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I BEVEZETÉS

2005 kora őszén tíznél többen vesztették életüket, míg több száz főt – közöttük 
menedékkérőket – a marokkói hatóságok deportáltak, illetve egyeseket magukra 
hagytak a sivatagban, miután azok kétségbeesett kísérleteket tettek rá, hogy átkeljenek 
az Afrika és Európa között, Marokkó északi részében található egyetlen szárazföldi – a 
Ceuta és Melilla spanyol enklávékat körülvevő árkokban és három méter magas 
falakban megtestesülő – határvonalon. Néhány héttel később az algériai hatóságok is 
több száz migránst kísértek vissza a határra, miután kiürítették a marokkói határ 
közelében fekvő Maghniában engedély nélkül kialakult hatalmas tábort. A jelek szerint 
ebben az esetben is voltak menedékkérők a csoportban. 2006 eleje óta – elsősorban 
szubszaharai területekről – emberek ezrei próbálják Mauritániából és Szenegálból 
kiindulva az Atlanti-óceánon át elérni a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek 
partjait. A tragikus események – meg sem lehet mondani, hányan fulladtak a tengerbe 
vagy pusztultak el a kimerültségtől a sivatagi átkelés közben, illetve hogy mindent 
egybevéve hány áldozata volt a migrációs mozgásnak pár év alatt – a Földközi-tenger 
mindkét partján elgondolkodásra késztettek, illetve olyan kezdeményezések 
beindítására, amelyeknek célja annak a jelenségnek a megállítása, amelynek tartalmát 
oly rosszul adja vissza az „illegális bevándorlás” fogalma. Szóba jött egy „Marshall-
terv Afrika számára”, valamint több kormányközi találkozóra került vagy kerül majd 
sor szubszaharai, észak-afrikai és uniós tagállamok részvételével. Ilyen például a július 
10–11-re tervezett rabati konferencia. Meghatározták a prioritásokat is, amelyek 
kiemelik az „Afrikával folytatott párbeszéd és együttműködés”, valamint a 
„szomszédos országokkal folytatott együttműködés” fontosságát1.

Az ezen átgondolási folyamat keretében tervbe vett megoldások két tengely köré 
rendezhetők: 1) a határok megerősítése a jogszerűtlen határátlépések megakadályozása 
érdekében, 2) annak elérése – az érintett országokkal folytatott együttműködés útján –, 
hogy a migránsok kiindulási országukban maradjanak. A migrációs áramlás 
kezelésének szempontjából e két tengely egyike sem jelent újdonságot az Európai Unió 
számára, amely több éve jelentős energiákat fordít erre a kérdésre a bel- és igazságügyi 
politika terén: mindkét megoldási irány megjelent már az Európai Tanács 1999-es 
tamperei ülésének munkaprogramjában is, s azóta számos jogi és operatív intézkedést 
dolgoztak ki. Az aktuális történések nem annyira ezen intézkedések hatékonyságát 
kérdőjelezik meg, mint inkább azt, hogy képesek-e kezelni az dél-észak irányú 
vándorlás újabb útvonalai következtében kialakult helyzetet. Úgy tűnik ugyanis, hogy 
az EU külső határain végrehajtott megerősített ellenőrzések ahelyett, hogy 
felszámolták volna az előttük tornyosuló problémát (céljuk a jogszerűtlen bevándorlás 
megelőzése), valójában csak más helyszínre helyezték át azt.

  
1 COM(2005) 621 végleges.
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A migránsok újabb, a korábbiaknál gyakran veszélyesebb és költségesebb útvonalakat 
választanak, az akadályokat pedig most már az Unión kívül, a nyugati közvélemény 
számára gyakran láthatatlanul, a kiindulási vagy a tranzitországokban kell leküzdeniük. 
A problémának ez az áthelyeződése sokba kerül. Először is a migránsok és a 
nemzetközi védelemre szorulók számára, akiknek alapvető jogaik kerülnek így 
veszélybe, holott ezek a jogok mind az Európai Uniót, mind a tagállamokat kötelezik, 
ahogyan ezt láthattuk is a ceutai és melillai események esetében. Másodszor pedig 
sokba kerül az érintett földrajzi övezetek számára is, amelyeknek hozzájárul a 
destabilizálódásához. Ez történik akkor, amikor az EU nyomására az észak-afrikai 
országok kénytelenek saját határaikon ellenőrzési mechanizmusokat kiépíteni abból a 
célból, hogy útját állják a szomszédos fekete-afrikai államok polgárainak, akik e 
határokat mindaddig szabadon átléphették. Mindezek folytán joggal aggódhatunk 
amiatt, hogy az Unió a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatait jelenleg egy 
olyan logika folyamatosságába illeszti, amelynek felmérhetők a gyakorta pusztító 
következményei. Márpedig az uniós külpolitika – a hágai program óta migrációs 
kérdésekben elfogadott – iránymutatásai felvetik ezt a kockázatot.

A hágai program

A többéves hágai program – „A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének 
erősítése az Európai Unióban” –, amelyet az Európai Tanács 2004. november 4-én és 
5-én Brüsszelben tartott ülésén elfogadott, a következő öt évre lefektette a munka 
alapköveit, az uniós menedék- és bevándorlási politika kérdésében két fejezetet 
különböztetve meg: az egyik az EU-n belüli közös politika kialakítási folyamatának 
továbbvitelére vonatkozott, akkor, amikor ennek – a Tanács 1999-es tamperei ülésén 
meghatározott – folyamatnak az első szakasza már befejezéséhez közeledett a 
menedékjog és a bevándorlás területén elfogadott közösségi szabályrendszerrel; a 
másik a „menekültügy és a bevándorlás külső dimenziójával” kapcsolatos, amelynek 
jelentős szerepet szán. 

A hágai program – amely a Tamperében beindított folyamat második szakasza –
célkitűzése ugyan „az Unió közös képességeinek erősítése az alapjogok tiszteletben 
tartatásának érdekében (…) a menekültekre vonatkozó genfi egyezményben és más 
nemzetközi szerződésekben biztosított védelem nyújtása az ezt igénylő személyeknek, 
a migrációs áramlások szabályozása és az Unió külső határainak ellenőrzése”, ám azok 
az eszközök, amelyek mindezek biztosítására hivatottak az EU területén, meglehetősen 
kevéssé öltenek konkrét formát. A Bizottság által már 2000 óta emlegetett közös 
európai menedékjogi rendszer2 csak 2010 távlatában valósulhat meg; továbbra is 
hangoztatják, hogy a munkavállalási célú bevándorlás tagállami hatáskörben marad; 
egyebeket illetően a hágai program kimerül abban, hogy felszólít az államok közötti 
jobb együttműködésre, valamint a migrációs mozgásokra vonatkozó ismeretanyag és 
információk begyűjtési és megosztási mechanizmusainak, továbbá a nemzeti politikák 
és az uniós kezdeményezések összhangjának javítására.

  
2 COM(2000) 755 végleges.
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Így a harmadik országok uniós területen letelepedett állampolgárait érintő integráció 
kapcsán hangsúlyozza, hogy sikerességük „haszonnal jár társadalmaink stabilitása és 
kohéziója szempontjából”: alig van szó többről, mint konkrét tartalom nélküli 
ajánlásokról. Például azt találjuk, hogy az „esélyegyenlőség megteremtése” érdekében 
„az integráció akadályait aktívan le kell bontani”, továbbá ajánlja egy olyan internetes 
honlap létrehozását, amelynek feladata az „ide vonatkozó tapasztalatok és információk 
strukturált kicserélésének” támogatása lenne.

Ezzel ellentétben a hágai programban található, a menekültügy és bevándorlás külső 
dimenziójáról szóló fejezetből – amely elemzési beszámolónk tárgya – kiderül, hogy a 
tagállamok milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak e kérdésnek, s az is, hogy 
pénzügyi erőfeszítésekre is hajlandók. Hangsúlyozzák, hogy „az EU politikájának –
hiteles partneri viszony keretében – támogatnia kellene (…) a harmadik országok által 
a migráció kezelése és a menekültek védelme érdekében tett erőfeszítéseket (…) a 
határfelügyelet eszközeinek megerősítése, az iratok megbízhatóságának javítása és a 
visszatérés problémájának megoldása céljából”. Mint látni fogjuk, a Tanács nem 
először kívánja ugyan az Európa felé irányuló migrációs áramlások kezelésének 
gondját részben áthárítani a harmadik országokra, de a kérdés első alkalommal jelenik 
meg ekkora hangsúllyal az Unió munkaprogramjában. Méghozzá két okból: egyfelől 
2004 folyamán többször is látványos körülmények között derült fény a szicíliai és 
andalúziai partok felé tartó migránsok átkelés közben elszenvedett tragédiáira, s a 
Tanács „valamennyi államot felhívja az együttműködés erősítésére újabb emberi életek 
elvesztésének megelőzése érdekében”, mivel „a migrációs áramlások nem kielégítő 
kezeléséből humanitárius katasztrófák származhatnak”; másfelől az EU határokon 
belüli közös menekültügyi és bevándorlási politikájának keretéül szolgáló 
szabályrendszer – az Amszterdami Szerződésben meghatározott formájában – 2004 
végére szinte teljesen kialakult. A jelek szerint a fő gond immár a határok védelme az 
újabb migránsokkal szemben.

II A MIGRÁCIÓS POLITIKA KÜLSŐ DIMENZIÓJA: EGY RÉGI-ÚJ PROBLÉMAKÖR

1. A menekültügyi-migrációs magas szintű csoport cselekvési terve. Sri Lanka 
példája

Az EU arra irányuló szándéka, hogy határai ellenőrzése azokon kívül valósuljon meg, 
nem 2004-ből való. A „menedékkérők és jogszerűtlenül bevándorlók európai uniós 
területre történő tömeges érkezése által okozott probléma” megoldása érdekében – az 
Általános Ügyek Tanácsa által 1998 decemberében létrehozott – menedékügyi-
migrációs magas szintű csoport (GHNAI) megbízatása azt tartalmazta, hogy „a 
bevándorlási és menekültáradat okainak leküzdése” és „a migrációs feszültségek 
csökkentésének elősegítése” céljából a főbb kibocsátó és tranzitországokban indítson 
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be több pillérre támaszkodó – a kereskedelmi politikára és a fejlesztési támogatásokra 
egyaránt kiterjedő – programokat3.

