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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Fejlesztési Bizottságot mint 

illetékes bizottságot,hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

A. mivel Afrikát és az EU-t a migráció és a mobilitás kérdései kötik össze, és közös 

kihívásokkal szembesülnek a biztonság, illetve a szervezett és határokon átnyúló bűnözés 

kezelésére irányuló intézkedések tekintetében; mivel ezeket a kérdéseket közösen és 

gyakorlati módon kell kezelni; 

1. hangsúlyozza, hogy az Afrikára vonatkozó uniós stratégiának a migráció, a nemzetközi 

védelem és a kényszerű lakóhelyelhagyás valamennyi aspektusával foglalkoznia kell, 

különös tekintettel a szolidaritás, a partnerség és a megosztott felelősség elveire, valamint 

az emberi jogok tekintetében a kölcsönös elszámoltathatóságra; 

2. megállapítja, hogy az afrikai konfliktusokat övező bizonytalanság légköre hátráltatja a jó 

kormányzást és olyan környezetet teremt, amely nem járul hozzá a növekedéshez, a 

foglalkoztatáshoz, a befektetésekhez és a fejlődéshez; hangsúlyozza, hogy a demokratikus 

és átlátható állami struktúrák, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása, a 

nemek közötti egyenlőség és a jó kormányzás kulcsfontosságú elemek az afrikai országok 

fejlődéséhez; úgy ítéli meg, hogy Afrika kulcsfontosságú partner a nemzetközi színtéren, 

és véleménye szerint az EU-nak fokoznia kell az együttműködést és a politikai 

párbeszédet ezzel a kontinenssel, és a kölcsönös bizalom alapján felelősséggel kell 

felruháznia afrikai partnereit; hangsúlyozza, hogy az uniós fejlesztési finanszírozásnak és 

támogatásnak elő kell segítenie az afrikai országok fenntartható fejlődését és jó 

kormányzását; szorgalmazza az EU és Afrika közötti szorosabb és a politikai 

kapcsolatokra nagyobb hangsúlyt helyező partnerséget, valamint e kérdések kezelésére 

irányuló konkrét pénzügyi keret kialakítását; 

3. hangsúlyozza, hogy az Afrika–EU stratégiának képesnek kell lennie arra, hogy 

figyelembe vegye az afrikai országok jelentős sokféleségét, és ily módon alkalmazkodjon 

az egyes partnerországok sajátos körülményeihez; 

4. elismeri a különböző afrikai országok közötti fejlődésbeli különbségeket; arra ösztönzi az 

EU-t, hogy működjön együtt olyan stratégiai partnerekkel és vezető országokkal, amelyek 

– különösen bilaterális megállapodások és regionális stratégiák révén – politikailag, 

gazdaságilag és társadalmilag képesek megteremteni Afrikában a növekedést és fejlődést 

elősegítő légkört, lehetővé téve ezáltal az Afrika és Európa közötti migráció mögöttes 

okainak felszámolását; 

5. úgy véli, hogy bár az Afrika–EU partnerségnek központi szerepet kell játszania a 

fejlesztési segélyezési politikában és az Afrikában végrehajtott intézkedésekben, továbbra 

is az afrikai országok és vezetőik felelnek elsősorban a saját kontinensük jövőjéért; ezért 

úgy véli, hogy az EU-nak támogatnia kell az afrikai vezetők arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy stabil és virágzó afrikai környezetet, valamint a békét, biztonságot és jó kormányzást 

illető közös érdekeinken alapuló együttműködést alakítsanak ki; 

6. rámutat arra, hogy az Afrikán belüli, valamint az Afrika és az EU közötti migráció és 
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mobilitás mindkét kontinens számára előnyös, és hogy a migráció és a mobilitás 

holisztikus megközelítése rendkívül fontos a fenntartható fejlődés előmozdítása, valamint 

a demokrácia, a jogállamiság, a jó kormányzás és az emberi jogok előmozdítása 

szempontjából; ösztönzi a Bizottságot, hogy dolgozzon ki új mobilitási és migrációs 

partnerségeket az afrikai partnerországokkal; 

7. elismeri, hogy Afrika népessége 2050-re várhatóan eléri majd a 2,4 milliárdot, és 

elsősorban fiatalokból fog állni1; üdvözli a szándékot, hogy az EU-Afrika partnerség 

keretében a hangsúly a fiatalokra helyeződik; arra ösztönzi az EU-t, hogy továbbra is 

azonosítsa és támogassa a demokráciát, a jogállamiságot és az emberi jogokat előmozdító, 

fiatalok inspirálta kezdeményezéseket, és fokozza együttműködését az afrikai országokkal 

a gyermekkatonák toborzása, a női nemi szervek megcsonkítása, a kényszerházasságok és 

a gyermekek jogainak bármely megsértése elleni küzdelem terén emlékeztet arra, hogy 

minden tizedik mobilis diák a világon Afrikából érkezik, és hogy e diákok fele Európába 

kerül; hangsúlyozza az ismeretek cseréjének fontosságát annak elkerülése érdekében, 

hogy semmiképpen ne kerüljön sor az Afrikából történő agyelszívásra; 

