusok miatt, lehetővé kell tenni 
sürgősségi segély nyújtását az e 
rendeletben meghatározott keretnek 
megfelelően.

(42) Az Unió azon képességének 
erősítése érdekében, hogy az előre nem 
látható vagy aránytalan hosszú távú 
migrációs nyomást azonnal kezelje egy 
vagy több olyan tagállamban, amelyet a 
harmadik országok állampolgárainak nagy 
vagy aránytalan beáramlása jellemez, és 
amely jelentős és sürgős igényeket támaszt 
befogadási és idegenrendészeti, 
menekültügyi és migrációkezelési 
rendszerei és eljárásai, a harmadik 
országokban tapasztalható súlyos 
migrációs nyomás miatt politikai 
fejlemények vagy konfliktusok miatt, 
lehetővé kell tenni sürgősségi segély 
nyújtását – amelynek mindenkor azokat az 
intézkedéseket kell céloznia, amelyek a 
migráns személyek emberi jogainak 
garantálását és a tagállamok különösen a 
menekült- és menedékügy terén tett 
nemzetközi kötelezettségvállalásainak 
teljesítését szolgálják – az e rendeletben 
meghatározott keretnek megfelelően.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) A tagállamokban és a harmadik 
országokban az alap programjainak 
tervezési, végrehajtási és értékelési 
folyamata során konzultációt kell folytatni 
a civil társadalom szervezeteivel, a helyi és 
regionális hatóságokkal, valamint a 
nemzeti parlamentekkel.
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap szakpolitikai célkitűzése a 
migrációs áramlások hatékony kezeléséhez 
való hozzájárulás a vonatkozó uniós 
vívmányokkal összhangban és az Unió 
alapvető jogokra vonatkozó 
kötelezettségvállalásainak megfelelően.

(1) Az alap szakpolitikai célkitűzése a 
migrációs áramlások hatékony kezeléséhez 
való hozzájárulás a vonatkozó uniós 
vívmányokkal összhangban és az Unió 
alapvető jogokra – különösen a 
menedékhez való, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában foglalt jogra és a 
fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherencia elvére – vonatkozó 
kötelezettségvállalásainak megfelelően.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállamokba irányuló legális 
migráció támogatása és a harmadik 
országbeli állampolgárok integrációs 
folyamatára;

b) a tagállamokba irányuló 
biztonságos és legális útvonala 
létrehozásának támogatása, beleértve a 
harmadik országbeli állampolgárok — 
többek között a menedékkérők és a 
nemzetközi védelemben részesülő 
személyek – integrációjához való 
hozzájárulást, valamint a migránsok 
emberi jogai védelmének megerősítését;

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzájárulás az illegális migráció 
megakadályozásához és a harmadik 
országokba való tényleges visszaküldés és 
visszafogadás biztosításához.

c) a migráció legális útvonalainak 
megnyitásával hozzájárulás az illegális 
migráció megakadályozásához, az 
embercsempészet elleni küzdelemhez és a 
harmadik országokba való visszaküldés és 
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visszafogadás hatékonyságának és 
fenntarthatóságának biztosításához mind 
a visszatérők, mind a származási országok 
esetében.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzájárulás az illegális migráció 
megakadályozásához és a harmadik 
országokba való tényleges visszaküldés és 
visszafogadás biztosításához.

c) hozzájárulás az illegális migráció 
megakadályozásához és a harmadik 
országokba való visszaküldés és 
visszafogadás hatékonyságának és 
fenntarthatóságának biztosításához mind 
a visszatérők, mind a származási országok 
esetében.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a tagállamok közötti szolidaritás és 
felelősségmegosztás előmozdítása többek 
között gyakorlati együttműködés révén, 
különösen azon tagállamok felé 
irányulóan, amelyeket a leginkább 
érintenek a migrációs és 
menekültáramlások.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alap nyitva áll harmadik országok előtt, 
a harmadik országnak a Menekültügyi és 
Migrációs alapban való részvételére 

Az alap nyitva áll a migránsok alapvető 
jogait tiszteletben tartó harmadik országok 
előtt a legális migráció, a visszaküldés és 



PE628.531v02-00 20/32 AD\1172894HU.docx

HU

vonatkozó egyedi megállapodásban 
meghatározott feltételekkel, feltéve, hogy a 
megállapodás:

a visszafogadás terén megvalósuló 
tevékenységek számára, a harmadik 
országnak a Menekültügyi és Migrációs 
Alapban való részvételére vonatkozó 
egyedi megállapodásban meghatározott 
feltételekkel – amelyeket nyilvánosan 
elérhetővé kell tenni –, feltéve, hogy a 
megállapodás:

