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számú petíció a menekültek emberi jogairól Európában

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói EU-szerte felszólítják a politikusokat európai, nemzeti, regionális és helyi 
szinten, hogy tartsák tiszteletben a gyermekek jogait és a menekültek emberi jogait. 
Javasolják a veszélyes határvédelmi eszközök, a menekülttáborok és a menekültek számára 
létesített börtönök felszámolását. Követelik továbbá a menekültek elleni hátrányos 
megkülönböztetés megszüntetését, valamint szorgalmazzák a menekültek oktatáshoz és 
fizetett munkahelyhez való hozzáférését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

A petíció benyújtói – akiket mintegy 25 szervezet és több száz aláíró támogat – EU-szerte 
felszólítják a politikusokat, hogy tartsák tiszteletben a gyermekek jogait és a harmadik 
országbeli állampolgárok emberi jogait. Véleményük szerint a gyermekek jogait és a 
harmadik országbeli állampolgárok emberi jogait nem érvényesítik maradéktalanul az 
Unióban, különösen a nem Európából származók szabad mozgására vonatkozó korlátozások, 
a határellenőrzések, az őrizetben tartások és a visszatoloncolások miatt. Ezenkívül úgy vélik, 
hogy Európa hadüzenet nélküli háborút folytat a menekültek és a migránsok ellen.
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A petíció benyújtói felszólítják az Uniót különösen az alábbiakra:

– a határellenőrzések során (a nyílt tengeren is) a menekültek jogainak védelmére; 

– a Frontex ügynökség műveleteinek leállítására, amelyek sértik az emberi jogokat, és az 
Unió külső határainál megtagadják a menekültek belépését;

– a tengeri úton Európába tartó emberek útközben történő megmentésére, valamint a 
menekültek életét mentők támogatására;

– a határok menekültek számára történő megnyitására, a szabad mozgáshoz való jog 
támogatására, és hogy mindenki számára tegyék lehetővé, hogy a tetszése szerinti helyen és 
országban élhessen;

– olyan jogszabályok megalkotására, amelyek véget vetnek a megtűrt „menekültekkel� 
szembeni hátrányos megkülönböztetésnek, és hogy „a papírokkal nem rendelkező emberek� 
számára legalább az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz való hozzáférést és a
munkavállalás tekintetében az alapvető jogokat biztosítsák, anélkül, hogy félniük kellene a 
kitoloncolástól; 

– a hatóságok, a rendőrség és a katonaság rasszizmussal kapcsolatos képzésére; 

– a tartózkodás jogállására való tekintet nélkül mindenki számára megfizethető nyelvtanulási 
és nyelvi képzési lehetőségek biztosítására;

– a táborokban és büntetés-végrehajtási intézményekben történő őrizetben tartás és a családok 
szétszakításának megszüntetésére;

– az Európába való visszatérés lehetővé tételére azon emberek számára, akiket kitoloncoltak, 
viszont akiknek Európa már az otthonukká vált.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A migránsok – ideértve a menedékkérőket és a menekülteket is – alapvető jogainak 
tiszteletben tartása alapvetően fontos célkitűzés, amelynek megvalósulását a tagállamoknak az 
uniós jog alkalmazása során biztosítaniuk kell. Ezenkívül az Alapjogi Chartának megfelelően 
a hatóságok és a magánintézmények gyermekekkel kapcsolatos tevékenységében a gyermek 
mindenekfölött álló érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie. A tagállamoknak tehát 
minden szakpolitikai területen – ideértve a menekültügy és a migráció területét is – teljes 
mértékben meg kell felelniük a gyermek mindenekfölött álló érdeke elvének1.

A személyek szabad mozgása olyan alapvető jog, amellyel az Unió valamennyi polgára 
rendelkezik. A belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 

                                               
1 A gyermekek jogaival kapcsolatos uniós vívmányokat és szakpolitikai dokumentumokat a következő 
webcímen elérhető dokumentumban gyűjtötték össze: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/files/eu_acquis_2013_en.pdf
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alapuló térség megteremtése szükségessé tette az Unió külső határai ellenőrzésének 
megerősítését, valamint a nem uniós állampolgárok belépésének és tartózkodásának – többek 
között egy közös menekültügyi és bevándorlási politika révén történő – szabályozását. Meg 
kell találni az egyensúlyt aközött, hogy az Unió megközelíthető maradjon többek között azok 
számára is, akiknek nemzetközi védelemre lehet szükségük, valamint hogy biztosítva legyen a 
tagállamok külső határainak ellenőrzése. Ez másrészről segítene az olyan jelenségek, mint 
például az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem elleni küzdelemben. 

