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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a menekültügyről: gyakorlati együttműködés, a döntéshozatal minősége a Közös 
Európai Menekültügyi Rendszerben
(2006/2184(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 63. cikkének (1) és (2) bekezdésére,

– tekintettel a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások 
minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek 
menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének 
feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. 
április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelvre2,

– tekintettel az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott 
menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó 
feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK 
tanácsi rendeletre3,

– tekintettel a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló,
2003. január 27-i 2003/9/EK tanácsi irányelvre4,

– tekintettel a 2004. november 4–5-i hágai programra,

– tekintettel a Bizottság „A megerősített gyakorlati együttműködésről: Új struktúrák, új 
megközelítések: A döntéshozatal minőségének javítása a Közös Európai Menekültügyi 
Rendszerben” című közleményére (COM(2006)0067),

– tekintettel a hatékonyabb jogvédelem biztosítása céljából az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés IV. címének a Bíróság hatáskörével kapcsolatos rendelkezései kiigazításáról 
szóló bizottsági közleményre (COM(2006)0346),

– tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

A. emlékeztetve arra, hogy a közös menekültügyi rendszer bevezetésének első szakasza az 
EK-Szerződés 63. cikkének (1) bekezdésében előírt négy eszköz elfogadásával zárult le; 
tudatában annak, hogy politikai és technikai nehézségek is felmerültek, amelyeket az 
európai menekültügyi rendszer második szakaszának elérése érdekében át kell hidalni, 
amelynek célja az, hogy közös menekültügyi eljárást és egységes szabályzatot vezessen 

  
1 HL L 326., 2005.12.13., 13. o.
2 HL L 304., 2004.9.30., 12. o.
3 HL L 50., 2003.2.25., 1. o.
4 HL L 31., 2003.2.6., 18. o.
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be azon személyek tekintetében, akik menedékjogra és helyettesítő védelemre jogosultak, 
remélve, hogy a 2010-re előírt határidőt betartják,

B. emlékeztetve különösen arra, hogy az Európai Parlament a harmadik országok 
állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból 
nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok 
tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi 
irányelvben már támogatta a „menekült” fogalommeghatározását, így az erre e jelentésre 
is érvényes,

C. emlékeztetve arra, hogy a közös szabályok végrehajtásakor az irányelvek elfogadása csak 
az első lépés, és hogy ezt a szakaszt a közösségi szinten elfogadott rendelkezések 
megfelelő végrehajtásának kell követnie valamennyi tagállamban; úgy ítélve meg, hogy e 
végrehajtás Bizottság általi ellenőrzésének nagy jelentősége van, és ezért erre a feladatra 
rendelkezésre kell bocsátani a megfelelő eszközöket,

D. emlékeztetve arra, hogy a menekültügy területén eddig elfogadott eszközök esetében 
minimumszabályokról van szó, 

E. emlékeztetve arra, hogy a 2004. november 4–5-i hágai programban az Európai Tanács 
felszólította a Tanácsot és a Bizottságot olyan megfelelő struktúrák megteremtésére, 
amelyek a konkrét együttműködés megkönnyítése érdekében bevonják a tagállamok 
menekültügyekben illetékes nemzeti szolgálatait, továbbá úgy ítélve meg, hogy e konkrét 
együttműködés erősítése, valamint a tagállamok közötti információcsere és a bevált 
gyakorlatok cseréje az egyetlen lehetőség arra, hogy megvalósítsák az eljárás 
egységesítésére irányuló célkitűzést,

F. úgy ítélve meg, hogy a kölcsönös bizalom erősítése a közös menekültügyi rendszer 
megteremtésének sarkalatos pontja, továbbá hogy a tagállamok azonos feladatokkal 
megbízott, eltérő közigazgatási szintjei közötti konkrét és rendszeres együttműködés a 
legalkalmasabb módja e bizalom megteremtésének,

G. nyomatékosan emlékeztetve arra, hogy a menekültpolitika hatékony megvalósítása több, 
egymást kiegészítő cél követését feltételezi, mint például a döntéshozatal minőségének 
javítása, a védelem iránti kérelmek gyors és biztos feldolgozása, valamint tájékoztató 
kampányok szervezése a származási országokban, amelyek ugyanúgy felvilágosítást 
adnak az illegális bevándorlás és a menekült jogállás elismerése megtagadásának 
következményeiről, mint a legális bevándorlás lehetőségeiről,