8. felszólít különösen a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, 

gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair 

tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló (EU) 

2016/801 irányelv végrehajtására az afrikai diákok javára; 

9. elismeri, hogy az erőszakos konfliktusok, az üldözés, az egyenlőtlenség, az emberi jogok 

megsértése, a terrorizmus, az elnyomó rendszerek, a természeti katasztrófák, az 

éghajlatváltozás és a tartós szegénység okozta az elmúlt években a népességmozgásokat 

és az Európába irányuló migráció növekedését; ugyanakkor emlékeztet arra, hogy a 

nemzetközi migráció kevesebb mint 35 millió embert érint Afrikában, és a migráció több 

mint 85%-a Afrikán belül történik; hangsúlyozza, hogy a menekültek és a bevándorlók 

ugyanolyan egyetemes emberi jogokkal és alapvető szabadságokkal rendelkeznek; 

10. emlékeztet arra, hogy a menekültek és migránsok többsége a fejlődő országokban talál 

menedéket, és hogy a népmozgások elsősorban ezen országokon belül és azok között 

zajlanak; hangsúlyozza, hogy ezen országok támogatási rendszerei nagy kihívásokkal 

szembesülnek, amelyek komolyan veszélyeztethetik a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő 

személyek egyre nagyobb számának védelmét; 

11. külön kiemeli az emberek faji, etnikai hovatartozása, vallása/hite, szexuális irányultsága, 

nemi identitása és nemi jellemzői alapján elkövetett erőszakot és üldözést, amely sérti a 

nemzetközi emberi jogi kötelezettségeket és alapvető szabadságokat, valamint 

akadályozza a fejlődést, illetve a menekültek és migránsok tömeges vándorlásához vezet; 

12. úgy ítéli meg, hogy a terrorizmus globális veszélyt jelent a regionális békére és 

stabilitásra, a fenntartható fejlődésre és a belső biztonságra, amely veszélyt a nemzeti 

kormányoknak, a regionális és nemzetközi szervezeteknek és az uniós ügynökségeknek 

összehangolt módon kell kezelniük; emlékeztet arra, hogy a szervezett bűnözés, a 

pénzmosás, a kábítószer-kereskedelem, a vadon élő állatok és növények jogellenes 

kereskedelme és a kalózkodás tagadhatatlanul kihat az afrikai országokra; felszólít az EU-

Afrika stratégián belüli megerősített együttműködésre a büntetlenség megelőzése, a 

                                                 
1 ENSZ, A világ népesedési kilátásai, 2015. 
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jogállamiság előmozdítása, továbbá a rendőrségi és igazságszolgáltatási kapacitások 

bővítése érdekében, az információ és a bevált gyakorlatok cseréjének megkönnyítése, 

valamint a terrorizmus és a szervezett bűnözés megelőzése, leküzdése, a 

finanszírozásának felszámolása és büntetőeljárás alá vonása céljából; úgy véli, hogy a 

terrorizmusellenes stratégiának az afrikai és európai erőszakos szélsőségekhez vezető 

radikalizálódás megelőzésére irányuló intézkedéseket is magában kell foglalnia, 

különösen a fiatalok körében; 

13. felhívja a figyelmet arra, hogy az Afrika és az EU közötti migrációs és mobilitási 

párbeszédnek elő kell segítenie nem csupán a magasan képzettek Afrikán belüli, valamint 

az Afrika és az EU közötti mobilitását és szabad mozgását egy jól irányított, jogokon 

alapuló megközelítés alapján, beleértve a migráció biztonságos és jogi csatornáinak 

megerősítését; felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy segítsék elő a családegyesítést; 

14. megismétli arra irányuló felhívását, hogy erősítsék meg a jogszerű csatornákat nemzetközi 

védelemre szoruló személyek számára; sürgeti a tagállamokat, hogy kínáljanak fel 

áttelepítési férőhelyeket jelentős számú menekültek számára, figyelembe véve az afrikai 

országokban befogadott menekültek összlétszámát; ezzel összefüggésben felszólít egy 

olyan uniós áttelepítési keret létrehozására, amelyet a tagállamok könnyen 

végrehajthatnak, és amely arra ösztönzi az EU-t és tagállamait, hogy az áttelepítés 

tekintetében világviszonylatban játsszanak meghatározó és példamutató szerepet; 

emlékezteti a tagállamokat arra, hogy bocsássanak rendelkezésre minden szükséges tárgyi 

feltételt, és vegyék tervbe új és biztonságos útvonalaknak a származási és tranzitországok 

uniós nagykövetségein és konzulátusain való megnyitását a menedékkérők, különösen a 

kiszolgáltatott személyek számára; 

