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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

a következő javaslatokat: 

A. mivel az Unió földközi-tengeri határai az Európai Unió külső határai, és mivel a 

szárazföldi határoktól eltérően ezek a határok nem zárhatók le, továbbá sürgősen kezelni 

kell a menekültbeáramlás jelentette problémát és el kell kerülni, hogy a menekültek az 

emberkereskedők és a maffiák áldozataivá váljanak; 

1. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy drámaian nő azoknak az embereknek a száma, akik 

életüket kockáztatva megkísérlik a veszélyes átkelést a Földközi-tengeren, hogy 

eljussanak az EU-ba; hangsúlyozza, hogy a Földközi-tenger a világ legnagyobb tengeri 

migrációs útvonala, amelyet sűrű kereskedelmi forgalom hálóz be; hangsúlyozza, hogy a 

jelenlegi menekültügyi válság miatt nagy nyomás nehezedik a kereskedelmi tengerészeti 

ágazatra, amely egyre nagyobb részt visel a terhekből, különösen a személyzet biztonsága 

és az általános biztonsági előírásoknak való megfelelés tekintetében; úgy véli, hogy 

azoknak az átfogó intézkedéseknek, amelyekkel e válság többrétű problémáit az EU 

kezelni szándékozza, kellően figyelembe kell ezt venniük, és ily módon csökkenteniük 

kell a közlekedési ágazatot érő negatív hatásokat; 

2. emlékeztet, hogy az ENSZ menekültügyi egyezménye1, az ENSZ Tengerjogi 

Egyezménye2, a SOLAS-egyezmény3 és a SAR-egyezmény4 értelmében ezen 

egyezmények valamennyi részes fele megköveteli a lobogója alatt közlekedő hajó 

kapitányától, hogy – amennyire erre a hajó, a személyzet vagy az utasok komoly 

veszélyeztetése nélkül lehetőség van – haladéktalanul nyújtson segítséget a tengeren talált, 

az eltűnés veszélyének kitett minden személynek, függetlenül állampolgárságától és 

jogállásától, valamint megtalálásának körülményeitől, gondoskodjon elsődleges 

elsősegély- vagy egyéb ellátásukról, szállítsa őket biztonságos helyre, valamint aktívan 

vegyen részt a tengeri keresési és mentési műveletek végrehajtásában; hangsúlyozza, hogy 

a tengeren veszélybe került személyek megmentése nemcsak nemzetközi, hanem erkölcsi 

kötelesség is; 

3. felhívja a tagállamok összes kikötői és tengerügyi hatóságát, valamint az Európai 

Tengerbiztonsági Ügynökséget, és különösen a Földközi-tengeren közlekedő hajók 

kapitányait, hogy maximális éberséggel igyekezzenek észrevenni az esetleg veszélyben 

lévő migránsokat és menekülteket szállító hajókat; ezzel összefüggésben javasolja, hogy 

szigorúan tartsák be a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek és az ENSZ Menekültügyi 

Főbiztosa Hivatalának (UNHCR) a tengeren kimentett emberekkel szembeni bánásmódra 

vonatkozó útmutatásait5; 

                                                 
1 Az ENSZ 1951. évi nyilatkozata a menekültek jogállásáról 
2 Az ENSZ 1982. évi Tengerjogi Egyezménye, 98. cikk („A segítésnyújtásra vonatkozó kötelezettség”) 
3 „Életbiztonság a tengeren” tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény, 33. rendelet („Segélyhívási üzenetek: 
Kötelezettségek és eljárások”) 
4 A tengeri felkutatásról és mentésről szóló, módosított 1979. évi nemzetközi egyezmény 
5 A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet MSC 167(78) sz. határozata és „Tengeri mentés: A menekültekkel és 
migránsokkal kapcsolatban alkalmazandó elvekről és gyakorlatokról szóló útmutató” 
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4. hangsúlyozza, hogy a 2015. január 1. és május 31. közötti időszakban összesen 47 265 

migránst mentettek ki a Földközi-tengerből, ebből 13 475 embert a kereskedelmi hajók1; 

megjegyzi, hogy ez alatt az öt hónap alatt 302 kereskedelmi hajót kértek meg arra, hogy 

változtassa meg haladási irányát és vegyen részt a mentési műveletekben, közülük 104 

hajót pedig utólag kértek meg arra, hogy a helyzet súlyossága következtében mentsen meg 

és szállítson partra migránsokat; 

5. sajnálatát fejezi ki, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala szerint2 csak 

2015-ben eddig több mint 3 000 ember vesztette életét végzetes tengeri átkelések során;  

6. kéri a Tanácsot, hogy sürgősen hagyja jóvá az Európai Bizottság által 2015. szeptember 9-

én benyújtott és az Európai Parlament szeptember 17-i plenáris ülésén elfogadott, 120 000 

nemzetközi védelemre szoruló ember áthelyezésére vonatkozó javaslatot, valamint hogy 

folyamatosan értékelje a menekültek védelméhez kapcsolódó lehetséges további 

szükségleteket; 