H. mivel a menedékjog iránti kérelmeknél a feldolgozás minőségének javítása és ezáltal a 
bírósági eljárások és az eljárási késedelmek számának csökkentése érdekében ésszerűnek 
tűnik a témával foglalkozó szervezetek, mint például az Egyesült Nemzetek 
Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) támogatásának igénybe vétele, amely kifejlesztett 
egy módszert a hatóságok támogatására a döntéshozatal minőségének javításában 
(Quality initiative),

I. emlékeztetve arra, hogy – amint arra 2006. április 27–28-án a Bel- és Igazságügyi Tanács 
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is rámutatott – a késedelmek elkerülése és ezáltal az eljárás hatékonyságának javításához 
nyújtandó konkrét hozzájárulás érdekében támogatni kell az egységes eljárás bevezetését,

J. nyomatékosan emlékeztetve arra, hogy a tagállamok annak ellenére, hogy az 
Amszterdami Szerződés hatálybalépése óta a menekültügy terén elfogadott intézkedések 
egy közös alapot képeznek, nemzeti szinten továbbra is olyan intézkedéseket és 
határozatokat hoznak, amelyek hatással vannak a többi tagállamra, különösen a 
nemzetközi védelem tekintetében,

K. emlékeztetve arra, hogy az eljárásokat szabályozó 2005/85/EK irányelv 29. cikke előírja 
a biztonságos származási országnak tekintett harmadik országok közös 
minimumlistájának elkészítését; sajnálatának adva hangot amiatt, hogy ez a lista még 
mindig nem készült el, jól tudván azt, hogy itt a közös menekültügyi rendszer 
bevezetésének és a jogállásról hozandó gyors döntések egyik döntő tényezőjéről van szó,

L. sajnálatának adva hangot amiatt, hogy a Tanács a biztonságos harmadik országok 
listájának elkészítésekor nem tartotta szükségesnek az együttdöntési eljárás alkalmazását; 
érdeklődéssel várva a Bíróság ítéletét ebben a kérdésben,

M. emlékeztetve arra, hogy a tagállamoknak kiváló minőségű információkkal kell 
rendelkezniük a származási országban uralkodó veszélyeztetettség aktuális helyzetéről, ha 
megbízható és méltányos eljárásokat kívánnak biztosítani,

N. tudatában azoknak a technikai és politikai nehézségeknek, amelyek hátrányosan érintik a 
származási országokra vonatkozó érzékeny információk közös felhasználását, azonban 
szilárdan meggyőződve arról, hogy idővel sikerülnie kell a származási országokra 
vonatkozó közös adatbank létrehozásának, hogy határozatai meghozatalakor valamennyi 
tagállam azonos információkra támaszkodhasson,

O. mivel a döntéshozatali eljárás javítása érdekében emelni kell a határozatokat meghozó 
hivatalnokok képzésének színvonalát, 

P. emlékeztetve arra, hogy az EK-Szerződés 234. cikkében rögzített előzetes döntéshozatali 
eljárás a az eljárás, amely leginkább lehetővé teszi a Bíróság számára közösségi jog 
egységességének biztosítását, és ezen eljárás egyik lényeges eleme az az elv, hogy minden
nemzeti bíróságnak lehetősége van párbeszédet kezdeményezni a Bírósággal; sajnálatának 
adva hangot azonban amiatt, hogy az Európai Közösségek Bírósága az ezen elv alól az EK-
Szerződés 68. cikke szerint biztosított kivétel alapján csak akkor rendelkezik hatáskörrel a 
menekültügyi rendelkezések értelmezésére, ha a kérdést olyan nemzeti bíróság terjesztette 
elő, amelynek határozatai ellen nincs jogorvoslati lehetőség,