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– rendelkezik az azon egyének által 
igénybe vehető jogorvoslati 
mechanizmusról, akik úgy vélik, hogy 
megsértették alapvető jogaikat.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják, hogy a harmadik országokkal 
kapcsolatos fellépések az uniós eszközök 
révén végrehajtott egyéb cselekvésekkel 
összhangban jönnek létre, tiszteletben 
tartják a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia elvét, a nem 
fejlesztésközpontú intézkedéseket helyezik 
előtérbe, és teljes mértékben betartják az 
emberi jogokat és a nemzetközi jogokat.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(6) A Tematikus Eszköz különösen a 
II. melléklet 2. cikkének b) pontjában 
említett végrehajtási intézkedés körébe 
tartozó, a helyi és regionális hatóságok 
vagy civil társadalmi szervezetek által 
végrehajtott intézkedéseket támogatja.

(6) A Tematikus Eszköz különösen a 
II. melléklet 2. cikkének b) pontjában 
említett végrehajtási intézkedés körébe 
tartozó, a helyi és regionális hatóságok 
vagy civil társadalmi szervezetek, többek 
között a diaszpórák által végrehajtott 
intézkedéseket támogatja.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam gondoskodik 
arról, hogy a programjában kezelt 
prioritások összhangban állnak a 
migrációkezelés terén meglévő uniós 
prioritásokkal és kihívásokkal, és reagálnak 
azokra, valamint hogy teljes mértékben 
megfelelnek az uniós vívmányoknak és az 
elfogadott uniós prioritásoknak. 
Programjaik prioritásainak 
meghatározásakor a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy megfelelően 
foglalkoznak a II. mellékletben szereplő 
végrehajtási intézkedésekkel.

(1) Minden tagállam gondoskodik 
arról, hogy a programjában kezelt 
prioritások összhangban állnak a 
migrációkezelés, a menekültügy és a 
fogadás terén meglévő uniós prioritásokkal 
és kihívásokkal, és reagálnak azokra, 
valamint hogy teljes mértékben 
megfelelnek az uniós vívmányoknak és az 
elfogadott uniós prioritásoknak. 
Programjaik prioritásainak 
meghatározásakor a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy megfelelően 
foglalkoznak a II. mellékletben szereplő 
végrehajtási intézkedésekkel.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság biztosítja, hogy az 
Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét 
és az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséget saját működési területeiken 
bevonják a programok kialakításába ennek 
korai szakaszában. A Bizottság konzultál 
az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséggel és az Európai Unió 
Menekültügyi Ügynökségével a 
programtervezetekről annak érdekében, 

(2) A Bizottság biztosítja, hogy az 
Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét, 
az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét és 
az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséget saját működési területeiken 
bevonják a programok kialakításába ennek 
korai szakaszában. A Bizottság konzultál 
az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséggel és az Európai Unió 
Menekültügyi Ügynökségével a 
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hogy biztosítsa az ügynökségek és a 
tagállamok intézkedéseinek összhangját és 
egymást kiegészítő jellegét.

programtervezetekről annak érdekében, 
hogy biztosítsa az ügynökségek és a 
tagállamok intézkedéseinek összhangját és 
egymást kiegészítő jellegét.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság biztosítja, hogy az 
Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét 
és az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséget saját működési területeiken 
bevonják a programok kialakításába ennek 
korai szakaszában. A Bizottság konzultál 
az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséggel és az Európai Unió 
Menekültügyi Ügynökségével a 
programtervezetekről annak érdekében, 
hogy biztosítsa az ügynökségek és a 
tagállamok intézkedéseinek összhangját és 
egymást kiegészítő jellegét.

(2) A Bizottság biztosítja, hogy az 
Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét, 
az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét és 
az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséget saját működési területeiken 
bevonják a programok kialakításába ennek 
korai szakaszában. A Bizottság konzultál 
az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséggel és az Európai Unió 
Menekültügyi Ügynökségével a 
programtervezetekről annak érdekében, 
hogy biztosítsa az ügynökségek és a 
tagállamok intézkedéseinek összhangját és 
egymást kiegészítő jellegét.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság bevonhatja az Európai 
Határ- és Partvédelmi Ügynökséget és az 
Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét 
az 5. szakaszban említett nyomonkövetési 
és értékelési feladataiba, mindenekelőtt 
annak biztosítása céljából, hogy az alap 
támogatásával végrehajtott intézkedések 
összhangban álljanak a releváns uniós 
vívmányokkal és az elfogadott uniós 
prioritásokkal