Az uniós jog korlátozza a menedékkérőknek azt a lehetőségét, hogy másik tagállamba 
utazzanak, mielőtt az illetékes tagállam a menedékjog iránti kérelmük ügyében határozatot 
hoz. A menekültstátuszt kapott személyeknek azonban joguk van szabadon mozogni a 
schengeni övezeten belül, ugyanolyan feltételekkel, mint bármely más, az Unióban jogszerűen 
tartózkodó személynek. 

A külső határok igazgatására vonatkozó uniós jogszabályi keret hangsúlyozza a 
tagállamoknak az alapvető jogok tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségét. A 
határellenőrzési tevékenységek ellátása során – akár önmagukban lépnek fel, akár más 
tagállamokkal vagy harmadik országokkal együttműködésben, illetve akár a Frontex 
ügynökség által koordinált közös műveletet hajtanak végre – a tagállamoknak tiszteletben kell 
tartaniuk az alapvető jogokat, valamint nem tehetnek semmilyen, a visszaküldés tilalmának 
elvét sértő intézkedést. Különösen a Schengeni határ-ellenőrzési kódex1 – amely a tagállamok 
külső határok igazgatására vonatkozó kötelezettségeit meghatározó legfőbb jogi eszköz – utal 
kifejezetten az Alapjogi Chartára és a visszaküldés tilalmának elvére. A Schengeni határ-
ellenőrzési kódex úgy rendelkezik, hogy feladataik ellátása során a határőröknek teljes 
mértékben tiszteletben kell tartaniuk az emberi méltóságot, különös tekintettel a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő személyekre, és hogy az általuk tett valamennyi intézkedésnek 
arányosnak és megkülönböztetésmentesnek kell lennie. 

Az alapvető jogoknak a Frontex ügynökség által koordinált közös műveletek és egyéb 
tevékenységek során történő védelmével kapcsolatos aggályokkal a Frontex-rendelet2

legutóbbi módosításai és a 2010/252/EU tanácsi határozat3 foglalkoznak. A Frontex 
ügynökség munkájára vonatkozó új szabályok fontos fejleményeket idéztek elő, például egy 
alapvető jogokra vonatkozó stratégia Ügynökség által történő kidolgozását, egy alapjogi 
tanácsadó fórum létrehozását, amelyben nemzetközi szervezetek és nem kormányzati 
szervezetek is részt vesznek, valamint egy alapjogi tisztviselő kinevezését, aki az alapvető 
jogok védelmének biztosítása érdekében felügyeli az Ügynökség tevékenységét. 

A Frontex-rendeletnek megfelelően a Frontex ügynökség által koordinált művelet helyszínét 
jelentő tagállamnak megfelelő fegyelmi intézkedésekről kell gondoskodnia arra az esetre, ha 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 562/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a személyek határátlépésére 
irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról, HL L 105., 
2006.4.13.
2 A Tanács 2007/2004/EK rendelete (2004. október 26.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való 
Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról, HL L 349., 2004.11.25., 1. o.
3 A Tanács 2010/252/EU határozata (2010. április 26.) a külső tengeri határoknak az Európai Unió Tagállamai 
Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív 
együttműködés keretében történő őrizete tekintetében a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex kiegészítéséről, HL 
L 111., 2010.5.4., 20. o.
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valamely művelet során megsértik az alapvető jogokat vagy a nemzetközi védelemre 
vonatkozó kötelezettségeket. Ezenkívül a Frontex műveleteit részben vagy egészben fel kell 
függeszteni, illetve meg kell szüntetni, ha az Ügynökség ügyvezető igazgatója úgy ítéli meg, 
hogy a jogsértések súlyosak vagy valószínűen folytatódnak.

