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Tárgy: A helyi és regionális önkormányzatok szerepe a migráció kezelésében 

Az uniós tagállamok között a menedékkérők migrációjának kezelése és fogadásuk terén 
tapasztalható, többek között egy működőképes dublini rendszeren keresztül megvalósuló nagyobb 
szolidaritás hiánya politikai válsághoz vezetett uniós és nemzeti szinten, amelynek következtében a 
helyi és regionális hatóságok gyakran korlátozott eszközökkel rendelkeznek és csak korlátozott 
iránymutatást kapnak a migránsok és menekültek fogadására és támogatására vonatkozóan. 
Miközben sok helyi és regionális hatóság nagy szolidaritást mutatott a migránsok és menekültek 
fogadása és az olyan szolgáltatásokhoz való hozzájutásuk biztosítása terén, mint a lakhatás, az 
egészségügy és az oktatás, valamint a területükön tartózkodó migránsok és menekültek hosszú távú 
befogadásának lehetővé tételével és előmozdításával kapcsolatban, e hatóságok fellépéseit és 
kezdeményezéseit gyakran nem támogatják megfelelő finanszírozással és jogi keretekkel nemzeti 
szinten. 

A fentiek fényében szükségesnek tartaná-e a Tanács: 

1. Uniós szinten nagyobb szolidaritásra és a tagállamok közötti hatékonyabb koordinációra 
törekedni, többek között a dublini rendszernek és a befogadási feltételekre vonatkozó 
rendelkezéseknek az Európai Parlament e tárgyban készült jelentésében foglalt irányvonalak 
mentén való átalakítása révén? 

2. Hosszú távon kötelezettséget vállalni – a tagállamok és az EU részéről – a városok és régiók 
közvetlen finanszírozásának növelésére közvetlen hozzáférés biztosításával a helyi és regionális 
hatóságok számára a többéves pénzügyi keretből kapható megfelelő finanszírozáshoz, különös 
tekintettel a helyi és regionális hatóságok által a menedékkérők fogadásának, szolgáltatásokhoz 
való hozzájutásának és hosszú távú befogadásának biztosítása terén játszott kulcsszerepre? 

3. Létrehozni egy olyan felületet a helyi és regionális hatóságok számára, amelyen kidolgozhatják 
és önkéntes alapon megoszthatják a menedékkérők fogadására és olyan szolgáltatásokhoz való 
hozzájutásukra vonatkozó vészhelyzeti terveiket, mint a gyermekek oktatása a helyi iskolákban 
és az egészségügyhöz és lakhatáshoz való hozzájutás? 

4. Külön jogi kereteket kidolgozni a helyi és regionális hatóságok menekültek és migránsok 
fogadásával kapcsolatos kezdeményezéseinek és fellépéseinek megkönnyítése érdekében, és 
tanácskozni a helyi és regionális kormányzati szintű szereplőkkel a fent említett jogi és 
közigazgatási keret kialakításakor, és bevonni őket a területükkel kapcsolatban hozott 
intézkedésekbe? 

5. Rugalmas munkaerő-migrációs politikákat kialakítani annak biztosítására, hogy a vállalatok és a 
munkaadók hozzájuthassanak a számukra szükséges emberi erőforrásokhoz, megkönnyíteni a 
korai befogadási folyamatokat, és elősegíteni a külföldi állampolgárok részvételét a helyi 
hatóságok ügyeiben, miután tartózkodási státuszuk tisztázódott, a Helyi Önkormányzatok Európai 
Chartájának kiegészítő jegyzőkönyve (CETS No. 207) aláírásával és megerősítésével? 
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