15. felszólítja továbbá az EU-t és tagállamait, hogy működjenek együtt a menekültek 

vándorlásával vagy elhúzódó válságokkal szembesülő afrikai országokkal és nyújtsanak 

segítséget számukra azzal a céllal, hogy növeljék menekültügyi kapacitásukat és védelmi 

rendszereiket; emlékeztet arra, hogy a migráció és a menekültügy területén folytatott 

bármely együttműködés céljának az EU migrációs és menekültügyi politikáját irányító 

alapvető jogokkal kapcsolatos elvek tiszteletben tartása előmozdításának kell lennie; 

16. emlékeztet arra, hogy fontos a potenciális migránsok maximális tájékoztatása az 

irreguláris migrációs útvonalak használatában rejlő veszélyekről, továbbá az EU-n belüli 

kilátásaikról, különösen a foglalkoztatás és a képzés tekintetében; 

17. emlékeztet arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által 2016. 

szeptember 19-én elfogadott New York-i nyilatkozatot követően két globális migrációs és 

menekültügyi megállapodást készítenek elő 2018-ig az ENSZ égisze alatt, és amennyiben 

lehetséges, kívánatos lenne az EU–Afrika párbeszéd előzetes fokozása a közös prioritások 

azonosítása érdekében; 

18. hangsúlyozza, hogy a visszatérésre csak az egyes egyéni esetek értékelése után, a jogok 

teljes körű tiszteletben tartása mellett kerülhet sor, és hogy a migránsok 

visszatoloncolására irányuló bármilyen kísérlet ellentétes az uniós és a nemzetközi joggal; 

úgy véli, hogy a migránsok visszatérését csak biztonságosan szabad megvalósítani, az 

önkéntes visszatéréseket előnyben kell részesíteni a kiutasításokkal szemben, és a 

migránsok visszailleszkedésével rendszerszinten kell foglalkozni; 



 

PE607.871v02-00 6/8 AD\1135333HU.docx 

HU 

19. a migránsokkal való kereskedelem és az embercsempészet elleni küzdelem során 

hatékony, megerősített és szisztematikus együttműködést szorgalmaz az afrikai 

országokkal, határozott és tényleges letelepítési politikával és pénzügyi vizsgálattal 

együtt; felhívja az EU-t és az afrikai országokat, hogy fokozzák együttműködésüket, 

valamint az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy véget vessenek a két földrész közötti 

emberkereskedelemnek és -csempészetnek; 

20. elismeri az afrikai diaszpórák pénzügyi átutalásokban és nem pénzügyi értékekben 

egyaránt megnyilvánuló stratégiai potenciálját a béke, a demokrácia, a jó kormányzás és a 

társadalmi stabilitás megteremtése és előmozdítása terén; felhívja a figyelmet e diaszpórák 

bevonása és a fejlesztési projektekhez való összekapcsolásuk fontosságára annak 

biztosítása érdekében, hogy azok hozzájáruljanak a fejlesztési politikák hatékonyságához; 

21. emlékeztet arra, hogy az afrikai vezetők kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2063-ra 

felgyorsítják az afrikai kontinensen a növekedést, a fejlődést, a jólétet és a jó 

kormányzást; felhívja az EU-t és tagállamait, hogy támogassák a fejlődő országokat annak 

érdekében, hogy olyan hosszú távra szóló politikákat fogadhassanak el, amelyek 

tiszteletben tartják a szabad mozgáshoz, az oktatáshoz, az egészséghez és a 

foglalkoztatáshoz való jogot; hangsúlyozza, hogy az EU-nak és különösen a tagállamainak 

támogatniuk kell a legkevésbé fejlett országokat az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén 

kifejtett erőfeszítéseikben, hogy ezekben az országokban elkerülhető legyen a fokozódó 

szegénység; 

22. további erőfeszítéseket javasol a vallettai cselekvési terv végrehajtására a földközi-tengeri 

térség mindkét oldalán a migráció humánus és fenntartható kezelése érdekében; 

emlékeztet a migrációval kapcsolatos kérdésekről folytatott párbeszéd és az 

együttműködés fokozására irányuló kezdeményezések, például a „rabati folyamat” és a 

„kartúmi folyamat” fontosságára; 

23. szorgalmazza a harmadik országokkal kötött munkamegállapodások és az illetékes uniós 

ügynökségek külső együttműködési tevékenységeinek nagyobb mértékű parlamenti 

ellenőrzését; 
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