Mindazonáltal az egy évvel később – 1999 októberében – a GHNAI által a tamperei 
Tanács elé terjesztett, országokra lebontott cselekvési tervekből elsősorban az illegális 
bevándorlás kiindulópontjai elleni küzdelemre vonatkozó javaslatokat fogadták el, 
olyan eszközök formájában, mint a hamisított dokumentumok felderítését célzó 
rendszerek kialakítása, európai összekötő tisztviselők kiküldése a kibocsátó és 
tranzitországokba az útnak indulások ellenőrzésére, vagy például visszafogadási 
megállapodások aláírása.

Egy megfigyelő szerint a Marokkó számára javasolt cselekvési tervben – a terv alig 
veszteget szót az innen induló kivándorlás szociális-gazdasági kontextusára – szereplő 
tizennyolc intézkedés közül mindössze egy vonatkozik a tagállamokban tartózkodó 
marokkói állampolgárok integrációjának elősegítésére, míg több mint felük az illegális 
bevándorlás elfojtását vagy megelőzését célozza4. A partnerség ezen felfogása –
melyet ugyanez a megfigyelő „eurocentrikusnak” minősít – jelenik meg a Sri Lanka 
irányában javasolt cselekvési tervben is. Bár hangsúlyozták a szociális-gazdasági és 
fejlesztési aspektust a biztonsági és határvédelmi kérdésekkel összefogottan kezelő 
átfogó megközelítés szükségességét, a cselekvési terv megvalósítása során már nem 
annyira ez a kinyilvánított szándék, hanem az EU-t foglalkoztató kettős gond jelent 
meg: 1) a Sri Lankán keresztül vagy Sri Lanka felé történő illegális bevándorlás 
csökkentése, 2) az akkoriban uniós tagállamokban tartózkodó számos Sri Lanka-i 
állampolgár hazatérésének ösztönzése. Ez 2002-ben végül két projekt 
finanszírozásában öltött testet. Az egyiknek – amelyre 13 millió eurót szántak – a 
Nemzetközi Migrációs Szervezet (OIM) volt a kedvezményezettje, s az ország 
bevándorlási hatóságainál dolgozók illegális bevándorlás elleni harcra történő 
felkészítését célozta. A másik – 1 millió eurós – projekt célja a migránsokat kibocsátó 
országokra vonatkozó információs rendszer kialakítása volt5. Végezetül az EU 2004-
ben visszafogadási megállapodást írt alá Sri Lankával: látni fogjuk, hogy az ilyen 
típusú megállapodások képezik az EU migrációs politikája külső dimenziójának egyik 
kulcselemét. A Sri Lanka-i küldöttség tagjai révén tudható, hogy – akárcsak Marokkó 
esetében – a Bel- és Igazságügyi Főigazgatóság (JAI) hatáskörébe tartozó ügyekre 
vonatkozó tárgyalásokat teljes egészében az európai uniós fél irányította, illetve ő 
hozta meg a döntéseket6.

2.  A bevándorlás az EU külpolitikájában

A bevándorlási politika integrálása az Unió harmadik országokkal fenntartott 
kapcsolataiba szintén szerepelt a 2002-ik évi sevillai Európai Tanács napirendjén. A 
Tanács hangsúlyozta, hogy szükség van „valamennyi alkalmas eszköz igénybe vételére 
az EU külkapcsolatainak keretében” a jogszerűtlen bevándorlás elleni küzdelem 
céljából. Ugyan már 1999-ben elhatározták, hogy a jogszerűtlen bevándorlás elleni 

  
3 A finn elnökség bevezetője a tamperei rendkívüli Európai Tanácshoz (1999. október 15-16.).

4 A. Belguendouz, Le Maroc non africain, gendarme de l’Europe ?, Rabat, 2003.
5 A. Becerro, The External Aspect of Migration Policy, EUI Working Papers, RSCAS N° 2004/5.
6 OXFAM, Territoire inexploré : l’internationalisation de la politique d’asile de l’UE, London, 2005.
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küzdelmet integrálják valamennyi – nevezetesen a földközi-tengeri medence 
országaival kötött – társulási és együttműködési megállapodásba (MEDA program), 
illetve az újonnan függetlenné vált közép-európai és közép-ázsiai államokkal, valamint 
a balkáni országokkal (TACIS, illetve CARDS program), továbbá az AKCS-
országokkal kötött partnerségi megállapodásokba, a sevillai Tanács ennél tovább 
menve az illegális bevándorlás esetére egy kötelező visszafogadásra vonatkozó 
záradék beiktatását kérte „minden jövőbeli együttműködési vagy társulási vagy ezzel 
egyenértékű megállapodásba, amelyet az Európai Unió vagy az Európai Bizottság 
bármilyen országgal a jövőben köt”.

Ugyanebben az esztendőben (2002) a Bizottság „A migrációval összefüggő kérdések 
integrálása az Európai Unió harmadik országokkal fennálló kapcsolataiba” c. 
közleményében7 példákat sorol olyan kezdeményezésekre, amelyek a hagyományosan 
migránsokat kibocsátó régiók irányában folytatott támogatási politikája keretében 
alkalmasnak bizonyultak az új prioritások gyakorlatba történő átültetésére. Ezek a 
menekültügy területén a befogadó politikák és infrastruktúrák kialakítására 
vonatkoznak, továbbá az intézményi (rendőrségi, igazságügyi) kapacitások erősítését, a 
határellenőrzések és az illegális bevándorlás elleni küzdelem javítását tartalmazzák. 
Egyébként ebből az időszakból származik az a határozat is, amely 40 millió eurót szánt 
Marokkó támogatására saját határainak jobb őrizete céljából. A marokkói hatóságok 
2005 őszén elpanaszolták, hogy ezt a támogatási összeget sohasem kapták meg. 

Felidézve azokat a vitákat, amelyeket egy évvel később az intézményi szereplők és 
bizonyos nemzetközi szervezetek folytattak a migránsok és menedékkérők számára 
Európán kívül felállítandó „táborok” terve kapcsán (lásd lejjebb), érdemes 
megjegyezni, hogy ugyanebben a 2002-ik évben a Bizottság javaslatot tett rá, hogy az 
Unió éves költségvetésébe – „Tényleges védelmi kapacitások harmadik országokban” 
fejezetcímmel – kerüljön be a „harmadik országokban található feldolgozó és 
tranzitközpontok (…) által felvetett jogi, pénzügyi és gyakorlati kérdések 
elemzésének” finanszírozása „az EU-tagállamok felé irányuló másodlagos vándorlás 
visszaszorítása”, valamint a feldolgozó-, fogadó- és védőkapacitások kialakítása és 
erősítése érdekében, „ide értve az EU területéről kitoloncoltakat is”8.

A 2002-ben meghatározott prioritásokat olvasván megállapítható, hogy a hágai 
célkitűzések már régóta fennálltak, csak éppen a bel- és igazságügy hatáskörébe 
tartozó menekültügyi és bevándorlási politika teréből fokozatosan átcsúsztak az Unió 
kül- és együttműködési politika keretébe. Ez az áthelyeződés – az ide tartozó kérdések 
kezelését időnként jellemző elkülönültség miatt – megnehezíti a migráció kérdésének 
szükségszerűen átfogó jellegű európai megközelítését. Ez a helyzet az Európai 
Bizottságban is, ahol a hatáskörök megoszlanak a fejlesztési és humanitárius 
támogatásokért, a külkapcsolatokért és az európai szomszédsági politikáért felelős 
biztosok, illetve az igazság-, szabadság- és biztonságügyi politika között. Az Európai 
Parlament sem kivétel ez alól, mivel az állampolgári jogi, bel- és igazságügyi, a 
fejlesztési, a külügyi és az emberi jogi bizottság működési területei ütköznek 

  
7 COM(2002) 703 final.
8 Európai Bizottság, Bel- és Igazságügyi Főig., Ajánlattételi felhívás 2003, „Együttműködés harmadik 
országokkal a migráció területén” c. költségvetési fejezet, B7-667.



DT\619330HU.doc                                   PE374.366
külső fordítás

9

egymással. A nehézségek a civil társadalom szintjén sem kisebbek, hiszen az NGO-k 
általában hajlamosabbak szakértelmüket saját tevékenységi területükön csiszolgatni 
tovább, semmint hogy tapasztalataikat megosszák másokkal. Márpedig az említett 
változás az emberi jogokat, a migránsok és a menedékkérők jogait védelmező, 
valamint a fejlesztéssel foglalkozó NGO-k részéről közösen végzett elemzéseket 
kívánna. 

3. Külső dimenzió vagy kiszervezés?

Két tényező járult hozzá ahhoz, hogy a migráció problematikája 2003 óta 
hangsúlyosan megjelent az Unió külpolitikájában. Ezek arra utalhatnak, hogy a kérdés 
harmadik országokkal fennálló kapcsolatokba való beépítésének fázisából fokozatos 
eltolódás történt afelé, hogy az EU saját határellenőrzésének egy részét exportálja az
említett országokba, illetve a menedékügyben viselt felelősségét rájuk hárítsa. Ezt 
egyes megfigyelők a menekültpolitika és bevándorlási politika „kiszervezésének” 
nevezték el. Egyfelől a bel- és külügyminiszterek 2003 márciusában tartott veriai 
informális ülésén előterjesztett brit javaslatra kell gondolni, mely szerint a 
menedékkérelmek feldolgozásának áthelyezése céljából tranzit- és feldolgozó 
központokat (transit processing centers, TPC) kell telepíteni az Európa felé tartó 
menedékkérők útján fekvő régiókba. Az utóbbiakat az európai határok átlépésére tett 
kísérletük után irányították volna e központokba, ahol elvégezték volna kérelmük 
feldolgozását. Másfelől – a Líbia felől érkező több ezernyi boat people egymást követő 
hullámokban 2004 nyarán történt olasz partokra jutására válaszul – született egy olasz-
német tervezet is, amely illeszkedik az illegális bevándorlás elleni harcot, a 
szubszaharai migránskibocsátó országok fejlesztésére irányuló segélyezést és a 
menekültügy tranzitországokban történő „humánusabb” kezelését célzó átfogó tervbe: 
eszerint Észak-Afrikában „európai bevándorlási ablakokat” kellene létrehozni, 
amelyek segítségével a bevándorlásra pályázókat az európai határokon kívül lehetne 
tartani. 