1. nyomatékosan megismétli, hogy a közös menekültügyi rendszer bevezetésének végleges 
célját annak kell képeznie, hogy kiváló minőségű, azaz megalapozott, igazságos és gyors 
határozatokat hozzanak; hangsúlyozza, hogy a döntéshozatal minőségének javítása azzal az 
előnnyel jár, hogy csökkennek a rendszer költségei, amennyiben is korlátozható az időtartam 
és adott esetben a fellebbezési eljárások száma; 
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2. elítéli, hogy a Bizottság láthatóan nem rendelkezik elégséges lehetőséggel a menekültüggyel 
foglalkozó különböző irányelvek végrehajtásának ellenőrzésére, és figyelmezteti a 
tagállamokat, hogy könnyítsék meg a Bizottság feladatát azzal, hogy megfelelési táblázatot 
nyújtanak be neki, amelyekben szerepel, hogy mely intézkedéssel az irányelvek mely 
rendelkezését ültették át teljesen;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy lépjen fel valamennyi tagállamban egy egységes eljárás 
bevezetésének támogatása érdekében, aminek előnye a gyorsaság és a hatékonyság lehet; 

4. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi védelem és különösen a helyettesítő védelem megadásának 
feltételei és szabályai tekintetében mindaddig különbségek lesznek a tagállamok között, 
továbbá továbbra is tény marad a menekültügyi rendszerek eltéréseinek kihasználása, amíg 
az érvényes menekültügyi jogszabályokra nem állapítanak meg minimumszabályokat;

5. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a menekültügy terén elfogadott eszközök célja az, hogy 
megakadályozza az úgynevezett „másodlagos” mozgásokat; már most figyelmezteti a 
tagállamokat, hogy ténylegesen dolgozzanak menekültpolitikáik lehető legnagyobb fokú 
konvergenciájának megvalósításán;

6. úgy ítéli meg, hogy az európai menekültügyi rendszer végrehajtandó javításnak abban kell 
állnia, hogy jobban elosztják a tagállamok között a terheket, és már most érdeklődéssel 
várja a Dublin II rendelet Bizottság általi értékelését és az erre a területre irányuló esetleges 
javaslatokat;

7. úgy ítéli meg, hogy figyelmet kell fordítani arra, hogy a menekült jogállás elismerésében 
illetékes hivatalnokok megfelelő képesítéssel rendelkezzenek; 

8. felszólít információs kampányok lebonyolítására a származási országokban, amelyek a 
lehetséges menedékkérőknek ugyanúgy felvilágosítást adnak az illegális bevándorlás és a 
menekült jogállás elismerése megtagadásának következményeiről, mint a legális bevándorlás 
lehetőségeiről; ennek az a célja, hogy csökkentsék a megalapozatlan menedékjog iránti 
kérelmek és az illegális határátlépések számát;

9. felszólít az olyan személyekre alkalmazandó intézkedések tisztességes és gyors 
végrehajtására, akik nem kapták meg a menekült jogállást, illetve akiknek menekült 
jogállásukat megvonták;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leggyorsabban hárítsa el a származási országokra 
vonatkozó közös adatbank bevezetésénél felmerülő technikai és politikai nehézségeket; azt 
kívánja, hogy találjanak pragmatikus megoldást a soknyelvűség problémájára;

11. üdvözli a Bizottság erőfeszítéseit, hogy a menekültügyi eljárásról szóló irányelv 29. 
cikkében előírt rendelkezések szerint létre kívánja hozni a biztonságos harmadik országok 
listáját, és felszólítja a Tanácsot az erre irányuló határozatok azonnali elfogadására;
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12. úgy ítéli meg, hogy a menekültügy terén megvalósítandó konkrét együttműködéssel 
kapcsolatos tevékenységek koordinálása továbbra is a Bizottság feladata, amelynek ehhez 
megfelelő forrásokkal kell rendelkeznie; felszólítja a Bizottságot, hogy a tevékenységek első 
szakaszában elért haladásról 2008 elején előterjesztendő jelentésben ezen opció mellett 
emeljen szót, ahelyett, hogy a jelenleg tervezettek szerint egy „európai támogatási 
ügynökség” formájában megvalósítandó új struktúra létrehozását támogatná;

