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a Bizottság számára 
az eljárási szabályzat 128. cikke 

Claude Moraes 
a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Tárgy: A földközi-tengeri térségben uralkodó helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó 
uniós megközelítés szükségességéről 

A Parlament 2013 októberében állásfoglalást fogadott el a Földközi-tenger térségét érintő migrációs 
hullámokról. Röviddel ezután a Tanács létrehozta a mediterrán térséggel foglalkozó munkacsoportot, 
amit több bizottsági közlemény követett. 2014 októberében a Bel- és Igazságügyi Tanács „Fellépés a 
migrációs áramlások jobb kezelése érdekében” címmel következtetéseket fogadott el. A Bizottság: 

1. be tudna-e számolni arról, hogy véleménye szerint – az EUMSZ 80. cikkével összhangban – 
hogyan lehetne kialakítani a szolidaritást és biztosítani a felelősség igazságos elosztását egyrészt 
a menekültek és a migránsok első állomásaként szolgáló mediterrán tagállamok, másrészt a 
végső úti célként szolgáló, a legtöbb menekültet és menedékkérőt befogadó többi tagállam 
tekintetében;  

2. ki tudná-e fejteni, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy a keresési és mentési kötelezettségek 
ténylegesen teljesüljenek, ugyanakkor fel lehessen lépni az embercsempészek és 
emberkereskedők bűnözői magatartásával szemben, továbbá tájékoztatást tudna-e nyújtani az 
embercsempészek és emberkereskedők által alkalmazott gyakorlatokról, különösen azokról, 
amelyek a migránsok halálához vezetnek; 

3. be tudna-e számolni arról, hogy szükségesnek tartja-e a Frontex tevékenységi körének 
kibővítését, hogy a Triton várhatóan mennyi ideig fog tartani, és hogy mik az elképzelések a 
közép és hosszú távú finanszírozást illetően;  

4. ki tudná-e fejteni, hogy hogyan kívánja kidolgozni a menedékkérők és menekültek EU-ba való 
belépésének biztonságos és legális módozatait;  

5. el tudná-e magyarázni, hogy ezek mennyiben erősítik a közös visszatelepítési politikát, és 
mennyiben ösztönzik a tagállamok intenzívebb és egyenlőbb arányú részvételét;  

6. ki tudná-e fejteni, hogy miként szándékozik javítani a harmadik országokkal folytatott 
együttműködésre vonatkozó általános stratégiát, különös tekintettel a regionális védelemre, a 
visszatelepítésekre, a kiutasításokra és a migráció alapvető okainak kezelésére, illetve le tudná-e 
írni, hogy a stratégia milyen formát fog ölteni a Líbiához és Szíriához hasonló 
konfliktusövezetekben;  

7. ki tudná-e fejteni, hogy miként kívánja a migrációval kapcsolatos, a Parlament felé tett köszöntő 
nyilatkozatában Juncker elnök által bejelentett átfogó megközelítést kialakítani, ideértve a 
megfelelő legális migrációs csatornákat is;  

8. tudna-e részletes elemzést adni arról, hogy hogyan használják fel a belügyi alapokat ebben az 
összefüggésben, különös tekintettel a menekültügy és a migráció, a határellenőrzés, az 
embercsempészettel és az emberkereskedelemmel szembeni küzdelem és a kitoloncolás 
területén hozandó intézkedésekre, valamint az uniós kül- és fejlesztési politikákra előirányzott 
alapokra;  

9. ki tudná-e fejteni, hogy hogyan fogja biztosítani a közös európai menekültügyi rendszer hatékony 
végrehajtását, és hogyan fogja kidolgozni a befogadásra, az adminisztratív eljárásokra és az 
elbírálásra vonatkozó EU-szerte közös hatékony normákat, tekintettel a leginkább kiszolgáltatott 
személyek védelmére és a menekültek társadalmi befogadásának ösztönzésére, továbbá hogy 
készen áll-e arra, hogy szükség esetén jogsértési eljárást kezdeményezzen, és felülvizsgálná-e a 
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vonatkozó jogszabályokat, amennyiben az ellenőrzések során kiderül, hogy erre szükség van? 
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