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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a közelmúltbeli líbiai, és az azt követően a Maghreb-országokból az 
olasz partokra érkező menekült- és bevándorlóhullám alapján úgy véli, hogy szükség van egy 
hatékony, közös európai bevándorlásügyi politikára. 

A petíció benyújtója szerint az Európai Bizottság „Közös bevándorláspolitika Európa 
számára: elvek, fellépések és eszközök” című, 2008. június 17-i közleményében 
(COM(2008) 359) megfogalmazott intézkedéseket nem hajtják végre az európai uniós 
intézmények.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. január 27.

A Bizottság észrevételei

A bevándorlással kapcsolatos kérdéseknek jelentős politikai hatásuk van az Unióban. A közös 
bevándorláspolitika az Unió egyik alapvető prioritása, amelynek segítségével sikeresen 
kihasználhatók a kapcsolódó lehetőségek és megoldhatók a problémák. Ennek a közös 
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politikának egyeztetett és integrált megközelítést kell alkalmaznia a bevándorlás terén 
európai, nemzeti és regionális szinten egyaránt. 2008. évi közleményében a Bizottság tíz 
közös elvet határoz meg (ezeket a jólét, biztonság és szolidaritás címszavak alatt 
csoportosítja), amelyek a különböző szinteken folytatandó konkrét fellépésekre vonatkozó 
példákat mutatnak be. Ez a közlemény szolgált az Európai Tanács által 2008. október 24-én 
elfogadott Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum1 kidolgozásának alapjául, amely 
lendületet adott az öt főbb kötelezettségvállalást magában foglaló közös uniós politika 
kialakításához. Ennek alapfeltevése továbbra is helytálló. 

A Földközi-tenger keleti térségében időközben történt események tovább fokozták a 
bevándorlás- és menekültügyekre vonatkozó közös uniós politika iránti igényt. E fejlemények 
figyelembevételével a Bizottság migrációról szóló, 2011. május 4-én elfogadott közleménye2

prioritásként határozta meg egy olyan migrációs politika folytatását, amely a migráció 
hatékony kezelésén alapul, valamint biztosítja, hogy a fokozott mobilitás iránti igény ne 
csökkentse az Unió külső határainak biztonságát. A közlemény valamennyi releváns 
szempont figyelembevételével keretbe foglalta a nemrég benyújtott, valamint a jövőben 
benyújtandó szakpolitikai javaslatokat, aminek köszönhetően az Unió és tagállamai 
biztonságos környezetben kezelhetik a menekültügy, a migráció és a harmadik országbeli 
állampolgárok mobilitásának kérdését.

A közlemény emellett felismerte az Unió egyes külső határszakaszainak (különösen a 
Földközi-tenger déli térsége, valamint a Görögország és Törökország közötti szárazföldi 
határ) sebezhetőségét, és hangsúlyozta, hogy „egyes tagállamokat, így Olaszországot, Máltát, 
Görögországot és Ciprust közvetlenebbül érinti az illegális migránsok tömeges beáramlása, 
és kisebb mértékben a nemzetközi védelemre szoruló személyek érkezése is. Ez nem csupán a 
tagállamok problémája. A kérdést uniós szinten is kezelni kell, ehhez pedig a tagállamok 
közötti valódi szolidaritásra van szükség.” 

Az Unió szakpolitikai, műveleti és pénzügyi eszközökkel válaszolt erre a kihívásra. A 
lakhelyváltoztatás pénzügyi következményei tekintetében segítséget nyújtottak – mintegy 
25 millió eurónyi összeget a Külső Határok Alapból és az Európai Menekültügyi Alapból – a 
menedékkérők és illegális migránsok növekvő áramlásának leginkább kitett tagállamok 
számára. A Bizottság elismeri, hogy fokozni kell az uniós szolidaritást ezekben a 
kérdésekben. A 2011. december 2-án benyújtott, „A menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli 
szolidaritás fokozásáról – A jobb felelősségmegosztás és a kölcsönös bizalom javításának 
uniós ütemterve” című közlemény3 a gyakorlati, technikai és pénzügyi együttműködés 
megerősítését, jobb felelősségmegosztást és a menedékrendszer irányításának javítását 
javasolja.

Az Unió határainak hatékony igazgatása a hitelesség előfeltétele az Unión belül és azon kívül 
egyaránt. A belső határellenőrzések megszüntetésével a tagállamok felelősséget viselnek 
külső határaik többi tagállam érdekében való ellenőrzéséért. Ez széles körű együttműködést és 
magas szintű közös előírásokat igényel. A schengeni eredmények megóvása, valamint állandó 
fejlesztésük előkészítése érdekében további lépéseket irányoztak elő az Unió külső határainak 
                                               
1 A 13440/08. sz. tanácsi dokumentum: http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/08/st13/st13440.hu08.pdf.
2 COM(2011) 248 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf
3 COM(2011) 835 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/201112/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
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megerősítésére. 

Ezenfelül egyértelmű schengeni igazgatási rendszert kell kialakítani. A Bizottság ezért 
2011. szeptember 16-án elfogadott két jogalkotási javaslatot1, amelyek nagyobb védelemben 
kívánják részesíteni az uniós polgárok és a jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok szabad mozgását, és biztosítani kívánják az összehangolt európai válaszadást. 
Emellett céljuk – a közpolitikára és a belső biztonságra nehezedő súlyos fenyegetések 
figyelembevétele mellett – a tagállamok közötti kölcsönös bizalom, valamint azon fellépések 
megerősítése, amelyekkel kezelhetők az előre nem látható sürgősségi feladatok, valamint az 
Unió valamely külső határszakaszának irányításában tartósan fennálló hiányosságok.

Következtetés

A Bizottság véleménye szerint az eddigi eredmények határozott uniós szintű 
kötelezettségvállalásról tanúskodnak: a migrációra és a menedékjogra vonatkozó hatályos 
uniós jogi keret alapján azonban a tagállamok továbbra is közvetlenül felelősek egyes 
kulcsfontosságú kérdésekért.

Az Unió hozzájárulása alapvető jelentőséggel bír a Földközi-tenger térségében kialakult 
válság kezelésében, nemcsak azáltal, hogy közvetlen (pénzügyi és műveleti) támogatást nyújt 
az érintett tagállamok számára az egyre nagyobb számban érkező menekültek és illegális 
migránsok kezeléséhez, hanem hogy foglalkozik a Földközi-tenger déli térségében kialakult 
helyzettel is (különösen azzal, hogy támogatást nyújt a menekültek számára, kezeli a migráció 
alapvető okait a származási országokban, valamint fejleszti az Unióval szomszédos 
országokkal való együttműködést). 

A jelenlegi korlátozott hatáskörök és források ellenére jelentős erőfeszítéseket tesznek a közös 
uniós bevándorlási politika végrehajtása és folyamatos fejlesztése érdekében. A petíció 
benyújtója biztos lehet abban, hogy ez a jövőben is így lesz, és a kölcsönös bizalom és 
szolidaritás szellemében szorosan együttműködünk nemcsak az uniós intézményekkel, hanem 
a tagállamokkal és a harmadik országokkal is. A jelenlegi, nem egységes keret meghaladása, 
valamint egy valóban közös európai migrációs politika kialakítása érdekében valamennyi 
tagállam részéről hosszú távú proaktív szerepvállalásra van szükség. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v10.pdf


