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JAVASLATOK 

A Halászati Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. üdvözli a Bizottság amelletti elkötelezettségét, hogy intézkedéseket hoz annak érdekében, 

hogy válaszoljon a precedens nélküli földközi-tengeri válságra, és hogy javítsa a 

migrációkezelés valamennyi szempontját, megerősítve migrációs politikáját és európai 

migrációs stratégiát fogadva el; ezzel kapcsolatban tudomásul veszi továbbá a 

nyilvánosság migrációs politikák hiányosságaival kapcsolatos erős tiltakozó reakcióit; 

véleménye szerint megfelelő erőforrások biztosítása, valamint az európai migrációs 

stratégia maradéktalan és azonnali végrehajtása fontos első lépés lenne az emberéletek 

megmentése felé, javítva a nemzetközi védelemhez való hozzáférést, elmozdulva a 

felelősségek és a szolidaritás tisztességes megosztása felé, korrigálva a jelenlegi rendszer 

torzulásait; felszólítja a Bizottságot, hogy aktívan vonja be a Parlamentet és vegye 

figyelembe ajánlásait, továbbá jövőbeli migrációs politikái kialakításakor konzultáljon 

minden, a döntéshozatali folyamatban érintett érdekelt féllel, többek között olyan 

nemzetközi szervezetekkel, mint az UNHCR, valamint a migránsokkal és menekültekkel 

foglalkozó szervezetek; 

2. rámutat, hogy az uniós polgárok által benyújtott számos petícióban utalnak a Földközi-

tenger térségében mutatkozó válsággal és az emberi életek tengeren történő elvesztésével 

kapcsolatos problémák széles körére, és kérik az Európai Uniót, hogy lépjen fel 

gördülékenyen és határozottan a helyzet javítása érdekében, és vessen el az emberi 

jogokat és a jogállamiságot sértő minden jogellenes gyakorlatot; kiemeli, hogy a petíciók 

benyújtóinak aggodalmai általában a következő területekhez kapcsolódnak: az európai 

menekültügyi és migrációs joganyag végrehajtásának hiányosságai és a hatályos Dublin 

III. rendelet nem hatékony mivolta; egy átfogó uniós migrációs politika hiánya és a 

szolidaritás elvének figyelmen kívül hagyása, ami aránytalan terheket ró a fogadó 

tagállamokra; az alapvető jogok megsértése, ami a tengeren „visszafordítást”,s a 

határokon pedig a belépés megtagadását és illegális helyszíni kitoloncolásokat 

eredményezett; valamint annak szükségessége, hogy európai szinten fokozzák az 

idegengyűlölet és az intolerancia elleni küzdelmet, fenntartsák a migránsok, a 

menedékkérők és a menekültek jogait és támogassák uniós integrációjukat; 

3. hangsúlyozza, hogy tekintettel a közelmúltbeli tragédiák mértékére és az illegális belépők 

és a tengeri halálesetek számának riasztó növekedésére (2015 első hat hónapjában több 

mint 100 000-ren érkeztek), az EU és tagállamai többé nem lehetnek csak megfigyelők, 

hanem felelősséget kell vállalniuk a vitáért és politikai szempontból határozottan kell 

vezetniük azt, konkrét fellépésekkel és egyedi intézkedésekkel maradéktalanul támogatva 

a Bizottság migrációs stratégiáját; 

4. felszólít a menekültügyi határozatok tagállamok közötti kölcsönös elismerésére nem csak 

abban az esetben, ha a határozat elutasító, hanem azokban az esetekben is, amikor a 

menedékjog megadására annak érdekében kerül sor, hogy megfelelően hajtsák végre az 