A 2010/252/EU tanácsi határozat1 a Frontex ügynökség által koordinált tengeri határőrizeti 
műveleteket szabályozza, ideértve az említett határőrizeti műveletek során esetlegesen 
felmerülő mentési műveleteket is. Habár a Frontex nem felkutatási és mentési szerv, 
ugyanakkor feladata, hogy fokozott technikai és operatív segítségnyújtást biztosítson a 
tagállamok számára, tekintettel arra, hogy bizonyos helyzetek humanitárius 
szükséghelyzeteket, illetve tengeri mentést foglalhatnak magukban. A 2010/252/EU tanácsi 
határozat hangsúlyozza, hogy a tagállamok a Frontex ügynökség által koordinált tengeri 
határőrizeti műveletek során kötelesek tiszteletben tartani az alapvető jogokat. Kifejezetten 
meghatározza a visszaküldés tilalmának elvét, és egyértelműen kimondja, hogy ezen elv a 
nyílt tengeren is alkalmazandó. 

 A Frontex-rendeletnek és a 2010/252/EU tanácsi határozatnak megfelelően a Frontex által 
koordinált műveletekben részt vevő határőrök számára képzést kell biztosítani az alapvető 
jogokról, valamint a felkutatásra és mentésre vonatkozó nemzetközi eljárásokról. 

Az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásáról szóló rendeletre irányuló 
javaslat2 – elfogadása esetén – együttműködési és információcserét biztosító rendszert hozna 
létre a tagállamok és a Frontex között annak érdekében, hogy a tagállamok képessé váljanak 
határaik együttműködés révén és hatékony módon történő igazgatására. A Bizottság javaslata 
szerint az EUROSUR célja, hogy megakadályozza az illegális határátlépéseket és a határokon 
átnyúló bűnözést, valamint hogy csökkentse a tengeri halálesetek számát. Az EUROSUR-t 
több célt szolgáló rendszernek szánják, amely pontosabb képet adna a tagállamoknak a 
tengereken történő eseményekről, következésképpen fel lehetne használni a tagállamok 
tengeri életmentési képességének fokozására.

A menedékhez való jogot az uniós és a nemzetközi jog garantálja. Az uniós jogszabályok 
kötelező rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek értelmében a tagállamoknak hozzáférést kell 
biztosítaniuk az eljárásokhoz a nemzetközi védelmet kérelmező harmadik országbeli 
állampolgárok számára. Különösen a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv3 írja elő, hogy 
minden, nemzetközi védelmet kérelmező harmadik országbeli állampolgárnak, aki valamely 
tagállam területén tartózkodik, biztosítani kell a jogot arra, hogy menedékjog iránti kérelmet 
nyújthasson be, és hogy kapcsolatba tudjon lépni a kérelme nyilvántartásba vételére és 
vizsgálatára hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokkal. Ez az uniós menekültügyi 
vívmányok által biztosított egyik legfontosabb garancia annak biztosítása érdekében, hogy a 
harmadik országbeli állampolgárokat ne küldjék vissza a tagállamokból, hogy aztán 
üldöztetésnek legyenek kitéve.
                                               
1 E határozatot az Európai Unió Bírósága a C-355/10. sz. ügyben hozott ítéletében 2012. szeptember 5-én 
megsemmisítette, azonban hatályban marad addig, amíg új jogszabály nem lép a helyébe. A Bizottság 2013. 
április 12-én javaslatot terjesztett elő az e határozatot felváltó rendeletről (COM(2013)0197).
2 Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) 
létrehozásáról, 2011. december 12., COM(2011)0873
3 A Tanács 2005/85/EK irányelve (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és visszavonására 
vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól
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Az uniós menekültügyi vívmányok csak olyan harmadik országbeli állampolgároknak 
nyújtanak eljárási garanciákat és megfelelő védelmet biztosító jogállást, akik valamely 
tagállam területén – ideértve a tagállamok határait, felségvizeit vagy tranzitzónáit is –
tartózkodnak. A tagállamok területén kívül – ideértve a nyílt tengert is – benyújtott 
menedékjog iránti kérelmek nem tartoznak az uniós menekültügyi vívmányok hatálya alá. A 
fent említettek szerint azonban a tagállamoknak a nyílt tengeren történő határőrizeti feladatok 
ellátása során tiszteletben kell tartaniuk a visszaküldés tilalmának elvét. 

