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Tárgy: Loukia Stergiou görög állampolgár által benyújtott 1052/2012. számú petíció a 
harmadik ország állampolgárainak menedékjogaira vonatkozó uniós politikákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Görögország – amely törökországi szervezett bűnözői 
hálózatok célpontja – komoly problémákkal küzd az illegális bevándorlás terén, és 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 rendelet 
felülvizsgálatát kéri. A petíció benyújtója pontosabban egy, a menedékjog iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős európai központ létesítését javasolja minden tagállamban, amelyet az 
ENSZ szakértői, valamint az Európai Unió és az Európai Külügyi Szolgálat segítenének. Az 
Európai Unió külső határainak megszilárdítása, valamint a menedékjogot kérelmezők 
kiszolgáltatott csoportjai elsőbbségének biztosítsa érdekében a petíció benyújtója egy 
Törökországgal való egyetértési nyilatkozat aláírását is javasolja.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A Bizottság a Dublini Rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslatot terjesztett elő 2008 
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decemberében1, egyfelől a dublini rendszer hatékonyságának növelése, másfelől a kérelmezők 
védelmének megerősítése céljából. Az Európai Parlament és Tanács négyévi tárgyalás után 
2012. november 14-én politikai megállapodásra jutott. A megállapodást a Bel- és Igazságügyi 
Tanács 2012. december 6-án és az Európai Parlament Állampolgári Jogi Bizottsága 2012. 
november 27-én hagyta jóvá. Jelenleg a szöveg a két társjogalkotó általi hivatalos elfogadásra 
vár. A rendelet, akárcsak a közös európai menekültügyi rendszerre vonatkozó egyéb jogi 
eszközök, tartalmazza azt az elvet, miszerint az egyéni menedékjog iránti kérelmet a 
tagállamok szintjén vizsgálják meg, nem pedig uniós szinten. 

Az illegális migrációt illetően a Frontex és Törökország nemrég írtak alá egy műveleti 
egyetértési nyilatkozatot, melynek célja az együttes értékelés, az illegális migráció kérdésének 
kezelése érdekében létrejött információ- és tapasztalatcsere, valamint a törökországi 
határellenőrző hatóság és a Frontex közötti közös projektek alapvető szabályainak 
létrehozása. 

A Bizottság a tagállamokkal, az uniós ügynökségekkel és a nemzetközi szervezetekkel együtt 
a görög menekültügyi és migrációs politikát illetően támogatja Görögországot, hogy 
megreformálja rendszerét a menedékkérők és egyéb menekültek uniós jog szerinti 
kezelésének biztosítása érdekében.
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Egy harmadik ország állampolgára, illetve hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat COM (2008) 
820 végleges.