(3) A Bizottság bevonhatja az Európai 
Határ- és Partvédelmi Ügynökséget, az 
Európai Unió Alapjogi Ügynökségét és az 
Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét 
az 5. szakaszban említett nyomonkövetési 
és értékelési feladataiba, mindenekelőtt 
annak biztosítása céljából, hogy az alap 
támogatásával végrehajtott intézkedések 
összhangban álljanak a releváns uniós 
vívmányokkal és az elfogadott uniós 
prioritásokkal
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (EU) [ ../..] rendelettel [az 
Európai Unió Menekültügyi 
Ügynökségéről szóló rendelet] 
összhangban végzett nyomonkövetési 
eljárást, vagy az 1053/2013/EU rendelet 
szerinti, a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
ajánlások elfogadását követően az érintett 
tagállam a Bizottsággal és adott esetben az 
Európai Unió Menekültügyi 
Ügynökségével és az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökséggel együtt áttekinti 
a megállapításokra adandó lehetséges 
válaszintézkedéseket, ideértve a 
hiányosságok vagy a kapacitásbeli és 
felkészültségi problémák kezelését, és a 
programja keretében végrehajtja az 
ajánlásokat.

(4) Az (EU) [ ../..] rendelettel [az 
Európai Unió Menekültügyi 
Ügynökségéről szóló rendelet] 
összhangban végzett nyomonkövetési 
eljárást, vagy az 1053/2013/EU rendelet 
szerinti, a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
ajánlások elfogadását követően az érintett 
tagállam a Bizottsággal és adott esetben az 
Európai Unió Menekültügyi 
Ügynökségével, az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségével és az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökséggel együtt áttekinti 
a megállapításokra adandó lehetséges 
válaszintézkedéseket, ideértve a 
hiányosságok vagy a kapacitásbeli és 
felkészültségi problémák kezelését, és a 
programja keretében végrehajtja az 
ajánlásokat.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A működési támogatást használó 
tagállamoknak meg kell felelniük a 
menekültügy és a visszatérés terén 
érvényben lévő uniós vívmányoknak.

(3) A működési támogatást használó 
tagállamoknak meg kell felelniük a 
menekültügy és a visszatérés terén 
érvényben lévő uniós vívmányoknak, és 
tiszteletben kell tartaniuk az alapjogokat.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamoknak programjukban és (4) A tagállamoknak programjukban és 
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a 30. cikkben említett éves 
teljesítményjelentésben meg kell 
indokolniuk, hogy miért használnak 
működési támogatást e rendelet 
célkitűzéseinek elérésére. A program 
jóváhagyását megelőzően a Bizottság az 
Európai Unió Menekültügyi 
Ügynökségével és az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökséggel a 13. cikknek 
megfelelően értékeli az alaphelyzetet 
azokban a tagállamokban, amelyek jelezték 
működési támogatás igénybevételére 
vonatkozó szándékukat. A Bizottság 
figyelembe veszi az említett tagállamok 
által szolgáltatott információkat és adott 
esetben az (EU) ../.. rendelet [az Európai 
Unió Menekültügyi Ügynökségéről szóló 
rendelet] és az 1053/2013/EU rendelet 
szerinti, e rendelet hatálya alá tartozó 
nyomonkövetési eljárások fényében 
rendelkezésre álló információkat.

a 30. cikkben említett éves 
teljesítményjelentésben meg kell 
indokolniuk, hogy miért használnak 
működési támogatást e rendelet 
célkitűzéseinek elérésére. A program 
jóváhagyását megelőzően a Bizottság az 
Európai Unió Menekültügyi 
Ügynökségével, az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségével és az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökséggel a 13. cikknek 
megfelelően értékeli az alaphelyzetet 
azokban a tagállamokban, amelyek jelezték 
működési támogatás igénybevételére 
vonatkozó szándékukat. A Bizottság 
figyelembe veszi az említett tagállamok 
által szolgáltatott információkat és adott 
esetben az (EU) ../.. rendelet [az Európai 
Unió Menekültügyi Ügynökségéről szóló 
rendelet] és az 1053/2013/EU rendelet 
szerinti, e rendelet hatálya alá tartozó 
nyomonkövetési eljárások fényében 
rendelkezésre álló információkat.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) súlyos migrációs nyomás harmadik 
országokban, többek között ahol – politikai 
fejlemények vagy konfliktusok miatt – 
védelemre szoruló személyek rekedhetnek, 
különösen, ha az hatással lehet ez EU felé 
irányuló irreguláris migrációs 
áramlatokra.