EUMSZ 78. cikke (2) bekezdésének a) pontjában szereplő rendelkezéseket, melyek 

felszólítanak az Unió egész területén érvényes egységes menekült jogállásra; 
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5. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió és különböző szervei és ügynökségei fellépéseit 

rendszeresen nyomon kell követni és a fennálló körülmények fényében értékelni kell, és 

adott esetben azokat ki kell igazítani vagy fokozni kell a közös európai menekültügyi 

rendszer tagállamok által történő maradéktalan átültetésének biztosítása, a menekültügyi 

rendszer igazgatásának javítása és annak érdekében, hogy lehetővé váljon az előrelépés a 

nagyobb fokú gyakorlati és a kézzelfoghatóbb szolidaritás felé, valamint a felelősségek 

méltányos megosztása  és az emberi jogok tiszteletben tartása terén; 

6. sürgeti az EU-t, hogy folytassa a Tritón művelet a Mare Nostrum művelettel megegyező 

szintre történő felerősítését; felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa a FRONTEX, 

másrészt operatív kiadásai és tevékenységei számára a folyamatos pénzügyi támogatást és 

az átlátható nyomon követést; 

7. hangsúlyozza, hogy az EU és az afrikai államok közötti migrációs áramlásokkal és tengeri 

átkelési mintákkal kapcsolatos adatok nyomon követését, összegyűjtését és elemzését 

javítani kell és egy központi uniós migrációs adatkezelési mechanizmus révén össze kell 

hangolni, ami rendszeres értékelő jelentéseket tenne lehetővé és erősítené a 

következetességet, a tervezést és a válságkezelést, ezáltal elősegítve az uniós szintű korai 

előrejelző rendszerek aktiválását, hogy a jövőbeli migrációs válságokra gyorsan lehessen 

reagálni; 

8. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy sürgősen fogadjanak el átfogó európai 

menekültügyi és migrációs politikát, amely az emberi jogok és méltóság tiszteletben 

tartásán, a nemzetközi normákon és az EU alapjául szolgáló értékeken, valamint az 

Európai Unió Alapjogi Chartájában szereplő jogokon alapul; hangsúlyozza, hogy szükség 

van az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 80. cikkének konkrét 

végrehajtására, amely előírja, hogy az uniós szakpolitikákra a szolidaritás és a felelősség 

tagállamok közötti igazságos elosztásának elve az irányadó, ideértve annak pénzügyi 

vonatkozásait is; kiemeli, hogy az európai és nemzeti migrációs politikáknak 

maradéktalanul meg kell felelniük az ENSZ a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. évi 

egyezményének és annak kiegészítő jegyzőkönyvének, valamint tiszteletben kell tartaniuk 

a visszaküldés tilalmának elvét; 

9. figyelmeztet az illegális helyszíni deportálások növekvő tendenciájára, például a 

spanyolországi Ceuta és Melilla enkláve Marokkóval határos kerítéseinél és határozottan 

elutasítja ezt a gyakorlatot, mivel az ellentétes az emberi jogokkal és a jogállamisággal; 

felhívja a figyelmet a származási országoktól eltérő más, nem uniós országokba történő 

kényszerű deportálásokra is, amelyek következtében az okmányokkal nem rendelkező 

személyeknek nincs lehetőségük elhagyni ezeket a harmadik országokat; 

10. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy számos gyermek, többek között a különösen 

kiszolgáltatott helyzetben lévő kísérő nélküli kiskorúak is a földközi-tengeri térségben 

utaznak; felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy védelmezzék a gyermekek mindenek 

felett álló érdekének elvét, többek között azáltal, hogy biztosítják a gyermekek megfelelő 

kezelését és a gyerekbarát  menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférést, elkerülik a kísérő 

nélküli kiskorúak átadását, kivéve, ha ez nyilvánvaló érdekeiket szolgálja, és figyelembe 

veszik a családegyesítés lehetőségeit, valamint a gyermekek védelmét és biztonságát; 

11. tudomásul veszi a bizottsági stratégiában szereplő fontos – különösen az emberéletek 

megmentésére, a helyzet sürgősségének kezelésére, a csempészhálózatok elleni 
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küzdelemre és a migráció alapvető okainak kezelésére irányuló – intézkedéseket, de 

egyúttal azt is hangsúlyozza, hogy a bizottsági stratégiában szereplő intézkedések nem 

fogják megszüntetni a jelenlegi migrációs áramlást, továbbá sürgősen szükség van egy, a 

nemzetközi védelemre szoruló személyeket célzó, az összes tagállam részvételével zajló, 