13. felszólítja a tagállamokat, hogy működjenek együtt az Egyesült Nemzetek Menekültügyi 
Főbiztosságával (UNHCR), továbbá az Egyesült Királyság és Ausztria példájára 
vezessenek be „Quality Initiative” tevékenységet, és tegyék közzé e kezdeményezés 
eredményeit, hogy a nemzetközi védelem iránti kérelmek feldolgozásakor ismertek 
legyenek a legjobb gyakorlatok, és azokat támogassák;

14. üdvözli a Bizottság által azon tagállamok támogatására tervezett intézkedéseket, amelyekre 
nagy nyomás hárul, annak érdekében, hogy kezelni tudják a menedékkérők befogadásával 
és a menedékjog iránti kérelmek vizsgálatával kapcsolatos problémákat, különösen és 
elsősorban szakértői csapatok kiküldésével;

15. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a Bizottság feladata a menekültügy terén elfogadott 
irányelvek alkalmazásának ellenőrzése, és e célból rendelkeznie kell a megfelelő 
forrásokkal, amelyek jelenleg viszont teljességgel elégtelenek egy ilyen átfogó feladat 
eredményes véghezviteléhez; úgy ítéli meg, hogy ezen a területen az Unió szavahihetősége 
és a közös menekültpolitika jövője forog kockán;

16. hangsúlyozza, hogy a menekültpolitika területén létrehozott közösségi jogok összessége 
uniós szinten egységes értelmezést és alkalmazást tesz szükségessé; úgy ítéli meg, hogy a 
menekültpolitika területén megkönnyíthető és felgyorsítható a harmonizáció, ha az 
Európai Közösségek Bírósága elé a jelenlegi helyzettől eltérően a legfelsőbb nemzeti 
bíróságoktól eltérő bíróságok is terjeszthetnek ügyeket; ezért felszólítja a Tanácsot, hogy 
az EK-Szerződés IV. címe szerint újra adjon a Bíróságnak teljes hatásköröket az előzetes 
döntéshozatal terén.
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Bevezetés

Az EK-Szerződés 63. cikkének (1) bekezdésében előírt négy eszköz elfogadásával 2005. 
december 1-jén lezárult a közös menekültügyi rendszer bevezetésének első szakasza. Most 
már a bevezetett struktúrák egységesítése van soron a rendszer második szakaszába való 
átmenet érdekében, amely közös menekültügyi rendszer és egységes jogállás bevezetését 
irányozza elő azon személyek tekintetében, akiket menekültként ismernek el, illetve akiknek 
helyettesítő védelmet nyújtanak.

A 2004. november 4–5-i hágai programban az Európai Tanács emlékeztetett arra, hogy a 
menekültpolitikának immár három nagy tengelyen kell alapulnia, nevezetesen egy egységes 
eljárás bevezetésén, a származási országokra vonatkozó információk közös felhasználásán és 
a tagállamok közötti együttműködés fokozásán, különösen annak érdekében, hogy segítsenek 
a földrajzi helyzetük miatt különösen nagy nyomásnak kitett tagállamoknak e probléma jobb 
kezelésében.

E célok elérése és a menekültügyi rendszer második szakaszába való átlépés érdekében 
mindenekelőtt támogatni kell a tagállamok közötti konkrét együttműködést, azzal a végleges 
céllal, hogy javítsák a döntéshozatal minőségét, amelynek az előadó megítélése szerint 
gyorsabbnak, igazságosabbnak és megbízhatóbbnak kellene lennie. A Bizottság közleménye, 
amelyre ez a jelentés is irányul, e konkrét együttműködés fokozásával foglalkozik. Ebben az 
összefüggésben az előadó kiemelt néhány olyan szempontot, amelyek a menekültügy terén 
döntő mértékben hozzájárulhatnának az együttműködés és ezáltal a döntéshozatal javításához; 
ezek az alábbiakban vannak részletezve.