c) súlyos migrációs nyomás harmadik 
országokban, többek között ahol – politikai 
fejlemények vagy konfliktusok miatt – 
védelemre szoruló személyek rekedhetnek.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság elvégzi e rendelet – így 
az Alap keretében végrehajtott 

(1) A Bizottság elvégzi e rendelet – így 
az Alap keretében végrehajtott 
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intézkedések – félidős és visszamenőleges 
értékelését.

intézkedések – félidős és visszamenőleges 
értékelését, a visszatérések harmadik 
országokra gyakorolt hatásának 
elemzését, valamint értékeli a migránsok 
alapvető jogainak tiszteletben tartását.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A félidős és a visszamenőleges 
értékelést időben el kell végezni ahhoz, 
hogy a döntéshozatali folyamatban 
felhasználhatók legyenek.

(2) A félidős és a visszamenőleges 
értékelést időben el kell végezni ahhoz, 
hogy a döntéshozatali folyamatban 
felhasználhatók legyenek, és az értékelés 
eredményét közzé kell tenni, és 
hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) az alap végrehajtása során hogyan 
garantálták a migránsok alapvető 
jogainak tiszteletben tartását.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – b pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 30 % a menekültügy számára; – 40% a menekültügy számára;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – b pont – 2 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 30 % a legális migráció és az 
integráció számára;

– 40% a legális migráció, az 
integráció és a befogadás számára;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – b pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 40 % az irreguláris migráció elleni 
küzdelem számára, a visszaküldéseket is 
ideértve.

– 20% az irreguláris migráció elleni 
küzdelem számára, a visszaküldéseket is 
ideértve.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a migrációs áramlások által érintett 
harmadik országokkal való szolidaritás és 
együttműködés fokozása, többek között 
áttelepítés és az Unión belüli védelemhez 
jutás egyéb legális lehetőségei révén, 
valamint a migráció kezelése céljából 
harmadik országokkal folytatott partnerség 
és együttműködés.

d) a migrációs áramlások által érintett 
harmadik országokkal való szolidaritás, 
együttműködés és a bevált gyakorlatok 
megosztásának fokozása, többek között 
áttelepítés és az Unión belüli védelemhez 
jutás egyéb legális lehetőségei révén, 
valamint a migráció kezelése céljából 
harmadik országokkal folytatott partnerség 
és együttműködés.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 pont – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a harmadik országok állampolgárai, 
a fogadó társadalom és a hatóságok közötti 
cserék és párbeszéd előmozdítása, többek 
között a harmadik országbeli 
állampolgárokkal folytatott konzultáció, 

k) a harmadik országok állampolgárai, 
a fogadó társadalom és a hatóságok közötti 
cserék és párbeszéd előmozdítása, 
különösen a diaszpórák segítségével, 
többek között a harmadik országbeli 
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valamint a kultúrák és vallások közötti 
párbeszéd révén.

állampolgárokkal folytatott konzultáció, 
valamint a kultúrák és vallások közötti 
párbeszéd révén.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) befogadással és az őrizettel 
kapcsolatos infrastruktúra kialakítása, 
beleértve az ilyen létesítmények több 
tagállam általi közös használatának 
lehetőségét;

a) befogadással kapcsolatos 
infrastruktúra kialakítása, beleértve az 
ilyen létesítmények több tagállam általi 
közös használatának lehetőségét;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az irreguláris migrációval 
kapcsolatos ösztönzők – többek között az 
irreguláris migránsok foglalkoztatása – 
elleni küzdelem hatékony és megfelelő 
ellenőrzések, kockázatértékelés, a 
személyzet képzése, és olyan 
mechanizmusok létrehozása és 
végrehajtása révén, amelyeken keresztül az 
illegális migránsok kifizetéseket 
igényelhetnek vissza és panaszt 
nyújthatnak be munkaadójuk ellen, illetve 
tájékoztatási és tudatosságnövelő 
kampányok révén a munkáltatók és az 
irreguláris migránsok tájékoztatása céljából 
a 2009/52/EK irányelv szerinti jogaik és 
kötelezettségeik vonatkozásában;

d) az irreguláris migráció – többek 
között az irreguláris migránsok 
foglalkoztatása – elleni küzdelem hatékony 
és megfelelő ellenőrzések, 
kockázatértékelés, a személyzet képzése, 
és olyan mechanizmusok létrehozása és 
végrehajtása révén, amelyeken keresztül az 
illegális migránsok kifizetéseket 
igényelhetnek vissza és panaszt 
nyújthatnak be munkaadójuk ellen, illetve 
tájékoztatási és tudatosságnövelő 
kampányok révén a munkáltatók és az 
irreguláris migránsok tájékoztatása céljából 
a 2009/52/EK irányelv szerinti jogaik és 
kötelezettségeik vonatkozásában;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 4 pont – d a pont (új)