állandó uniós szintű letelepedési programra;  véleménye szerint a kötelező érvényű 

áthelyezési mechanizmust gyorsan és automatikusan kell tisztességes, világos, objektív, 

mérhető és valamennyi tagállam számára beazonosítható kritériumok alapján beindítani, 

figyelembe véve – amennyire csak lehetséges – a menekültek preferenciáit; 

12. üdvözli az állandó áthelyezési válságmechanizmusra irányuló, az EUMSZ 78. cikkének 

(2) bekezdésére alapuló bizottsági jogalkotási javaslatot, illetve azt, hogy a Bel- és 

Igazságügyi Tanács szeptemberi ülésén a tagállami minisztereknek sikerült 

megállapodniuk 40 000 egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személy  

Olaszországból és Görögországból való sürgősségi áthelyezésében és további 120 000 fő 

áthelyezésében;  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra a 

2001/55/EK tanácsi irányelvben megállapított, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült 

személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelemre vonatkozó 

rendelkezéseket, különösen pedig az irányelv (20) preambulumbekezdését, emlékeztet 

ugyanakkor arra, hogy mivel az irányelvet még soha nem alkalmazták, az uniós 

szolidaritási mechanizmus jobb végrehajtása és a sürgős menekültválságra való azonnali, 

biztonságos és legális reagálási eszközök bevezetése érdekében a Bizottságnak  javasolnia 

kell az irányelv felülvizsgálatát;  ebben az összefüggésben azt kéri, hogy világosan 

határozzák meg, mi minősül a menekültek „tömeges beáramlásának”; 

13. kiemeli, hogy az uniós migrációs politika egyik legsúlyosabb egyensúlyhiánya az EU 

tengeri és szárazföldi határokon lévő, a nemzetközi védelemre szoruló személyek egyre 

növekvő beáramlásával szembesülő országokat, valamint belső uniós határokkal 

rendelkező országokat érint, amilyen például a 2014-ben benyújtott uniós 

menedékkérelmek 43%-át regisztráló Németország és Svédország;  ezért felszólítja a 

tagállamokat és a Bizottságot, hogy az egyre több tagállamra, különösen pedig az EU 

külső határain lévő, a migrációs áramlásoknak közvetlenül és nap mint nap kitett 

tagállamokra nehezedő hirtelen és aránytalan migrációs nyomás enyhítése érdekében 

biztosítsák a Dublin III. Rendelet érdemi felülvizsgálatát, ugyanakkor a felülvizsgálat ne 

aknázza alá az Unió külső határainak biztonságát; 

14. véleménye szerint a legális migráció nem társadalmi-gazdasági teher, hanem inkább olyan 

lehetőség, amely pozitívan járulhat hozzá a társadalomhoz és az EU-ba irányuló legális 

migráció útjainak kialakítása hozzájárulhat az embercsempészek bűnügyi hálózatainak 

felszámolásához és a tengeri halálesetek számának csökkenéséhez;   ezért kiemeli, hogy 

az EU-ba vezető biztonságos és legális belépési útvonalakat kell a nemzetközi védelemre 

szorulók számára biztosítani;  hangsúlyozza, hogy a tagállamok számára kötelező érvényű 

letelepítési programra van szükség, amelynek keretében megfelelő számú menekültnek 

biztosítanák a letelepedést, és felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy  használják ki a 

hatályos jogszabályok nyújtotta meglévő lehetőségeket olyan egyéb eszközök, strukturált 

mechanizmusok, valamint  hozzáférhető és átlátható eljárások kialakítására, amilyenek 

például a humanitárius vízumok uniós nagykövetségeken és konzuli hivatalokban történő 

kiadása a származási vagy a tranzitországokban; 