Igaz, egyik javaslat sem öltött konkrét formát valamely, a – menedékkérők és 
migránsok visszatartására szánt – kiszervezett központok létesítésére irányuló európai 
programban: egyes tagállamokban, de magában a Bizottságban is élénken tiltakoztak e 
megoldás ellen, 2004 októberében pedig az Európa határain felállítandó táborok elleni 
Felhívást egész Európából több száz európai és nemzeti parlamenti képviselő, valamint 
NGO írta alá9. Ugyanakkor az általuk keltett viták alapján kimondható, hogy a 
javaslatok a migrációs kérdések tekintetében fordulatot jelentenek az EU és 
szomszédai kapcsolataira vonatkozó elképzelések szempontjából. Erről tanúskodik – a 
migráció területén – a Bizottság által 2003-ban előterjesztett, az „új megoldások 
megtalálására” ösztönző javaslat, amely a „harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel fenntartott igazi partnerségi politikán” alapult, s az „első befogadó és 
tranzit- harmadik országok sokkal nagyobb mérvű bevonását” tartalmazta a 
„származási régiókban biztosítandó védelem” érdekében, a „származási régiókban 
nyújtott védelem megerősítésének és a kérelmek szükségletekhez legközelebb történő 
feldolgozásának” eszközével10. Ezt a megközelítést szentesítette a hágai program, 

  
9 http://no-camps.org/fr.htm
10 COM(2003) 152 végleges.
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amely a harmadik országokkal való partnerséget a „megosztott felelősség 
szellemében” a tervek középpontjába állította. Egy évvel később a Bizottság „A 
szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külső dimenziójára 
irányuló stratégiáról” szóló közleményében11 azt kívánta bizonyítani, hogy a bel- és 
igazságügyi politika külső dimenziója hozzájárul a szabadság, biztonság és a jog 
érvényesülése térségének kialakításához, ugyanakkor az EU külkapcsolatainak 
politikai célkitűzéseit is támogatja.

4. A migráció jelentősége a szomszédsági politikában

A 2004-ben véglegesített európai szomszédsági politikát (ESZP) – amelynek célja az 
EU-val szomszédos országokkal való „kivételes kapcsolatok” kialakítása volt az olyan 
közös értékek mellett történő elkötelezettség alapján, mint a jogállamiság, a jó 
kormányzás, az emberi jogok, a jószomszédsági kapcsolatok és a piacgazdaság 
elveinek tiszteletben tartása – mindenekelőtt a 2004-es bővítés után kialakult új keleti 
határtól keletre fekvő országokra szabták, majd kiterjesztették az euro-mediterrán 
partnerségre és a Dél-Kaukázus országaira is. A déli irányban fekvő országok számára 
a barcelonai folyamat jelenti a belépőt a szomszédsági politikába való 
bekapcsolódáshoz. Így például Líbia – amely nem vesz részt a folyamatban – nem 
tartozik az érintett országok közé. Az ESZP által lefedett három területen belül 
(közösségi politika, közös kül- és biztonságpolitika, rendőrségi és igazságügyi 
együttműködés) a bevándorlási és menekültpolitikára vonatkozó kérdések állnak a sor 
élén. A hágai Tanács egyébként az európai szomszédsági politikát e területeken az 
„EU szomszédaival folytatott együttműködés fokozásának stratégiai kereteként” 
nevezi meg. 

Az ESZP ténylegesen lehetővé teszi a határok olyan közös felügyeleti rendszerének 
kialakítását, amely az ellenőrzések uniós határokon kívül – az érintett partner ország 
egyetértésével – történő végrehajtását jelenti. Az ESZP az érintett szomszéd országtól 
függően kerül végrehajtásra olyan „cselekvési tervek” formájában, amelyek az egyes 
partner államokra meghatározott prioritások függvényében megszabott rövid és 
középtávú tevékenységeket tartalmaznak12. Ugyanakkor a menekült- és 
bevándorlásügyre vonatkozó kérdésekben bizonyos prioritások ugyanazok valamennyi 
ország esetében: ilyen területek a vízumpolitika („bizonyos kategóriák” esetében 
könnyítési lehetőségekkel), a visszafogadási megállapodások aláírása, a tengeri 
és/vagy szárazföldi határokat őrző és ellenőrző egységek műveleti és bevetési 
képességének erősítése, az illegális bevándorlásra vonatkozó információk cseréje és a 
róla folytatott párbeszéd, az úti dokumentumok és a vízumok biztonságossá tétele, a 
határfelügyeleti rendszerre vonatkozó információk és tapasztalatok cseréje, a határok 
őrizetében érdekelt szervek (rendőrség, határőrség, vámszervek stb.) állományának 
képzése.

  
11 COM(2005) 491 végleges.
12 Hét cselekvési tervet tárgyaltak meg és fogadtak el formálisan is Izraelre, Tunéziára, Marokkóra, a 
Palesztin Hatóságra, Jordániára, Moldáviára és Ukrajnára vonatkozóan. Cselekvési tervre vonatkozó 
tárgyalások folynak Örményországgal, Azerbajdzsánnal, Egyiptommal, Grúziával és Libanonnal.
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Valamennyi cselekvési tervben a felek (az EU és szomszédai) érdekeinek kellene 
tükröződniük: „szomszédainkkal együtt dolgoztunk a valamennyi partnernek megfelelő 
cselekvési tervek kialakításán annak érdekében, hogy azok megfeleljenek mindegyikük 
szükségleteinek és kifejezésre jussanak bennük valamennyiük várakozásai. Javaslatunk 
– megerősített együttműködés, nagyobb mértékű pénzügyi támogatás, szorosabb 
kapcsolatok fenntartásának lehetősége az EU-val – mindkét fél számára az eddiginél 
valóban több haszonnal fog járni számos területen: az oktatástól és a 
környezetvédelemtől kezdve a közlekedési ügyekig és a terrorizmus elleni harcig” –
mondta az első cselekvési tervek beindításakor Benita Ferrero-Waldner, a 
külkapcsolatokért és az európai szomszédsági politikáért felelős biztos.

Mindazonáltal az ESZP migrációra vonatkozó vetülete kapcsán egy közelmúltbeli 
(2006. május 9-i), a folyamat előrehaladását tárgyaló megnyilvánulásban az EU olyan 
megközelítést szorgalmazott, amely kizárólag saját hasznát tartja szem előtt: 
„Európának szüksége van a migrációra. Lakossága elöregedőben van, létszáma 
csökken. Az ESZP révén megpróbáljuk a migrációt az eddiginél jobban kezelni: 
szívesen látjuk azokat a migránsokat, akikre gazdasági és szociális jólétünk 
szempontjából szükségünk van, de vissza fogjuk szorítani az illegális bevándorlást.”

Az ESZP pénzügyi eszköze 2007-től kezdve országonként 60%-os mértékű támogatást 
biztosít majd, de regionális programok és határmenti együttműködési programok is 
szerepelnek a tervek között. Fontos megjegyezni, hogy bár az európai szomszédsági 
politika szigorúan kormányközi jellegű – amelynek előirányzott értékelési eszközeibe 
az EU és a partner országok polgárainak ugyanúgy nincs beleszólása, mint ahogyan 
annak kidolgozásába sem vonták be őket –, a finanszírozás megtárgyalása 
együttdöntési eljárást igényel, aminek folytán a Parlament előtt nyitva áll a 
szomszédsági politika irányvonalainak meghatározása fölötti ellenőrzés lehetősége.

III A BEVÁNDORLÁSI ÉS MENEKÜLTPOLITIKA KISZERVEZÉSÉNEK KÜLÖNBÖZŐ 
FORMÁI

Az európai  bevándorlási és menekültpolitika kiszervezése két fő irányban történik. 
Egyfelől az EU saját területén kívülre „helyez át” bizonyos, a határok ellenőrzésével 
kapcsolatos eljárásokat (A), másfelől a felelősség áthárításával arra kényszerít 
harmadik országokat, hogy viseljék az általa vállalt nemzetközi kötelezettségek 
alkalmazása révén feladatául jutó kötelezettségek, valamint a migrációs áramlások 
kezelése terén általa hozott döntések következményeit (B). A következőkben mindkét 
tendenciára hozunk jellemző példákat, illetve felhívjuk a figyelmet az alkalmazott 
eszközökben rejlő veszélyekre.

A – KISZERVEZÉS MINT ÁTHELYEZÉS
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1. A szállítók szankcionálása

A közlekedési vállalatok bevonása a felelősségvállalásba – pénzbüntetések és annak 
kikényszerítése révén, hogy az úti dokumentumok és vízum nélkül utazókat 
hazaszállítsák – nem új keletű jelenség, hiszen már a Schengeni Egyezményben (1990) 
is szerepelt. A megoldás bekerült az Európai Tanács által 2001. június 28-án elfogadott 
irányelvbe is, amely 500 ezer euróig terjedő büntetéseket, illetve azt a kötelezettséget 
irányozza elő a közlekedési vállalat számára, hogy gondoskodjon az utasról és viselje 
hazautaztatásának költségét. Az irányelv kinyilvánított célja az úti dokumentumok 
nélkül utazó migránsokat kihasználó, őket nyomorúságos, sőt, veszélyes körülmények 
között utaztató embercsempészek elleni küzdelem, de a szállítók elleni szankciók azt is 
eredményezik, hogy a személyazonosságot igazoló iratok és a vízumok ellenőrzése 
magánkézbe kerül, mivel ezt a vállalatok ügynökeikkel végeztetik el – az illegális 
bejutás megakadályozás céljából – jóval az utazók Unióba történő megérkezése előtt.

A szankciók tehát kockázatot is jelentenek a menedékkérők számára, akik teljes joggal 
számíthatnak rá, hogy megtagadják tőlük az utazási jegy átadását, ha nem felelnek meg 
a légi vagy tengeri szállító által támasztott követelményeknek. Az utóbbiak maguk is 
azt kívánják elkerülni, hogy a célország szankciókkal sújtsa őket, miközben elvileg 
nem is tehetők felelőssé azokért a jogszerűtlen körülményekért, amelyek között az 
utazók megérkeznek abba az országba, ahol menedéket kívánnak kérni. Ez a szűrési 
technika annál is problematikusabb, mivel semmilyen törvényes lehetőség nem áll 
azok rendelkezésére, akik országuk sürgős elhagyására kényszerülnek, ám nem 
felelnek meg a támasztott feltételeknek (lásd alább a „védett belépést biztosító 
eljárások” cím alatt). Az európai rendőri szervek ellenőrzési munkájának egy részét 
elvégezni kényszerülő szállítók ellen alkalmazott szankciók következményeképpen a 
menedékkérők az európai határoktól távol megállásra vagy többletköltségek 
kifizetésére, illetve az illegális utazásból eredő kockázatok vállalására kényszerülnek.