Egységes eljárás

Az egységes eljárás alkalmazásával felgyorsítható a döntéshozatal; ezért ezt az eljárást 
támogatni kell. A legtöbb tagállamban már bevezettek egy egységes eljárást, amely egyetlen 
műveletben fogja össze a menekült jogállás megadására és a helyettesítő védelemhez való 
hozzáférésre vonatkozó kritériumok vizsgálatát. Ez mindenképpen üdvözlendő abban az 
értelemben, hogy rendszerint kevéssé valószínű, hogy az a személy, aki nemzetközi védelem 
iránti kérelmet nyújt be, képes megítélni, hogy kérelme megfelel-e a Genfi Egyezmény 
kritériumainak vagy a nemzetközi védelem más formáinak. Ez az eljárás egyben racionális is, 
annyiban, hogy egyetlen fórum hozza meg a határozatokat, és ennek során megvizsgálja a 
nemzetközi védelem elfogadhatóságának valamennyi kritériumát; ezzel elkerülik, hogy egy 
kérelmezőnek adott esetben több hatósághoz több kérelmet kell benyújtania, amelyek hasonló 
tényállásokat értékelnek.

Közös adatbank

Az első fokon hozott határozatok minősége azoknak az információknak a minőségétől függ, 
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amelyeken e határozatok alapulnak. Ezért javítani kell a származási országokra vonatkozó 
információk gyűjtését, és annak érdekében, hogy az Unió országaiban a lehető legnagyobb 
mértékben harmonizálják a döntéshozatali kritériumokat, ügyelni kell arra, hogy minden 
tagállam azonos információkkal rendelkezzen. Annál is inkább szükség van a származási 
országokra vonatkozóan rendelkezésre álló információk közös felhasználására, mivel az ilyen 
információk gyűjtésére szolgáló eszközök tagállamonként eltérőek. Egyes tagállamok fejlett 
adatbankokat hoztak létre ezen a területen, hogy a döntéshozóik használják azokat, ezzel 
szemben mások nem rendelkeznek saját információforrással, és azért külső forrásokra 
támaszkodnak, pl. nem állami szervezetek és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi 
Főbiztosságának (UNHCR) információira. Ahhoz, hogy mindezek ellenére biztosítsák a 
határozatok egységességét, kétségtelenül nagyon fontos lenne az, hogy a határozatok azonos 
adatokon alapuljanak. Ezért ésszerű lenne a származási országokra vonatkozó közös adatbank 
létrehozásán dolgozni – amit az előadó is nyomatékosan támogat –, amelynek „közös 
portálja” (ahogy a bizottsági közlemény említi) csupán egy ideiglenes szakaszt képezhet, 
amelynek a lehető legrövidebb időre kell szorítkoznia. Ugyanis itt arról lenne szó – ahogy azt 
a Bizottság is mérlegeli –, hogy közös iránymutatásokat dolgoznak ki az információk illetékes
nemzeti hatóságok általi beszerzésére és elemzésére, annak érdekében, hogy közös közösségi 
normák alapján létre lehessen hozni a származási országokra vonatkozó információk európai 
adatbankját.

A hivatalnokok képzése

A döntéshozatal javítására törekedvén magától értetődően gondoskodni kell arról is, hogy a 
határozatok meghozatalával foglalkozó személyek maguk is rendelkezzenek a szükséges 
szakismeretekkel, és így kiváló színvonalú képzettséggel rendelkezzenek. Ebben az 
összefüggésben üdvözlendő, hogy egyes országok, pl. az Egyesült Királyság és Ausztria 
magukhoz ragadták a kezdeményezést, és egy menekültügyre szakosodott szervhez, az 
Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságához (UNHCR) fordultak, hogy segítsen nekik 
a mindennapi gyakorlat során a menedékjog iránti kérelmek feldolgozásának ellenőrzésében, 
és konkrét javaslatokkal javítsa a lebonyolítást. Ez egy követhető példa, amely akár egy 
„bevált módszerekről” szóló kézikönyv kidolgozásához is vezethetne. Az előadó üdvözli az 
Eurasil1 keretében hozott különböző intézkedéseket, amelyek a menekültügy terén dolgozó 
hivatalnokok képesítéseinek harmonizálására irányulnak, és ezen intézkedések terjesztése 
mellett emel szót. Szeretné továbbá elérni, hogy a tagállamok olyan különböző jellegű 
intézkedések bevezetésére tegyenek erőfeszítéseket, amelyekkel nem csak hivatalnokaik 
szakismereteit bővítik, hanem megőrzik motivációjukat is, ami az UNHCR szakértőinek 
megítélése szerint különös jelentőséggel bír. Ebben az összefüggésben mérlegelni lehetne egy 
uniós szintű képzési program kidolgozását, ami lehetővé tenné, hogy a tagállamok 
hivatalnokai megismerjék egymást és kicseréljék tapasztalataikat. E program keretében 
megismerkedhetnének a jelenlegi jogi kerettel és munkájuk különböző gyakorlati 
aspektusaival, mint például a beszélgetési technikák, a kérelmezők által tett nyilatkozatok 
hihetőségének értékelési kritériumai, valamint a védelemre szoruló és traumán átesett azon 
személyek különleges igényeinek figyelembevétele, akiknek segíteniük kell. 