PE628.531v02-00 28/32 AD\1172894HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a származási országokban fennálló 
helyzet és stabilitás, illetve a helyi szintű 
abszorpciós kapacitás értékelése;

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a visszatérési műveletek 
előkészítése, többek között kiutasítási 
határozatok kibocsátásához vezető, 
harmadik országbeli állampolgárok 
azonosításával, úti okmányok kiállításával 
és családtagok felkutatásával kapcsolatos 
intézkedések;

e) a visszatérési műveletek 
előkészítése, többek között kiutasítási 
határozatok kibocsátásához vezető, 
harmadik országbeli állampolgárok 
azonosításával, úti okmányok kiállításával, 
családtagok felkutatásával kapcsolatos 
intézkedések, a származási országban a 
visszailleszkedést elősegítő európai 
szakképesítés megszerzésének lehetősége;

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a kitoloncolást célzó műveletek a 
kapcsolódó intézkedésekkel együtt, az 
uniós jogban meghatározott normáknak 
megfelelően, a kényszerítő eszközök 
kivételével;

h) a kitoloncolást célzó műveletek a 
kapcsolódó intézkedésekkel együtt, teljes 
mértékben tiszteletben tartva az emberi 
jogokat, és az uniós jogban meghatározott 
normáknak megfelelően, a kényszerítő 
eszközök kivételével;

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a visszatérésre kötelezett személy i) a visszatérésre kötelezett személy 
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tartós visszatérését és visszailleszkedését 
támogató intézkedések;

tartós visszatérését és visszailleszkedését 
hosszú távon támogató intézkedések, 
köztük kézségfejlesztési tevékenységek;

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) harmadik országokban található, 
az érkezéskor megfelelő átmeneti szállást 
és befogadást biztosító létesítmények és 
szolgáltatások, többek között a kísérő 
nélküli kiskorúak és más veszélyeztetett 
csoportok számára, a nemzetközi 
normákkal összhangban;

j) a harmadik országoknak nyújtott 
támogatás az érkezéskor megfelelő 
átmeneti szállás és befogadás 
biztosítására, a nemzetközi normákkal 
összhangban;

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 4 pont – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) együttműködés harmadik 
országokkal az irreguláris migráció elleni 
küzdelem valamint a hatékony visszatérés 
és visszafogadás terén, többek között a 
visszafogadási megállapodások és egyéb 
megállapodások végrehajtása keretében;

törölve

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 4 pont – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) harmadik országokban végzett, 
többek között az infrastruktúrát és 
felszerelést érintő intézkedések és egyéb 
intézkedések támogatása, amennyiben azok 
hozzájárulnak a harmadik országok és az 
Unió és tagállamai közötti hatékony 

m) harmadik országokban végzett 
intézkedések támogatása, amennyiben azok 
hozzájárulnak a harmadik országok és az 
Unió és tagállamai közötti hatékony 
együttműködés fokozásához a visszatérés 
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együttműködés fokozásához a visszatérés 
és visszafogadás tekintetében.

és visszafogadás tekintetében.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A helyi és regionális hatóságok és a 
társadalmi szervezetek által végrehajtott 
integrációs intézkedések;

– A helyi és regionális hatóságok és a 
társadalmi szervezetek, többek között a 
diaszpórák által végrehajtott integrációs 
intézkedések;

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. egyedi célkitűzés: A tagállamokba 
irányuló legális migráció támogatása, 
ideértve a harmadik országbeli 
állampolgárok integrációjához való 
hozzájárulást: 

törölve

1. Azon személyek száma, akik részt vettek 
az alap által támogatott, kivándorlást 
előkészítő intézkedésekben.
2. Azon személyek száma, akik részt vettek 
az alap által támogatott integrációs 
intézkedésekben, és akik arról számoltak 
be, hogy az intézkedések kedvező hatást 
gyakoroltak a korai integrációjukra, az 
alap által támogatott integrációs 
intézkedésekben részt vevő személyek 
teljes számához viszonyítva;
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