2. Bevándorlási összekötő tisztviselők

Az Unió határainak már a kiindulási vagy tranzitországban történő védelmére hivatott 
felügyeleti és azonosítási technikák és eljárások exportálása a „bevándorlási összekötő 
tisztviselők” hálózata (ILO) formájában valósult meg13. Az uniós tagállamok nemzeti 
tisztviselőit harmadik országokba rendelik ki abból a célból, hogy ott „kapcsolatokat 
létesítsenek és tartsanak fenn a fogadó ország hatóságaival, elősegítendő az illegális 
bevándorlás megelőzését és az ellene folytatott küzdelmet, az illegális bevándorlók 
hazatelepülését és a legális migráció igazgatását”. Az összekötő tisztviselőket elvileg 
származási országuk vagy más uniós tagállam hatóságaihoz küldik ki, de kiküldhetők 
„harmadik országok illetékes hatóságaihoz, továbbá nemzetközi szervezetekhez is”. A 
harmadik országok repülőterein lehet velük találkozni, ahol a helyi tisztviselőket 
segítik ellenőrzési feladataik ellátásában, olyan személyek előzetes kiszűrése 
érdekében, akikről feltehető, hogy Európába igyekvő lehetséges illegális bevándorlók. 
Mint a tengeri elfogások esetében is (lásd alább), az ILO létrehozásáról intézkedő 

  
13 A Tanács 2004. február 19-i 377/2004/EK rendelete a „bevándorlási” összekötő tisztviselők 
hálózatának létrehozásáról.
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közösségi rendelet nem tartalmaz külön intézkedést a menedékkérők és menekültek 
jogainak védelmére.

3. Tengeri elfogások

A tengeri úton történő jogszerűtlen bevándorlás elleni harc céljából 2003-ban 
elfogadtak egy európai programot14, amely (tengeri vonalhajózást végző hajókra, de 
teherhajókra, jachtokra és halászhajókra is vonatkozó) kikötői ellenőrzési 
intézkedéseket tartalmazott mind harmadik országok, mind a tagállamok 
kiindulópontként szolgáló kikötői esetében. Emellett operatív intézkedéseket (elfogás) 
is előirányoztak a partok és a nyílttengeri térség megfigyelésére: „Az EU harmadik 
országokkal fennálló kapcsolatokra vonatkozó általános politikájának keretében a 
migráció kezelése tekintetében a harmadik országokkal folytatott együttműködésnek 
elsősorban az ún. ”határ előtti” ellenőrzések esősítésére és a tengeren elfogott illegális 
migránsok kezelésére kell irányulnia” (az elfogott személyek visszatartása, 
szálláshelyek építése tengeren elfogott migránsok számára az úszójárművek harmadik 
országokban található kiindulási helyén, azzal, hogy „ezeken a szálláshelyeken 
természetesen egyetlen menedékkérőt sem helyeznek el”).

2003-ban és 2004-ben több tagállam részvételével végrehajtottak több kísérleti tengeri 
elfogási műveletet is (Ulysse, Triton, Neptune). 

A tengeri elfogási műveletek kapcsán aggodalommal állapítható meg, hogy semmilyen 
vizsgálati eljárást nem irányoztak elő olyan esetekre, amikor netán megfogalmazódik a 
hajók elfogását végrehajtó hatóságok területére történő lépés iránti kérelem. A 
menedékkérőkre vonatkozó, már említett fenntartás ellenére sem létezik külön eljárás 
az ő esetükre. Semmi nem utal rá, hogy a tengeri elfogás jelenleg alkalmazott 
módszereit az a specifikus elővigyázat kísérné, amelyre a nemzetközi védelmet igénylő 
személyek számot tarthatnak, vagy hogy tiszteletben tartanák az Egyesült Nemzetek 
Menekültügyi Főbiztosságának (HCR) többször megismételt ajánlásait, amelyek 
szerint: „az elfogási intézkedések nem járhatnak azzal a következménnyel, hogy a 
menekültek és menedékkérők számára lehetetlenné váljon a nemzetközi védelem 
igénybe vétele, vagy azzal, hogy a nemzetközi védelemre szorulókat közvetlen vagy 
közvetett módon visszatoloncolják olyan területek határaira, ahol életük vagy 
szabadságuk az Egyezményben említett valamely ok következtében veszélybe 
kerülhet, illetve ahol őket egyéb más okból a nemzetközi jog alapján megilleti a 
védelem. Azon elfogott személyek számára, akikről feltehető, hogy nemzetközi 
védelemre szorulnak, tartós megoldásokat kell biztosítani...”15. A közelmúltban több 
esemény is ténylegesen rávilágított ezen aggodalmak jogosságára: 2003-ban több tucat 
eritreait, akiket máltai őrhajók mentettek ki a tengerből, a menedékjogi eljárások teljes 
mellőzésével visszautaztattak Eritreába, ahol bebörtönözték és megkínozták őket. 
2004-ben a boat people-hez tartozók több alkalommal is heteket voltak kénytelenek 
hajójuk fedélzetén tölteni Málta és Szicília partjai között, mivel – a HCR tiltakozása 
dacára – sem az olasz, sem a máltai hatóságok nem engedélyezték a partraszállásukat.

  
14 15445/43. számú dokumentum.
15 97-2003 számú Következtetés az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosa programjának 
végrehajtó bizottsága elfogásokra vonatkozó intézkedéseiben foglalt védelmi garanciákról.
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2004-es létrehozása óta az Európai Határvédelmi Ügynökség (FRONTEX) feladata a 
határfelügyeleti feladatok – ide értve a tengeri határokat is – operatív összehangolása, 
ami lehetővé teszi e tevékenység – nevezetesen parlamenti – ellenőrzését. A „Kiemelt 
intézkedések válaszul a migráció kihívásaira” című 2005. novemberi közleményében16

a Bizottság felhatalmazza a FRONTEX-t, hogy – a földközi-tengeri medence 
valamennyi keleti és nyugati régióját összefogó együttműködési struktúra kiépítésének 
perspektívájában – tanulmányozza az ellenőrzés és felügyelet erősítésének lehetőségeit 
a Földközi-tenger térségében. A közelmúltban a Kanári-szigeteknél történt események 
kapcsán megállapítható, hogy az ügynökség keretein kívül született döntés (2006 
májusában) a Spanyolország és az Európai Bizottság által finanszírozott, 
Spanyolország és Mauritánia közötti együttműködési projektről (ATLANTIS projekt), 
amely kiterjed a mauritániai partok közös spanyol-mauritániai őrjáratok által történő 
megfigyelésére. Ez az első példa rá, hogy a Bizottság olyan műveletet finanszíroz, 
amely teljes egészében harmadik ország területén zajlik.

A migránsok és menedékkérők folyamatos érkezése Dél-Olaszországba az Európai 
Uniót már 2005-ben arra késztette, hogy – függetlenül a Líbiával fennálló bármiféle 
intézményes kerettől vagy együttműködési politikától – ezzel az országgal közösen, az 
AENEAS program finanszírozásában, kidolgozzon egy olyan tervet, amelyben a líbiai 
tengeri határok megfigyelését célzó azonnali és konkrét intézkedések szerepelnek, 
nevezetesen vegyes euro-líbiai őrjáratok létrehozása annak megakadályozása céljából, 
hogy úszójárművek induljanak útba Lampedusa szigete felé (lásd alább: B 4: A líbiai 
példa).

4. Védett belépést biztosító eljárások 

2003-ban az Európai Bizottság a „létező területi menedékügyi rendszereket kiegészítő, 
átfogó” megközelítés17 alapján „védett belépést” biztosító eljárások (PEP) kialakítása 
mellett tette le a voksát. Ebben a rendszerben a valamelyik uniós tagállamban 
menedéket kérni kívánó személy ahelyett, hogy veszélyes utazásra vállalkozna a 
célország felé, kérelmét a nagykövetségen adja be. A kérelem megalapozottságának 
vizsgálata a nagykövetség feladata, s jóváhagyás esetén az érintett személyeket 
biztonságos úton juttatják el a fogadó országba. Ez a megoldás, amelyet a migráció 
ellenőrzésével kapcsolatos célok és a menekültek megvédésére vonatkozó 
kötelezettségek szükségszerűen együttes megvalósításából származó problémákra 
adható legalkalmasabb válaszként mutattak be, egyfelől a „védelmi” dimenzió 
vízumpolitikába történő beépítését jelentette a „menedékes vízum” formájában, 
másfelől olyan, az EU regionális jelenlétét megtestesítő platformok létrehozását a 
kibocsátó országokban, amelyek együttesen foglalkoznak a migráció különböző 
vetületeivel (kiválasztási eljárás, nyújtható védelem, munkavállalási célú migráció, 
visszatérés, a származási régió támogatása). Ez az egységes eszköz lehetővé tenné, 
hogy az EU összehangoltan kezelje mindezen aspektusokat. Bár a PEP-eljárások 
közösségi eszközzé tételét nem fogadták el, a Bizottság 2004-ben újra olyan hasznos 

  
16 COM(2005) 621 végleges.
17 COM(2003) 152 végleges.
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sürgősségi módozatként vetette fel az ötletet, amely specifikus körülmények között egy 
– a visszatelepítést célzó – nagyobb mérvű eszközrendszer részét képezheti18. 

Márpedig – ezt a visszatelepítés kapcsán látni fogjuk – a PEP-eljárások olyan 
eszköznek bizonyulhatnak, amely a kitűzött céllal, azaz a személyvédelemmel 
ellentétes eredményekre vezethet, méghozzá legalább két okból. Először is azért, mert 
a rendszer a fogadó államok jóakaratán alapul, amely nem mindig állja ki a valóság 
próbáját. 2002-ben például több száz észak-koreai menekült, akiknek sikerült átjutniuk 
Kínába, egyidejűleg több nyugati ország pekingi nagykövetségén jelentkeztek, 
amelyektől védelmet kértek. Az eset méretei az érintett országok diplomáciai 
képviseleteit sürgős egyeztetésre késztették. Az uniós képviseletek egyáltalán nem 
tudtak egyetértésre jutni abban, hogy a kérelmezők részére „védett belépést” biztosító 
európai vízumot adjanak ki, hanem ehelyett úgy határoztak, hogy a hasonló 
kényelmetlen esetek elkerülése végett megerősítik diplomáciai képviseleteik 
védelmét… A megfigyelők szerint a „követségi válságnak” elkeresztelt eset óta sokkal 
nehezebb a bárhonnan érkező disszidenseknek védelmet kapniuk a Kínában található 
külföldi diplomáciai képviseletektől.