Ezenkívül a menekültügy területén újonnan elfogadott jogszabályok1 – a nemzetközi 
kötelezettségeknek megfelelően – növelni fogják a harmonizáció mértékét és javítani fogják 
az előírásokat. Különösen a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférés tekintetében a 
felülvizsgált menekültügyi eljárásokról szóló irányelv2 megerősíti azokat a rendelkezéseket, 
amelyek célja, hogy biztosítsák a menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférést azon személyek 
számára, akiknek nemzetközi védelemre lehet szükségük. Az irányelv most már például 
előírja, hogy a nemzetközi védelmet kérelmező személyekkel elsőként kapcsolatba kerülő –
különösen a szárazföldi és tengeri határok felügyeletét ellátó vagy a határellenőrzést végző –
tisztviselők számára utasításokat kell adni és megfelelő képzést kell biztosítani arról, hogyan 
ismerhetik fel a nemzetközi védelem iránti kérelmeket, és hogy miként foglalkozzanak 
azokkal.

A felülvizsgált befogadási feltételekről szóló irányelv3 és a visszatérési irányelv4 a 
menedékkérők, valamint a kiutasítási határozat hatálya alatt álló harmadik országbeli 
állampolgárok őrizetben tartására vonatkozóan egyértelmű és szigorú szabályokat tartalmaz 
annak biztosítása céljából, hogy az őrizetben tartás nem önkényes, és hogy az alapvető 
jogokat minden esetben tiszteletben tartják. Különösen azt, hogy az őrizetet csak előre 
meghatározott okokból lehet elrendelni, és csak akkor, ha az összhangban van az arányosság 
és a szükségesség elvével, és csak az egyes esetek egyedi vizsgálata után. Biztosítani kell a 
szükséges jogi garanciákat, például a hatékony jogorvoslathoz és szükség esetén az ingyenes 
jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférést. Az őrizetben tartás során alkalmazott befogadási 
feltételeknek tiszteletben kell tartaniuk az emberi méltóságot.

Az új menekültügyi jogszabályok elismerik a kiskorúak különösen kiszolgáltatott helyzetét 
(akár kísérővel utaznak, akár kísérő nélkül), és számukra részletesen kiegészítő garanciákat 
írnak elő. A felülvizsgált befogadási feltételekről szóló irányelv értelmében például a kísérő 
nélküli kiskorúak őrizetét csak kivételes esetekben lehet elrendelni, nem lehet őket büntetés-
végrehajtási intézményekben tartani, és mindent meg kell tenni a minél előbbi szabadon 

                                               
1 A 2013. június 26-i 603/2013/EU rendelet (Eurodac-rendelet), a 2013. június 26-i 604/2013/EU rendelet 
(Dublini Rendelet), a 2013. június 26-i 2013/33/EU irányelv (a befogadási feltételekről szóló irányelv) és a 
2013. június 26-i 2013/32/EU irányelv (a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására 
és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról. Ezen irányelv – 2015. július 21-i hatállyal – hatályon kívül 
helyezi a 2005/85/EK irányelvet, és annak helyébe lép. 
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelmet kérelmezők 
befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról. Ezen irányelv – 2015. július 21-i hatállyal – hatályon kívül 
helyezi a 2003/9/EK irányelvet, és annak helyébe lép. 
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bocsátásuk érdekében.  Az őrizetben tartott kiskorúak számára biztosítani kell a szabadidős 
tevékenységekben történő részvétel lehetőségét – ideértve a koruknak megfelelő játékokat és 
szórakoztató tevékenységeket. Ugyanezen irányelv előírja, hogy amennyiben a tagállamok női 
menedékkérőket tartanak őrizetben, a férfi menedékkérőktől elkülönített szálláshelyet kell 
számukra biztosítaniuk, hacsak ez utóbbiak nem családtagok és az együtt tartózkodáshoz 
valamennyi érdekelt fél a beleegyezését nem adta.

