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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója intézkedések meghozatalára kéri az Európai Uniót annak érdekében, 
hogy ne fordulhasson többé elő olyan eset, amikor az Európába csónakokon igyekvő 
menekültek tömegesen veszítik életüket a tengeren. Úgy véli, hogy a külső határokon be kell 
szüntetni a Frontex elhárító magatartását, és a szervezetet arra kell használni, hogy fogadja a 
menekülteket. Továbbá be kell szüntetni a fejlődő országok EU általi gazdasági 
diszkriminációját, és az EU-nak emberhez méltó bevándorlási politikát kell folytatnia, 
tiszteletben kell tartania az emberi jogokat, és a zsidó-keresztény értékekhez kell tartania 
magát. A petíció benyújtója továbbá azt szeretné, ha az EU befogadná az arab világ háborús 
övezeteiből érkező menekülteket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A Földközi-tenger déli térségében zajló politikai zavargások és katonai konfliktusok emberi 
áldozatokat követeltek, és több százezer ember volt kénytelen elhagyni otthonát. Az EU 
gyorsan és megelőző módon adott választ erre a kihívásra. A Bizottság és a tagállamok 
jelentős forrásokat mozgósítottak, hogy segítsenek a humanitárius vészhelyzet kezelésében. 
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A Bizottság jól ismeri a Földközi-tengeren átkelő migránsok drámai helyzetét, és mélyen 
sajnálja, hogy olyan sokan vesztik életüket. A Bizottság most is és továbbra is mindent 
megtesz annak érdekében, hogy megpróbálja elkerülni az ilyen tragédiákat, és így csökkentse 
a halálos áldozatok számát. Éppen ezért a Frontex által koordinált 2011-es Hermes közös 
művelet, amely 2011. február 20-án indult, kutatási és mentési tevékenységeket is felölel. A 
művelet kiterjed az Olaszországnak az érkező migránsok átvilágítása és nyilvántartásba vétele 
során nyújtott támogatásra is.

A Líbiában rekedt menekülteket illetően a Bizottság 2011. május 12-én miniszteri szintű 
donorkonferenciát szervezett, ahol az EU tagállamai és más európai országok kötelezettséget 
vállaltak arra, hogy több mint 700, rendkívül kiszolgáltatott menekültet telepítenek át 
területükre, akik hosszú ideje Líbiában vesztegelnek. Továbbá a fent említett humanitárius 
támogatáson túl az Európai Bizottság sürgős ügyként egy regionális védelmi programot kíván 
végrehajtani, amely felöleli Egyiptomot és Tunéziát – és lehetőség szerint Líbiát is –, célja 
pedig javítani az ezekben az országokban rekedt menekülteknek nyújtandó támogatás 
lehetőségét, valamint fejleszteni ezen országok jogalkotási és közigazgatási kapacitásait, hogy 
a nemzetközi normákkal összhangban bánjanak a menekültekkel. Mindkét kezdeményezést az 
ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és a Nemzetközi Migrációs Szervezet támogatásával 
hajtják majd végre. A Bizottság reméli, hogy ez a két intézkedés az EU által életbe léptetett 
átfogóbb intézkedéscsomag részeként hozzájárul majd ahhoz, hogy a védelmet kereső 
személyeknek ne kelljen átkelniük a Földközi-tengeren, ezzel csökkentve a tengeren 
bekövetkező tragédiák kockázatát. 

A Bizottság igyekszik koherens uniós megközelítést biztosítani a migráció, a mobilitás és a 
biztonság területén, különös tekintettel a Földközi-tenger déli térségének országaira. A közös 
uniós politika kidolgozásának öt kötelezettségvállaláson kell alapulnia: a legális migráció 
megszervezése, az illegális migráció elleni küzdelem, a külső határok megerősítése, egy uniós 
menekültügyi rendszer kiépítése, valamint globális partnerség létrehozása a migráció és a 
fejlesztés terén. 

A menedékkérők és kifejezetten a menekültek jogait illetően az Unió elkötelezett egy közös 
európai menekültügyi rendszer létrehozása mellett, amely a menekültek jogállásáról szóló 
1951. évi genfi egyezmény teljes körű és inkluzív alkalmazásán alapul.  Van egy átfogó 
menekültügyi uniós szerv, amely többek között garantálja a menedékkérési eljáráshoz való 
hozzáférést, meghatározza a menekültként és a kiegészítő védelmi jogállású személyként való 
elismerés kritériumait, és megállapítja a menedékkérők befogadásának minimumszabályait. 
Emellett az Európai Unió nemrégiben létrehozta az Európai Menekültügyi Támogató Hivatalt 
annak érdekében, hogy hozzájáruljon a közös európai menekültügyi rendszer 
megvalósításának javításához, megerősítse a tagállamok között a menekültügy terén folytatott 
gyakorlati együttműködést, és segítséget nyújtson és/vagy koordinálja az azon tagállamoknak 
nyújtott operatív segítséget, amelyek menekültügyi és befogadási rendszerére különösen nagy 
nyomás nehezedik.