Másodszor pedig azért, mert bár a PEP-eljárások elvileg a létező menekültügyi 
rendszerek (a kérelmek határra érkezéskor vagy a tagállam területén történő elbírálása) 
kiegészítő elemeiként működnek, nagyon is félő, hogy ezek a területen kívül zajló 
eljárások éppen hogy nem érik el céljukat: a „védett belépést” biztosító eljárások 
hosszabb távon az összes többi, az Unió területének elérésére lehetőséget adó belépési 
formát kiszoríthatják, és a menedékkérőkre és a migránsok összességére egyaránt 
kötelezővé válhatnak. 

B - KISZERVEZÉS MINT A FELELŐSSÉG ÁTHÁRÍTÁSA

A kiszervezés e másik formája – ahogyan fentebb már említettük – abban áll, hogy az 
EU az általa követett menekültpolitika és bevándorlási politika egy részének terhét 
harmadik országokra hárítja. Ennek nagyobb hányada ma már az Unió 
szomszédságpolitikájának keretében valósul meg. A menedékkérők esetében ez az 
irány két fogalomban összegezhető: felelősség-megosztás – amelyet 
„tehermegosztásnak” (burden sharing) is neveznek – és „a származási régiókhoz 
legközelebb biztosított védelem” avagy „regionális védelem”. E két fogalom mögött az 
a gondolat húzódik meg, hogy kiegyenlítettebb módon kell elosztani a 
menedékkérelmek jelentette terhet, amely jelenleg főként az Európai Unióra 
nehezedik. A teherviselésbe részlegesen be kell vonni a nem uniós tagállamokat is, 
különösen azokat, amelyek a kibocsátó országok közelében találhatók („regionális 
védelem”). Ebben a tendenciában megjelenik a számos tagállam által alkalmazott 
„biztonságos ország” fogalma is, amelyet a menekültstátusz megadására és 
visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló 2005. 
december 1-jei 2005/85/EK irányelv tett hivatalossá, még ha a Bizottságnak ma nincs 
is nagy kedve összeállítani ezek közös listáját.

  
18 COM(2004) 310 végleges.
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Ez az elgondolás, amely a szolidaritás elvén nyugszik, önmagában nem lenne 
helytelen. Ám abban a formában, amelyben az EU megvalósítja (burden shifting), nem 
annyira a szolidaritás gondolatát tükrözi, hanem inkább a saját felelősség áthárítására 
irányuló szándékot. Ezenkívül megállapítható, hogy abból a képzeletbeli 
feltételezésből indul ki, hogy invázió réme fenyeget: azért kell cselekedni, mert a 
menedékkérelmek  Európára nehezedő nyomása egyre nő és távlatilag elviselhetetlen 
mértéket fog ölteni. Ugyanakkor a menedékkérők száma a huszonöt EU-tagállamban –
mellesleg a többi iparosodott országban is – még sohasem volt ilyen alacsony: a szám 
tizenöt év alatt felére csökkent. Egyidejűleg a legszegényebb országok közül 
egyesekben az igény növekszik, s tudható az is, hogy a lakosságmozgás legnagyobb 
része leginkább dél-dél irányban, nem pedig dél-észak irányban történik19. 

Szeretnénk bemutatni néhány példát azokra az eszközökre, amelyeket az EU a 
harmadik országokkal való felelősség-megosztás nevében felhasznál, illetve Líbia és 
Marokkó példáján keresztül azokat a problémákat is, amelyeket a felelősség áthárítása 
okoz.

1. A menekültügy kiszervezése: regionális védelmi programok (RVP) és a 
menekültek letelepítése

2004 végén az Európai Bizottság megvalósíthatósági tanulmány finanszírozásáról 
határozott az eljárások Maghreb-országokba, Líbiába és Mauritániába történő 
kiszervezéséről.

A továbbiakban, 2005 elején határoztak arról, hogy pénzt juttatnak a „helyszíni 
védelmi és fogadóképességek megerősítésére”, ami Frattini úr szerint „kevésbé 
költséges lehet, mint az EU tagországaiban felállított menekültbefogadó központok 
fenntartása”. Ezek a programok, amelyeknek célja „hozzáférhetőbb, méltányos és 
hatékony nemzetközi védelmi rendszer létrehozása a harmadik országokkal 
együttműködésben, továbbá annak biztosítása, hogy a védelem a lehető legkorábbi 
szakaszban igénybe vehető legyen”, a „felelősség-megosztás” nevében javítani 
kívánják a migránsok és menedékkérők számára tranzitútvonalként szolgáló harmadik 
országok képességét arra, hogy a menekültek számára biztosítani tudják a szükséges 
védelmet. A Bizottság Észak-Afrika után az afrikai nagy tavak vidékére és az EU 
keleti határain túl fekvő területekre – azaz Ukrajnára, Moldáviára és 
Fehéroroszországra – is ki kívánja terjeszteni e tevékenységét. Az elképzelés – amelyet 
hivatalosan 2005. szeptember elején ismertettek – az, hogy első befogadás céljából 
„regionális védelmi övezeteket” hoznak létre azon országok közelében, ahonnan a 
menekülők útnak indulnak, s ezzel egyidejűleg olyan letelepítési programokat is 
beindítanak, amelyek révén – ez lenne a második szakasz – az első befogadó 
országokból tárgyalások során meghatározott létszámú menekültet továbbutaztatnának 
az uniós országokba20. Ilyen módon – egy olyan szűrési mechanizmussal, amellyel 
kapcsolatban várható, hogy egyik talpköve a menekülők visszatartása lesz – lehetne a 
menekültekről szóló genfi egyezmény követelményeit hozzáigazítani Európa 
bevándorlási szükségleteihez. 

  
19 UNHCR, Number of asylum seekers halved since 2001, 2006. március.
20 COM (2005) 388 final. 
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Természetesen az az elgondolás, hogy – egy valódi partnerségi politika keretein belül –
támogatni kell ezen országok továbblépését a migránsok jogai és a menedékjog 
elismerésének útján, önmagában nem támadható. Azonban a valóság kétségeket 
ébreszt, mivel az EU kifejezetten törekszik rá, hogy egyre inkább korlátozza a 
határaihoz való legális hozzáférés lehetőségét azon idegenek – nevezetesen a 
menekültek – esetében is, akik elvben „jogosultak” lennének azok átlépésére, ami arra 
utal, hogy az erőfeszítések legfontosabb célja „biztonságos” övezetekben történő 
visszatartásuk”.

Az új partnerség keretében az uniós vízum megadásáig „váróövezetnek” kiszemelt 
országok ugyanakkor az elvárt védelmi szükségletek szempontjából nem is olyan 
„biztonságosak”. A Human Rights Watch nem kormányzati szervezet szerint az ukrán 
hatóságok a menedékkérőket és a migránsokat elfogadhatatlan bánásmódnak vetik alá 
és számos esetben kegyetlenkednek velük: hosszas fogvatartás, fizikai és szóbeli 
erőszakoskodás vár rájuk, bizonyos esetekben pedig erőszakosan visszatoloncolják 
őket származási országukba, ahol kínzásra és üldöztetésre számíthatnak21. 
Fehéroroszországgal kapcsolatban maga az Unió elnöksége is kifejezte nemrégiben 
aggodalmát az emberi jogok ott tapasztalható sorozatos megsértése miatt22. S míg 
Ukrajna és Moldávia az ESZP partnerei, ne felejtsük el, hogy Fehéroroszország azért 
nem vehet benne részt, mert az országban az emberi jogok, a demokrácia és a 
jogállamiság tiszteletben tartása csekély szinten áll. Azt a következtetést kell-e levonni 
mindebből, hogy ezek az okok nem jelentenek akadályt, ha külföldiek és 
menedékkérők sorsa forog kockán?

A valóság és az RVP közötti eltérés arra utal, hogy a résztvevő országokat – a 
hangoztatottakkal ellentétben – nem annak alapján választották ki, hogy a menekültek 
számára képesek-e „biztosítani a védelemhez való hozzáférést”, hanem földrajzi 
elhelyezkedésük, illetve arra való alkalmasságuk alapján, hogy képesek-e eljátszani az 
ütköző szerepét Európa nem kívánatos személyektől történő megóvása érdekében.

A menekültek letelepítése, azaz annak kapcsán, hogy menekülteket az első fogadó 
országból végleges letelepítés céljából a célországba utaztatják, ugyancsak felvetődik 
az aggodalom amiatt, hogy a kérdés az európai menekültügyi rendszer egyik elemévé 
válik. A letelepítés – a menekültek védelmének a világban elterjedt eme bevett és 
hagyományos módszere – része az első fogadó ország iránt megnyilvánuló nemzetközi 
szolidaritásnak. Nem azért hozták létre, hogy átvegye az önerőből érkező 
menedékkérők fogadásának szerepét. Ugyanakkor az európai programokban a 
letelepítésnek juttatott jelenlegi szerep aggodalmat ébreszt, hogy hosszabb távon a 
menedékkérők spontán érkezését gátló intézkedések elfogadásának igazolására fogják 
felhasználni, illetve hogy a kiszervezés egyik olyan tartóelemévé válik, amely lehetővé 
teszi a menekültek közötti – a tagállamok igényeit követő – válogatást. 