Az Unió az illegális migránsok visszatérésére vonatkozó politikája kapcsán is elkötelezett az 
alapvető jogok tiszteletben tartása iránt. Az illegális migránsok jogait elsősorban a 
visszatérési irányelv szabályozza. Az Európai Unió Bírósága rámutatott az irányelv 
messzemenő hatására, méghozzá leginkább egy nagy jelentőségű határozatában – az El Dridi-
ügyben1 hozott ítéletben –, amely kimondta, hogy a tagállamok illegális tartózkodás, illetve 
kiutasítási végzés be nem tartása miatt nem rendelhetnek el büntetőjogi szankciókat 
(szabadságvesztést). 

A visszatérési irányelv számos konkrét garanciát tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy a 
potenciális visszatérők alapvető jogait teljes mértékben tiszteletben tartják. Kifejezetten úgy 
rendelkezik, hogy a visszatérésre kijelölt személyek a kiutasítási határozat meghozatala során 
megfelelő eljárásra jogosultak, és előírja, hogy a visszatérésre kötelezett személyeknek 
rendszerint fel kell ajánlani azt a lehetőségét, hogy önként hagyhassák el az Uniót. E 
tekintetben az Európai Visszatérési Alap széles körű pénzügyi segítséget nyújt az illegális 
migránsok önkéntes visszatérésének és társadalmi visszailleszkedésének megkönnyítését 
célzó programok finanszírozására. A kiutasításra várók, illetve azok számára, akik nem 
térhetnek vissza hazájukba (főként azért, mert a származási országukba történő visszafogadás 
nem lehetséges), az irányelv biztosítja az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. 
A visszatérési irányelv a családok és a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek (mint 
például a kísérő nélküli kiskorúak) védelme érdekében konkrét garanciákról is rendelkezik, 
ideértve – meghatározott körülmények esetén – a kitoloncolás elhalasztásának lehetőségét is. 
A visszatérési irányelv a kiskorúak számára konkrét garanciákat is előír, ideértve az 
oktatáshoz való jogot, azt, hogy őrizetüket csak kivételes esetekben lehet elrendelni, és hogy 
őrizetbe vétel esetén elhelyezésükre alkalmas szálláshelyet kell biztosítani. 

A tagállamoknak tehát – a visszatérési irányelvnek megfelelően – a kiutasítási eljárás során 
valamennyi illegális migráns számára méltóságteljes bánásmódot kell biztosítaniuk, amelyek 
tisztességesek és átláthatóak kell, hogy legyenek. A származási országukba a visszatérési 
irányelv alkalmazásával visszatoloncolt, de az Unió valamely tagállamába visszatérni 
szándékozó harmadik országbeli állampolgároknak annak a tagállamnak az illetékes 
hatóságainál kell belépésre és tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelmet benyújtaniuk, 
amelybe be szeretnének utazni, és ahol élni szeretnének. Az érintett tagállam hatóságainak a 
kérelmet az uniós vívmányokban, valamint a saját nemzeti jogi rendelkezéseikben 
meghatározott szabályoknak megfelelően kell elbírálniuk.

A visszatérési irányelv által biztosított garanciák attól a pillanattól fogva alkalmazandók, 
hogy az illetékes hatóságok azonosítják az illegális migránst. Az illegális migránsok őrizetbe 
                                               
1 C-61/11. PPU. sz. ügy
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vételét illetően az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége iránymutatásokat1 adott ki, amelyek 
célja annak biztosítása, hogy a tagállamok e tekintetben is teljes mértékben tiszteletben tartsák 
az alapvető jogokat. Bár nem bírnak kötelező erővel, a tagállamok napi gyakorlata általában 
tükrözi ezen iránymutatásokat.

 A Bizottság szigorúan ellenőrzi, hogy a tagállamok teljesítik-e a fent említett 
kötelezettségeket, és a Szerződések őreként mindenképpen megteszi a megfelelő lépéseket 
azokban az esetekben, amelyekben egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, 
hogy valamely tagállam megsértette az uniós jogot.

                                               
1A rendezetlen jogállású bevándorlók letartóztatása – alapjogi szempontok,
 http://fra.europa.eu/en/news/2012/fundamental-rights-considerations-apprehending-irregular-migrants