7. hangsúlyozza, hogy bár a legnagyobb felelősség a tagállamokra hárul, a kereskedelmi 

hajók jelentős szerepet játszanak a kutatási és mentési műveletekben mennyiség és 

hatékonyság tekintetében egyaránt; rámutat, hogy a kereskedelmi hajók nincsenek 

felszerelve és személyzetüket sem képezték ki annak érdekében, hogy azok kellőképpen 

felkészültek legyenek az ilyen nagyságrendű mentési műveletekben való rendszeres 

részvételre;  

8. emlékeztet, hogy a kereskedelmi hajók és személyzetük által a mentési műveletekhez 

felkínált segítségnyújtás nem helyettesítheti a migránsoknak a tengeren nyújtott 

segítséget, amelyet továbbra is az illetékes uniós és tagállami hatóságoknak kell 

biztosítaniuk, ellátva őket a szükséges emberi és pénzügyi erőforrásokkal; elismeri és 

üdvözli a humanitárius szervezetek jelentős és nagylelkű hozzájárulását a Földközi-tenger 

vizein közlekedő bárkák megmentéséhez, és különösen az Orvosok Határok Nélkül (MSF) 

és a migránsoknak segélyt nyújtó földközi-tengeri államok (MOAS) tulajdonában lévő 

hajókon folyó tevékenységekhez; 

9. megállapítja, hogy a mentést végző hajókat és tulajdonosaikat érintő lehetséges gazdasági 

és igazságügyi következmények eltántorítanak egyes hajókat attól, hogy segítséget 

nyújtsanak; felszólítja a tagállamokat, hogy ne szabjanak ki büntetést azokra, akik 

humanitárius indíttatásból önkéntesen segítik a migránsokat, beleértve az őket szállítókat 

és a hajók tulajdonosait is; felszólítja a Bizottságot, hogy javasolja a 2001/51/EK tanácsi 

irányelv felülvizsgálatát; 

10. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a hajók és személyzetük nem megszokott tevékenységi 

körükbe tartozó kutatási és mentési műveletekre való megfelelő felkészítése nélkül a 

Földközi-tengeren – amely már tanúja volt emberi tragédiának – a helyzet balesetekhez és 

emberéletek elvesztéséhez vezethet mind a migránsok, mind a hajók személyzete 

tekintetében, ami a tengerbiztonságot és a környezetet érintő kockázatokkal is jár;  

11. üdvözli az Európai Bizottság „Európai migrációs stratégia” (COM (2015)0240) című 

közleményét, és határozottan kéri a tagállamoktól, hogy vállalják fel a rájuk háruló 

                                                 
1 Az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) által kiadott statisztikák szerint. 
2 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php 
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felelősséget, valamint mind tagállami, mind uniós szinten hozzanak megfelelő és azonnali 

intézkedéseket annak érdekében, hogy megelőzzék további emberi tragédiák 

bekövetkeztét a Földközi-tengeren, illetve a szolidaritás és a megosztott felelősség elvével 

összhangban biztosítsák a nemzetközi és etikai kötelezettségek teljesítését;  sürgeti az EU-

t és tagállamait, hogy találjanak eredményes és fenntartható megoldást az uniós migrációs 

rendszer jelenlegi hiányosságaira, kezeljék a jelenlegi bevándorlási válság tényleges okait, 

és akadályozzák meg a csempészhajók további elindulását és további emberéletek 

kioltását a Földközi-tengeren; úgy véli, hogy az uniós szintű intézkedéseknek átfogónak 

kell lenniük, és ellenőrzött, kezelhető, biztonságos és jogszerű migrációhoz kell vezetniük; 

12. mélységes aggodalmát fejezi ki – különös tekintettel a humanitárius szempontokra – 

nemcsak a földközi-tengeri térségben zajló migrációs válság miatt, hanem annak az 

utasszállító hajók, körutazást végző hajók és konténerszállító hajók által bonyolított 

tengeri közlekedésre kifejtett hatásai, valamint a hajók, rakományuk és személyzetük 

biztonsága, illetve általában véve a tengerbiztonság miatt is; 

13. meggyőződése, hogy az embercsempészet elleni küzdelem nem áshatja alá a hajózás 

szabadságát; 

14. sürgeti a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a szükséges közép- és hosszabb 

távú intézkedésekig továbbra is növeljék a Földközi-tengeren zajló kutatási és mentési 

műveletek megfelelő finanszírozását és együttműködve az illetékes hatóságokkal 

terjesszék ki a jelenlegi műveletek tevékenységi területét annak érdekében, hogy az 

Európába belépni kívánó migránsok és a nemzetközi védelemre jogosult személyek, 

illetve a Földközi-tengeren dolgozó hajószemélyzet biztonsága és emberi jogai szavatolva 

legyenek; 

15. kéri, hogy szigorúan ellenőrizzék a mentési műveletekre és a befogadóállomásokra szánt 

pénzeszközök tényleges rendeltetését azok megfelelő és célzott felhasználásának 

biztosítása érdekében, valamint azért, hogy elkerülhető legyen azok más célokra való 

szabálytalan felhasználása; 