  
21 Human Rights Watch, Ukraine : des migrants et des demandeurs d’asile régulièrement maltraités, 
sajtóközlemény, 2005. november 30. 
22 Az elnökség nyilatkozata az Európai Unió nevében a fehéroroszországi „forradalomellenes” törvény 
kapcsán, sajtóközlemény, 2005. december 2.
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2. Visszafogadási záradékok és megállapodások

A migrációs áramlások kezelése terén az EU egyik legfőbb célkitűzése a rendezetlen 
helyzetű külföldiek hazatelepítése. A visszafogadási megállapodások e célkitűzés 
talpköveinek tekinthetők. Ennek megfelelően ezeknek a megállapodásoknak –
amelyekben a partner országok kötelezik magukat saját polgáraik és néha más 
állampolgárságú migránsok „visszavételére”, ha azok szabálytalan módon 
tartózkodnának valamely tagállam területén, illetve ha az utóbbiak áthaladtak az ország 
területén – az aláírása meghatározó eleme az EU és a bevándorlási politikájába 
bevonni kívánt országok közötti kapcsolatoknak. A tagállamok sokszor folyamodtak 
ehhez az eszközhöz a 2004-es bővítést megelőző időszakban annak érdekében, hogy a 
jövendő tagállamokat ösztönözzék határaik biztonságossá tételére. 1990-től kezdve 
számos ilyen jellegű megállapodás született a Schengeni Egyezményt aláíró államok és 
a kelet-közép-európai országok között. Az első ilyen – az azóta uniós taggá vált 
Lengyelországgal kötött – megállapodás aláírásáért cserébe az érintett ország polgárai 
számára eltörölték a turistavízum kötelezettségét, majd az Európai Unió gazdasági 
társulási szerződést kötött vele. Az EU a rendszert déli irányban is kiterjesztette azzal, 
hogy az AKCS-övezet (Afrika–karibi térség–csendes-óceáni térség) országaival 
fennálló kapcsolatait szabályozó együttműködési szerződést kiegészítette egy illegális 
bevándorlók visszafogadására vonatkozó záradékkal23.

Az EU és Marokkó által kötött visszafogadási megállapodás tartalma évek óta vita 
tárgya, s a tárgyalások a jelek szerint megrekedtek az EU ama követelése miatt, hogy 
Marokkó ne csak a tagállamokban jogszerűtlenül tartózkodó állampolgárai, hanem 
valamennyi olyan migráns visszafogadására vállaljon kötelezettséget, aki Európába 
érkezése előtt területén áthaladt.

Az ország által tanúsított bizalmatlanság egybecseng az Euro-mediterrán Emberi Jogi 
Hálózat (REMDH) már 2000-ben kifejtett fenntartásaival, melyekben az a félelem 
tükröződött, hogy a visszafogadás elve a „harmadik országokat határokkal kapcsolatos 
politikájuk megerősítésére és szigorúbb vízumpolitika elfogadására fogja késztetni, s 
ezzel Európa ütközőövezetévé válhatnak a migránsok és a menedékkérők ellenében”. 
Az REMDH a megállapodások alkalmazása alapján hazautasítottak sorsa miatti 
nyugtalanságának is hangot adott, lévén, hogy alig áll rendelkezésre információ a 
földközi-tengeri medence déli és keleti országai által a menekültek védelme érdekében 
alkalmazott rendszabályokról24. Hat évvel utóbb ezek a fenntartások és aggodalmak 
még mindig nem bizonyultak alaptalannak. Ugyanakkor, amikor Spanyolország a 
Kanári-szigetekre érkező menekülthullám miatt egy „Afrika-terv” sürgős végrehajtása 
mellett dönt, ezt azzal a szándékkal teszi, hogy az illegálisan érkezők visszafogadására 
vonatkozó megállapodásokat köt hat újabb országgal (Szenegállal, Gambiával, a Zöld-
foki Köztársasággal, Bissau-Guineával, Guineával és Nigerrel).

3. A líbiai példa

  
23 EU-AKCS Cotonou-i Megállapodás, 2000. június.
24 Az REMDH negyedik közgyűlésén elfogadott cselekvési terv, 2000. november.
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Líbia esete jól mutatja a „menekült- és bevándorlási politika külső dimenziójával” 
kapcsolatos tétek fontosságát. Az ország politikai tekintetben gyakorlatilag semmiféle 
szerződéses kapcsolatban nem áll az Európai Unióval. Bár 1999-ben megfigyelői 
státuszt kapott a barcelonai folyamatban, Líbia nem vesz részt benne25, mint ahogy 
nem szerepel az európai szomszédsági politika célországainak listáján sem, hiszen 
annak előfeltétele a barcelonai folyamathoz való csatlakozás. Az Európai Unió 
rendelkezésére tehát nem áll semmilyen olyan formális alap, amelyről a migráció 
kérdéseiben partnerséget kezdeményezhetne Líbiával. Ugyanakkor Líbia stratégiai 
helyzete a migrációs útvonalak szempontjából nyilvánvalóan megkövetelte, hogy az 
EU túllépjen a tárgyalást lehetővé tévő keretek teljes hiányán. 

2003 áprilisában, majd 2004-ben az Európai Bizottság küldöttséget menesztett Líbiába, 
hogy felmérje az ország hatóságainak hajlandóságát arra,  hogy együttműködjenek az 
illegális bevándorlás kérdéseiben. 2004- évi jelentésében a Bizottság megemlíti, hogy 
az emberi jogok megsértése nyilvánvaló; hogy semmilyen információt vagy konkrét 
adatot nem sikerült szereznie a külföldiek kiutasítását szabályozó eljárásokról, 
amelyekről csak annyit tudott meg, hogy általában csoportos jelleggel kerül rájuk sor, s 
a származási országukba történő visszairányítás anélkül zajlik le, hogy megvizsgálnák 
a fogva tartottak egyéni körülményeit. A jelentés hozzáfűzi, hogy az országnak –
ahová saját nyilatkozata szerint csak gazdasági migránsok érkeznek, akik pénzt 
kívánnak keresni, majd hazatérnek – politikailag nem áll szándékában jogilag 
szabályozott formális megkülönböztetést bevezetni a menedékkérők és a gazdasági 
migránsok között, mivel attól tart, hogy ezzel „szívóhatást” idézne elő. Ugyanakkor a 
küldöttség a táborok meglátogatása során (Líbiában legalább húsz zárt központban 
tartanak fogva külföldieket) találkozott nemzetközi védelmet igénylő, sőt, a HCR által 
más országokban már menekültként elismert személyekkel is. A jelentés emlékeztet rá, 
hogy Líbia nem írta alá a menekültekről szóló genfi egyezményt, hogy Líbia és a HCR 
között nincs érvényben semmilyen együttműködési megállapodás, a HCR tripoli 
irodájának nincs semmiféle hivatalos jogállása, s így a menekültek nemzetközi 
védelme sem biztosítható az országban. 

Ezek az információk egybevágnak számos megfigyelőével: a HCR szempontjából 
Líbia a menedékkérők számára nem tekinthető biztonságos országnak. Az Amnesty 
International is megerősítette, hogy Líbiában semmi nem garantálja a menekültek 
jogainak tiszteletben tartását. Az Európai Parlament a maga részéről elfogadott egy 
állásfoglalást, amelyben határozottan elítéli a migránsoknak az olasz hatóságok általi 
Líbiába toloncolását, amelyre 2004-ben és 2005-ben több ízben is sor került, mivel 
véleménye szerint az ország „gyakorlata az önkényes letartóztatás, fogva tartás és 
kiutasítás”, továbbá kinyilvánította aggodalmát „a líbiai táborokban tartott személyek 
borzalmas életkörülményei és a velük szembeni bánásmód, valamint a külföldieknek 
Líbiából a származási országukba történő legutóbbi tömeges, olyan körülmények 
közötti hazatoloncolása miatt, amelyek nem biztosítják számukra méltóságuk 
megőrzését, sem pedig a túlélést”26. Több parlamenti küldöttség is megerősítette az 
elemzés helyességét. Húsznál több – Európa különböző országaiban és Marokkóban a 

  
25 Erről lásd Hélène Flautre – EP-képviselő és az EP Emberi Jogi Albizottsága elnöke – beszámolóját 
2005. április 17. és 20. között tett líbiai útjáról. 
26 Az Európai Parlament állásfoglalása Lampedusáról, 2005. április 14.



DT\619330HU.doc                                   PE374.366
külső fordítás

20

migránsok és menedékkérők jogaiért küzdő – NGO azzal a kéréssel fordult az Európai 
Unióhoz, hogy „a bevándorlás ügyében bármiféle európai és kétoldalú 
együttműködésre vonatkozó döntést halasszanak el Líbiával kapcsolatban”, hozzátéve, 
hogy „az emberi jogok védelmét garantáló nemzetközi egyezmények, így a genfi 
egyezmény ratifikálása és végrehajtása (…) elengedhetetlen előfeltétel”.

E többszöri figyelmeztetés sem akadályozta meg az Európai Uniót abban, hogy Tripoli 
vonatkozásában 2005-ben a líbiai partok irányából az európai partok felé történő 
illegális bevándorlás elleni harc jegyében beindítsa úgymond „hosszú távú 
stratégiáját”. Ennek értelmében az európai tengeri járőrözésbe bevonják a líbiai 
határőröket és rendőröket, továbbá létrehoznak egy munkacsoportot, amelynek 
feladata – illegális bevándorlókat szállító úszójárművekre vonatkozólag – „közös 
cselekvési terv kidolgozása tengeri mentőakciók esetére”. Mi lesz a sorsa azoknak az e 
járművek fedélzetén található embereknek, akiknek védelemre lenne szükségük? 
Milyen bánásmód vár azokra az iratokkal nem rendelkező migránsokra, akiket 
visszatoloncolnak Líbiába, amikor tudható, hogy milyen körülmények között tartják 
őket fogva, fogják le és deportálják őket? Frattini biztos válaszai mindezekre a 
kérdésekre nem túl meggyőzők.

Ennek ellenére, a migrációhoz fűződő kihívásokkal való szembenézést célzó 
cselekvési prioritásokról szóló 2005. decemberi közleményében27 a Bizottság 
megelégedéssel üdvözölte, hogy „jelentős előrehaladás történt az EU és Líbia 
kapcsolatai terén”, és bejelentette egy EU-líbiai cselekvési terv elfogadását az illegális 
bevándorlás ellen. Feltehető, hogy mivel a partok védelme nem elegendő hozzá, hogy 
a migránsokat megakadályozzák Líbia elhagyásában, az EU ebben a keretben annak 
megakadályozására fog törekedni, hogy akár csak Líbiát is elérjék. 2006. március 
elején benyújtott jelentésében Simon Busuttil máltai EP-képviselő kérte a Líbiával 
folytatott együttműködés fokozását az ország déli részében csoportosuló bevándorlók 
helyzetének kezelése érdekében, hozzátéve, hogy Afrika szubszaharai részéből igen 
nagy számban érkeznek bevándorlók, mivel Líbia nem követel tőlük vízumot. Várható 
tehát, hogy egyre délebbre fekvő területekre telepítenek újabb és újabb zárakat, s ezzel 
a migránsokat még veszélyesebb útvonalakra kényszerítik.