  
1 A menekültügyi szakemberek EU-hálózatát 2002-ben hozták létre.
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A Bíróság szerepe

Az előadó megítélése szerint a menekültpolitika területén megkönnyítené és felgyorsítaná a 
harmonizációt, ha az Európai Közösségek Bírósága elé a jelenlegi helyzettől eltérően a 
legfelsőbb nemzeti bíróságoktól eltérő bíróságok is terjeszthetnének ügyeket. Ezen kívül úgy 
ítéli meg, hogy a közösségi jogszabályok homogén alkalmazása különösen ahhoz járulna 
hozzá, hogy megakadályozzák a tagállamok közötti másodlagos mozgásokat, ezt a 
folyamatosan aggodalomra okot adó jelenséget. Az előadó ezért üdvözli az EK-Szerződés IV. 
címe rendelkezéseinek a hatékonyabb bírósági jogi védelem biztosítását célozó kiigazítását, 
mégpedig annál is inkább, mert a jelenleg érvényes kivétel olyan politikai területekre 
gyakorol hatást, amelyek az alapjogok tekintetében különösen érzékenyek, hiszen a 
védelemre szoruló személyek védelmét érintik.

A Bizottság szerepe

Annak érdekében, hogy a Bizottság biztosítani tudja a menekültügy területén a közösségi jog 
egységes alkalmazását, képesnek kell lennie az ezen a területen elfogadott irányelvek 
végrehajtásának megfelelő ellenőrzésére. A rendelkezésére álló források azonban 
nyilvánvalóan elégtelenek, ami a feladatok kihelyezéséhez vezet, ez pedig az előadó 
megítélése szerint veszélyeztetheti a Bizottságnak a Szerződések őreként betöltött funkcióját. 
Az előadó ezért azt a véleményt képviseli, hogy a Bizottságnak a tagállamok jogászaiból álló 
szakértői csapatot és fordítói gárdát kellene alkalmaznia, hogy a legjobb körülmények között 
láthassa el ellenőrzési feladatait. A tagállamoknak maguk részéről rendszeresen megfelelési 
táblázatot kellene benyújtaniuk a Bizottságnak, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy a 
nemzeti intézkedések az irányelv mely rendelkezéseire vonatkoznak, amelyekről értesítést 
kell küldeni. Itt egy bevált, a lojális együttműködés keretei közé tartozó közigazgatási 
együttműködésről van szó. Ezért nehéz megérteni, hogy a tagállamok ezt miért nem tartják 
be.

Végezetül az előadó tudatában van annak a ténynek, hogy a gyakorlati együttműködéssel 
kapcsolatos tevékenységek igazgatása – ahogy azt a közlemény rögzíti – hosszabb távon
meghaladhatja egy menekültügyi együttműködési hálózat kapacitásait. Ennek ellenére azon a 
véleményen van, hogy a Bizottság feladata vállalni a Közös Európai Menekültügyi 
Rendszerrel kapcsolatos tevékenységek tagállamok közötti koordinálását, és óvva int attól a 
kísértéstől, hogy ezeket a feladatokat egy új ügynökségre bízzák. Az előadó határozottan e 
javaslat ellen emel szót.

Összességében az előadó üdvözli a bizottsági közleményben a tagállamok menekültügyi 
együttműködésének fokozására tett konkrét javaslatokat, és reméli, hogy ezzel a pragmatikus 
módszerrel 2010-re lehetővé válik egy közös menekültügyi rendszer kialakítása.
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