16. ösztönzi az uniós hatóságokat és a tagállamokat, hogy teljes mértékben aknázzák ki a 

meglévő hajómegfigyelési és információs rendszereket a Földközi-tengeren, gyűjtsenek 

naprakész információkat az EU partjainál áthaladó hajókra vonatkozóan, és fejlesszék 

tovább az egyes tengeri hatóságok közötti együttműködést, például a 

közlekedésbiztonsági, a tengerészeti és a part menti őrségi hatóságokkal, szükség esetén 

az EUSZ 20. cikke és az EUMSZ 329. cikkének (1) bekezdése szerinti megerősített 

együttműködés révén, annak érdekében, hogy munkájukat jobban össze tudják hangolni, 

hatékony tengerbiztonsági funkciókat tudjanak bevezetni, amelyek hozzájárulnak a 

csempészhálózatok leszereléséhez és az e hálózatokhoz tartozó hajók lefoglalásához, 

továbbá valós idejű helyzeti áttekintést tudjanak adni a mentési műveletek támogatása 

érdekében; hangsúlyozza az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség integrált 

tengerészeti szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóként, teljes kapacitással történő bevonását – 

és e szerepének ösztönzését – a földközi-tengeri műveletek támogatása érdekében; 

17. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak és az érintett hatóságoknak folyamatosan 

biztosítaniuk kell, hogy a kimentett menekültek és migránsok a mentési művelet részét 

képező hajókról zökkenőmentesen partra szállhassanak a kijelölt tengeri kikötőkben; 
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18. hangsúlyozza, hogy a valamely mentési műveletben részt vevő utasszállító, tengerjáró 

vagy konténerszállító hajók személyzete semmilyen esetben sem bonyolíthatja vagy 

nehezítheti a szomszédos tagállamokban a migránsok ellenőrzéséért felelős, a Frontex 

által irányított tisztek munkáját, bármilyen döntést is hozzanak a tagállam vagy az EU 

jogszabályainak megfelelően; 

19. hangsúlyozza, hogy gyorsan meg kell erősíteni a Frontex kapacitásait és hatásköreit; 

20. felszólítja a földközi-tengeri térség helyzetében érintett valamennyi felet, hogy keressen 

megoldást a menekültügyi válságra, többek között tegyen erőfeszítéseket, hogy a 

menekültek biztonsága és alapvető jogai javuljanak a származási országukban; arra 

biztatja a tagállamokat, hogy kínáljanak fel segítséget és erőforrásokat a frontvonalban 

lévő tagállamoknak, és találjanak megoldást a nagyléptékű migráció alapvető okaira, 

erősítsék meg az együttműködést a nem uniós földközi-tengeri országokkal, így 

Törökországgal, Líbiával, Libanonnal és Jordániával az információcsere, a közös kutatási 

és mentési műveletek létrehozása, a határellenőrzés, a határőrizet és a migráció 

ellenőrzésére vonatkozó megállapodások elősegítése területén, valamint kemény 

büntetőjogi szankciókkal lépjenek fel az emberkereskedőkkel, bűnszervezetek vezetőivel 

és a csempészek bűnügyi hálózataival szemben; 

21. kéri a Bizottságot, hogy az illetékes tagállamok hatóságaival, a helyszínen dolgozó 

humanitárius szervezetekkel, valamint az Unió és az ENSZ ügynökségeivel együtt hozzon 

létre munkacsoportot a menekültek szállítását biztosító közlekedési módok sürgős 

kidolgozása érdekében, valamint hozzon létre biztonságos és legális tengeri és szárazföldi 

utakat, amelyek lehetővé teszik a menedékkérők és a menekültek biztonságos és méltó 

körülmények közötti eljuttatását a konfliktusövezetekből a menekülttáborokba és a 

célországokba; úgy gondolja, hogy legális és szabályozott csatornákat kell létesíteni a 

bevándorlás számára, és azokért a közös felelősséget a 28 tagállamnak megosztva kell 

vállalnia; 

22. rámutat, hogy a határellenőrzések több tagállam általi közelmúltbeli újbóli bevezetése 

veszélyezteti a nyitott uniós belső határok rendes schengeni rendszerét és a személyek 

szabad mozgását, a határokon a menekültek emberi körülményeinek romlását vonja maga 

után és problémát okoz az uniós közlekedési rendszer, ezen belül a személyszállítás 

működését illetően is; felhívja a Bizottságot, hogy álljon elő megfelelő gyors reagálási 

eszközökkel és megoldásokkal annak érdekében, hogy fenn lehessen tartani a közlekedési 

rendszer zökkenőmentes működését és a személyek szabad mozgáshoz való jogát, ezen 

belül az utasok jogait; 

23. hangsúlyozza az infrastruktúra és egy olyan rendszer létrehozásának fontosságát, amely 

előre jelzi, hogy az EU külső határainak mely következő területére irányul majd óriási 

mértékben megnövekedett migrációs áramlás, és lehetővé teszi az erre való felkészülést. 
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