4. A marokkói példa

Marokkó évekig a Spanyolország, majd az Európai Unió más részei felé igyekvő 
migránsok privilegizált gyülekezőhelye volt. A spanyol partok mentén létrehozott 
integrált külső felügyeleti rendszer (SIVE), amelybe közös spanyol-marokkói járőrözés 
is beletartozik, valamint az észak-marokkói Ceuta és Melilla spanyol enklávék körüli 
védőrendszer (több mint hat méter magas védőfallal) olyannyira megnehezítették az 
Európába való bejutást, hogy 2003-2004 óta főleg szubszaharai származású 
migránsokból álló – és az átjutás esélyére váró – populáció gyülemlett fel ideiglenesen 
az országban. 2005 augusztusa és októbere között majd húszan vesztették életüket a 
marokkói rendőrök fellépése következtében, akik megkísérelték annak 
megakadályozását, hogy egy több száz fős csoport átjusson a védőfalon. A rá 
következő napokban több száz embert fogtak el és deportáltak származási országukba 

  
27 COM(2005) 621 final.
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vagy az ország déli határára. Ezzel egy időben egy 73 afrikai migránsból álló csoportot 
Spanyolországból Marokkóba utaztattak a két ország között megkötött visszafogadási 
megállapodás alapján. Egyik esetben sem tartották be a visszatoloncolás tilalmának 
elvét, amely a genfi egyezményt aláíró államoknak – így Marokkónak is – megtiltja, 
hogy egy külföldi illetőségű személyt kitoloncoljanak, mielőtt az esetlegesen 
nemzetközi védelemért folyamodhatna. Egyébként ezeknek a razziáknak és 
deportálásoknak menedékkérők és talán menekültstátuszt kapott személyek is 
áldozatul estek.

A menedékkérőkre Marokkóban váró sors annál is aggasztóbb, mivel a HCR, amely a 
közelmúltban megerősítette jelenlétét az országban, egyáltalán nem cselekedhet 
megkötöttségek nélkül. Képviselői nem juthatnak el azokra a helyszínekre, ahol a 
menedékkérők tartózkodnak, az utóbbiak mozgása előtt pedig – a külföldiekre 
vonatkozó törvény folytán – rendkívüli nehézségek tornyosulnak. Marokkóban az 
elismert státuszú menekültek sorsa sem sokkal kedvezőbb. Nem áll rendelkezésükre 
semmilyen integrációt elősegítő eszköz, és igen sanyarú körülmények között 
tengődnek. 2004 szeptemberében a HCR 1 millió eurót kapott arra, hogy „javítsa az 
észak-afrikai tranzitországok képességét a menedékkérők és migránsok elfogására”28. 
A HCR célja az, hogy az országokat segítse a nemzeti menekültügyi rendszer 
kifejlesztésében, a tisztviselők képzésében és támogassa az NGO-kat. Meg kell 
állapítani, hogy egy évvel később ezek a célkitűzések Marokkóban még távolról sem 
teljesültek, s az ország az EU-t kötelező elvek (menekültekről szóló genfi egyezmény, 
európai emberi jogi konvenció) tekintetében a mai napig nem tekinthető biztonságos 
helynek a migránsok és a menedékkérők számára, ahogyan ezt a 2005 őszén 
bekövetkezett események is bizonyították29. 

Azzal, hogy – nevezetesen a tárgyalás alatt álló visszafogadási megállapodás révén –
Marokkóra akarja hárítani az ország felé visszafordítani kívánt migrációs hullám 
kezelésének terhét, az EU azt kockáztatja, hogy a visszairányított migránsokat az 
emberi jogoknak nem megfelelő bánásmódnak teszi ki.

Az esetleges menedékkérőkkel kapcsolatban – kockára téve a kérelmezők biztonságát 
– aránytalanul nagy terhet kíván egy olyan ország vállára helyezni, amely még nem 
rendelkezik nemzeti menedékügyi rendszerrel, s amely jelenleg sem tartja tiszteletben 
a védelmet igénylő személyek jogait. 

IV KÖVETKEZTETÉS

A marokkói példa jól illusztrálja azokat a veszélyeket, amelyeket az Európai Unió 
jelenlegi bevándorlási és menekültpolitikájának külső dimenziója rejt magában. Az 

  
28 Beszámoló a Bel- és Igazságügyi Tanács informális üléséről, 2004. október 3.
29 Lásd nevezetesen: MSF, Violence et immigration : rapport sur l’immigration subsaharienne au 
Maroc, 2005. szeptember.
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utóbbival szemben két fő – a mérleg különböző aspektusait szemléltető – kritikát lehet 
megfogalmazni. Az EU Európa-központú együttműködése szomszédaival a 
határellenőrzési politika sikere érdekében nem annyira a partnerségben megjelenő 
kölcsönös érdekekhez, mint inkább saját célkitűzéseihez igazodik. Látható, hogy 
szövetségkötéseiben az alapjogok rovására előnyben részesíti a földrajzi 
meghatározottságot, aminek következtében tárgyalásokba bocsátkozik Líbiával és erre 
még Fehéroroszország esetében is hajlandó lenne. Ez az együttműködés mellesleg 
feltételekhez kötött támogatásokon nyugszik, amelyeknek megadása azoknak az 
államoknak a jószándékától függ, amelyeket igyekszik saját célkitűzései érdekében az 
együttműködésre rávenni. Ez a kettősség nyilvánul meg az Európai Bizottság által 
2005 novemberében ismertetett prioritásokban is, amelyeknek vezérfonalul kell 
szolgálniuk az Európa és Afrika közötti párbeszédhez. Az Európai Bizottság 2000-ben 
még a fejlődés egyik zálogának tekintett mobilitás érdekében szállt síkra: „a 
partnerségi megközelítés célja olyan keretek kialakítása, amelyek között 
rugalmassággal kezelhetők a világban jelentkező új migrációs tendenciák, a migrációt 
olyan mobilitási jelenségként fogva fel, amely a migránsokat származási országukkal 
fennálló kapcsolataik fenntartására és fejlesztésére ösztönzi”. Félő, hogy a jelenleg 
előnyben részesített megoldások – az Unió határvonalainak egyre folytatódó előbbre 
tolása a migráció kiindulási helyen történő féken tartása érdekében – nincsenek 
összhangban a kihívások nagyságával, és elősegítik egy kitaszítottsággal jellemezhető 
övezet kialakulását az Unió perifériáján. Ez a kép nem eltúlzott, amit az is tanúsít, 
hogy pár hónap óta a sajtó által is átvett hivatalos szóhasználatban terjed az „illegális 
kivándorlás” fogalmának használata az esetleges „illegális bevándorlás”, vagy még 
inkább annak az egyszerű ténynek a megjelölésére, hogy valaki hazáját elhagyva útra 
kel30. Márpedig mind a fogalom, mind az általa igazolni kívánt gyakorlatok (küzdelem 
az „illegális kivándorlás” ellen) ellentmondásban vannak az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatával (13. cikk második bekezdése), amely kimondja: „Minden személynek 
joga van minden országot, ideértve saját hazáját is, elhagyni, valamint saját hazájába 
visszatérni” – ezt több kötelező erejű nemzetközi szöveg is megerősítette, köztük az 
1966–os polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya. Azzal, ha a 
kivándorlót bűnösnek minősítjük, az a gondolat él tovább, hogy mi sem 
természetesebb és jogosabb az afrikai lakosság nagy részének röghöz kötésénél, akik 
számára a fejlett országokba való bejutást lehetővé tevő kötelező vízum általánossá 
tétele az azzal a reménnyel való leszámolást jelentené, hogy valamikor is „legálisan” 
elhagyhatják országukat.

A dolog úgy fest, mintha az Unió harmadik országok esetében nem kívánná alkalmazni 
a saját fennállásából levonható tanulságokat. Málta példája sokatmondó ebből a 
szempontból. Jól ismert tény, hogy az országot, amely a tengeri úton érkező migránsok 
egyik fő célpontja, a bővítés perspektívája – az uniós tagságra jelölt országokra a külső 
határok biztonságossá tétele tekintetében nehezedő nyomással együtt – arra késztette, 
hogy a migránsokkal és menedékkérőkkel szemben az emberi jogokat megsértő 

  
30 A nyugat-földközi-tengeri térség 2006. május 11-12-én Nizzában tartott belügyminiszteri 
konferenciájáról (CIMO) kiadott közlemény üdvözli a „Földközi-tenger déli partja országainak 
erőfeszítéseit az Európa felé irányuló illegális kivándorlás megfékezésére”. A szenegáli hatóságok pedig 
bejelentették, hogy saját területükön 1500-nál is több „illegális kivándorlásra készülőt” tartóztattak föl, 
akik csónakon kívántak átkelni a Kanári-szigetekre.
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intézkedéseket alkalmazzon, így a rendszeres és hosszan tartó táborbeli fogvatartás 
eszközéhez nyúljon, s a táborokban olyan körülményeket tartson fenn, amelyeket a 
Parlament 2006 áprilisában elfogadott, a máltai menekülttáborok helyzetéről szóló
állásfoglalásában „a nemzetközileg elismert normákon messze alul maradónak” 
minősített. Az állásfoglalás egyik ajánlása arra vonatkozik, hogy felül kell vizsgálni a 
343/2003/EK (Dublin II) rendelet alapelvét, amelynek következtében „az EU déli és 
keleti országaira elviselhetetlen teher nehezedik”, s olyan mechanizmust kell 
kialakítani, amely a felelősség terhét méltányosan osztja el a tagállamok között. 
Külpolitikájában az Unió ennek ellenére fenntartja azt az egyenlőtlenséggel terhelt 
mechanizmust, amely az észak-afrikai országokat a Málta esetében elviselhetetlennek 
bélyegzett helyzetbe kényszeríti: nyomást gyakorol annak érdekében, hogy a harmadik 
országok gondoskodjanak a területükön átkelő menedékkérőkről, s ezzel előidézi 
annak kockázatát, hogy ezekkel az emberekkel rosszul bánnak vagy akár olyan 
táborokba zárják őket, amilyenek Líbiában már megtalálhatóak. A migránsok és 
menedékkérők közigazgatási fogva tartása kapcsán egyébként megjegyezzük, hogy a 
Kanári-szigeteken történt tömeges partraszállások megakadályozására a spanyol 
kormány és az Európai Bizottság által 2006 májusának végén közösen elhatározott 
tizenöt intézkedés közül az egyik „fogadóközpontok” tranzitországokban történő 
felállítására vonatkozik: ezek olyanok lesznek, mint amelyet Mauritániában spanyol 
irányítás alatt nagy sietve már megnyitottak.