15. felszólítja az EU-t, a tagállamokat és a tagjelölt országokat, hogy biztosítsák a származási 
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és tranzit harmadik országokkal a migrációról folytatott párbeszéd és átfogó vita 

nemzetközi keretét a fokozottabb szolidaritás és az EU-val való együttműködés 

biztosítása, valamint a migráció kiváltó okainak kezelése érekében; e tekintetben üdvözli a 

2015 novemberében, az afrikai partnerekkel szoros együttműködésben Vallettában 

megrendezendő csúcstalálkozót, amely alapul szolgál majd a migráció kiváltó okait kezelő 

jövőbeli keretmegállapodások elfogadásához; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy szorgalmazzák a konfliktusok származási országokban való megoldását, erősítsék 

meg a tranzitországok kapacitásait és biztosítsák, hogy a pénzeszközök az emberi és 

természeti erőforrások kizsákmányolásának felhagyását, az egészségügy és oktatás, az 

ipar és infrastruktúra javulását eredményező megfelelő projektekhez kerüljenek a 

migráció származási országaiban történő munkahelyteremtés és egy méltóságteljes jövő 

esélyének a javítása érdekében; 

16. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a visszatérési 

irányelvet azon eljárásokat és előírásokat, az alapvető jogi szabályokat és emberi jogokat 

tiszteletben tartva hajtsák végre, amelyek lehetővé teszik, hogy Európa humánusan és 

méltóságteljesen kezelje a hazatelepülőket a visszaküldés tilalmának elvével összhangban; 

sürgeti az EU-t és a tagállamokat, hogy a származási vagy harmadik országban az emberi 

jogok esetleges megsértésével járó visszaküldések megelőzése érdekében szenteljenek 

különös figyelmet a potenciális politikai üldöztetéshez kapcsolódó menedékjogi 

ügyeknek; 

17. felszólítja az EU-t, hogy erősítse tovább a már meglévő keretmegállapodásokat, mint az 

európai szomszédságpolitikát, a kartúmi folyamatot és a rabati folyamatot;  hangsúlyozza, 

hogy kellő fontosságot kell tulajdonítani az elhúzódó menekültügyi helyzeteknek, 

amelyek ha irányítatlanok maradnak, a Földközi-tengeren való illegális és életveszélyes 

átkelések folyamatos és egyre növekvő áramlását eredményezhetik; 

18. sajnálja, hogy néhány tagállamban – gyakran a szervezett bűnözés részvételével – súlyos 

csalások és közigazgatási szabálytalanságok történtek néhány menedékkérőket befogadó 

központ irányításában, ami kihatott mind az uniós forrásokkal való visszaélésre, mind 

tovább rontotta a migránsok életkörülményeit, illetve emberi jogainak védelmét; 

19. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy állítsák le a falak építését, a meglévőeket pedig 

bontsák le, és vessenek véget minden együttműködésnek, amely lehetővé teszi, hogy 

harmadik országokban falakat építsenek megakadályozandó, hogy a migránsok uniós 

vagy más területre érjenek; 

20. felszólítja a tagállamokat, hogy vezessenek be nemzeti integrációtámogatási programokat, 

biztosítsanak számukra kellő forrásokat és támogatást, illetve javítsák a bevándorlási 

integrációs politikára vonatkozó közös európai uniós alapelvek alkalmazását; felszólítja a 

Bizottságot, hogy erősítse meg az integrációval foglalkozó nemzeti kapcsolattartó pontok 

és az Európai Integrációs Fórum mint a párbeszéd platformja szerepét a jobb integráció és 

az ígéretes gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének biztosítására; 

21. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy hajtsanak végre a növekvő idegengyűlölet és 

gyűlölet-bűncselekmények kezelésére irányuló hatékony intézkedéseket, amelyek az 

oktatáson és a megelőzésen, valamint az erőszak és a megkülönböztetés, köztük a 

gyűlöletbeszéd minden formájának büntetésén alapulnak. 
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