A 60-as évek folyamán épülő Európa sikerrel alkalmazta az együttműködés valóságos 
politikáját a szomszédságában található országokkal (Törökország, Maghreb). Ez a 
politika olyan társulási és együttműködési szerződésekben öltött testet, amelyeknek 
célja előnyök biztosítása volt azok állampolgárai számára (közlekedés, munkaügy, 
szociális jogok), illetve hosszabb távon olyan fejlődési lehetőségek biztosítása, 
amelyek hozzájárulnak a kényszerű kivándorlásra való hajlandóság csökkenéséhez. A 
90-es évek óta az együttműködés fokozatosan a tárgyalások, sőt a zsarolás eszközévé 
vált abból a célból, hogy a harmadik országokat az EU migrációs politikájának 
kiszolgálására kényszerítsék. A fordulat a 2002 júniusában tartott sevillai európai 
csúcson történt, amikor is a spanyol elnökség javaslatot tett arra, hogy a fejlesztési 
segélyek csökkentése révén alkalmazzanak szankciókat azon harmadik országokkal 
szemben, amelyek nem járulnának hozzá a célkitűzések eléréséhez. A kezdeményezést 
az állam- és kormányfők ugyan hivatalosan elutasították, de az Európai Bizottság által 
javasolt, a harmadik országokat a migráció kezelésében támogató programok azóta 
mégis a „valamit valamiért” logikája szerint épülnek fel. Még van idő a tendencia 
megfordítására és arra, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartása az Unió és 
szomszédai közötti kapcsolatok középpontjába kerüljön.
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AJÁNLÁSOK

1. Az alapvető jogok tiszteletben tartását az Unió és szomszédai között fennálló 
kapcsolatok középpontjába kell helyezni

Az alapvető jogok és a tagállamok emberi jogokra vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségvállalásainak tiszteletben tartása nem korlátozódhat csupán az EU és 
harmadik országok között megkötött megállapodásokban szereplő elvi 
figyelmeztetésekre, amelyeket a gyakorlatban – nevezetesen az operatív intézkedések 
keretében – gyakran figyelmen kívül hagynak. 
Ugyanígy található egy „migrációs kikötés” is az EU és partnerei közötti 
megállapodásokban, 

- A Parlamentnek ügyelnie kellene rá, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartása 
előzetes feltétele legyen bármiféle, harmadik országban kezdeményezett uniós 
programnak és bármiféle, az illegális bevándorlás elleni küzdelemmel kapcsolatos 
operatív intézkedésnek. 

Visszafogadási megállapodások

Különösen igaz ez a visszafogadási megállapodások esetében, amelyeket úgy tüntetnek 
fel, mint elengedhetetlen eszközt az EU és partnerei közötti bármiféle kapcsolatban, 
ide értve a szomszédsági politika kereteit is. Márpedig egy visszafogadási 
megállapodás maga után vonhatja a visszaküldött külföldiek alapvető jogainak 
sérelmét, vagy közvetlenül a visszaküldés első célországában, vagy – „sorozatos” 
visszaküldések révén – egy másik országban, anélkül, hogy mindeközben az EU 
felelőssége felvetődne. 
Mivel a Parlament nem vehet részt az EU által kötendő visszafogadási megállapodások 
tárgyalási folyamatában, a következőkre kellene törekednie:

- követelni nyomonkövetési eljárás létrehozását a visszafogadási megállapodások 
végrehajtásának ellenőrzésére, a visszaküldött külföldiek jogainak tiszteletben tartása 
szempontjából, továbbá 

- megvizsgálni a számukra nyitva álló tényleges jogorvoslati lehetőségeket a 
visszaküldés folytán bekövetkező jogsérelmek esetében.

Fogvatartás

Számos nemzetközi hatályú szöveg szigorúan szabályozza a külföldiek közigazgatási 
fogvatartását, nevezetesen előírva, hogy valamennyi szabadságától megfosztott 
személyt emberi módon és méltósága tiszteletben tartásával kell kezelni. Még 
szigorúbb kötelezettségek vonatkoznak arra az esetre, ha a fogvatartást 
menedékkérőkkel szemben rendelik el. A LIBE bizottság által 2005-ben és 2006-ban 
Olaszországban, Máltán, Spanyol- és Franciaországban tett utak alkalmával 
bebizonyosodott, hogy e szabályokat távolról sem tartják be minden tagállamban. A 
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vizsgálatot folytatni kell, kiterjesztve az EU bevándorlási és menekültpolitikájának 
külső dimenziójára, 

- parlamenti küldöttségeket kellene rendszeres jelleggel küldeni az EU területén kívül 
eső, külföldiek fogva tartására szolgáló helyszínekre, legyen szó akár az Unió 
határellenőrzési politikájával kapcsolatos együttműködés keretében harmadik országok 
által fenntartott központokról (lásd a líbiai példát), akár a tagállamok tisztviselői által 
közvetlenül igazgatott központokról (mint Mauritániában).

2. Őrködni kell a menedékjog maradéktalan tiszteletben tartása felett

Regionális védelmi programok

A regionális védelmi programokat nem szabad beindítani annak előzetes garanciája 
nélkül, hogy a menedékkérők és a menekültek jogait a célországokban maradéktalanul 
tiszteletben fogják tartani, ami nem igaz bizonyos, az Európai Bizottság által a kísérleti 
programok helyszínéül kiválasztott országokra (Fehéroroszország, Ukrajna). E 
követelmény érvényesítése esetén szóba sem jöhetnének olyan országok, amelyek nem 
írták alá a menekültekről szóló genfi egyezményt, vagy azok, amelyek aláírták ugyan, 
de – közismert módon – nem képesek vagy nem akarják annak elveit betartani. Azok 
az országok sem jöhetnének szóba, amelyek esetén ismert, hogy sorozatosan megsértik 
az emberi jogokat vagy nem tartják be a demokratikus elveket. 

A Parlamentnek éves jelentését az emberi jogok  helyzetéről a világban arra kellene 
felhasználnia, hogy azonosítsa azokat az országokat, amelyekkel a migrációt és a 
menekültügyet érintő kérdésekben együttműködés nem folytatható az alapvető jogok 
tiszteletben tartásának veszélyeztetése nélkül.

A menekültek letelepítése 

A regionális védelmi programokkal összekapcsolva a menekültek letelepítése 
semmiképpen nem válhat az úgynevezett „spontán” menedékkérelem fogadásának 
alternatívájává, mint például Ausztráliában.

A Parlamentnek ügyelnie kellene rá, hogy az európai menekültügyi rendszerről folyó 
vitákban a menekültek letelepítése csupán a védelmet kiegészítő eszköz maradjon a 
menedékkérőknek a tagállamok területén való fogadásához képest.

A „dublini mechanizmus” kiterjesztése az EU-n túlra

A visszafogadási megállapodások és a „biztonságos ország” fogalmának kombinált 
alkalmazásával a tagállamok úgy küldhetnek vissza harmadik országokba külföldieket, 
hogy esetleges menedékkérelmüket azzal az indokkal nem vizsgálják meg, hogy az 
illető országban védelemre találhattak volna. Ez a mechanizmus azon túl, hogy 
kockázatba kergeti a menedékkérőket, a tranzitországra is túlzott mértékű terhet hárít. 
Ugyanazon okfejtés alapján, mint amellyel a máltai menekülttáborokról szóló 2006. 
áprilisi állásfoglalását is alátámasztotta,
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a Parlamentnek – a partner országok közötti szolidaritásból kiindulva – azonosítania 
kellene azokat az eszközöket, amelyekkel meg lehet akadályozni, hogy az EU 
menedékkérőkkel szembeni felelősségét áthárítsa – mind anyagi és logisztikai, mind a 
menekültek integrálására való képesség szempontjából – gyakorta nincstelen 
országokra.

3. Méltányos kapcsolatok létesítése az EU és partnerei között

ENSZ-egyezmény valamennyi migráns munkavállaló és családtagjaik jogainak 
védelméről

Az EU által harmadik országokkal a migráció kérdéseiben fenntartott kapcsolatokat az 
Unió érdekeinek túlsúlya jellemzi, amellyel szemben a partnerek gyakran nem 
tehetnek mást, mint hogy engednek. Az egyensúlytalan kapcsolat kompenzálása 
céljából 

a Parlamentnek támogatnia kellene azt a számos kezdeményezést, amely azt kívánja 
elérni, hogy az EU ratifikálja a valamennyi migráns munkavállaló és családtagjaik 
jogainak védelméről szóló nemzetközi egyezményt, amely 2003. július 1-jén lépett 
hatályba, s amelyet mindmáig egyetlen iparosodott állam sem írt alá.

Egy ilyen ratifikálás hozzájárulna annak bizonyításához, hogy az EU a kibocsátó 
országokkal mindkét fél kölcsönös érdekei alapján kíván kapcsolatokat építeni.

Szomszédsági politika

A Parlament nagyobb részben kimaradt a szomszédsági politika megvalósítására 
vonatkozó tárgyalásokból. Jelenleg is csak arról van szó, hogy „tájékoztatják” a 
fejleményekről. Az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlést (APEM) sem vonták be, 
holott a földközi-tengeri térség esetében az ESZP a barcelonai folyamat 
meghosszabbítása, s annak politikai eszköze. Ugyanakkor a Parlamentnek szerepe van 
az ESZP pénzügyi eszköze fölött gyakorolt ellenőrzésben. Ebben a keretben 

a Parlamentnek megkülönböztetett figyelmet kellene fordítania a bel- és igazságügyi 
politika keretében előterjesztett finanszírozási javaslatokra, s ügyelnie kellene rá, hogy 
az emberi jogok elvi feltételként szerepeljenek a migrációval, a menekültüggyel és a 
határok ellenőrzésével kapcsolatos valamennyi döntésben.

A Parlament cselekvésének összehangolása

Ha szembe akar szállni azzal a kihívással, amelyet ma a migráció kérdéseinek átfogó 
megközelítése szempontjából az Unió külpolitikája, együttműködési politikája, 
továbbá a bel- és igazságügyhöz tartozó  bevándorlási és menekültpolitika területeinek 
szoros együttműködése jelent, 
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feltétlenül szükséges közös munkacsoportok létrehozásával megerősíteni a különböző 
parlamenti bizottságok – nevezetesen a az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, és a Külügyi és Emberjogi Bizottság – között már 
most is létező kapcsolatokat.


