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Még nagyobb egységet, még erősebb szolidaritást fogunk felmutatni és tiszteletben tartjuk a 

közös szabályokat, ezzel pedig erősebbé és ellenállóbbá tesszük az Európai Uniót. (…) 

Elkötelezzük magunkat amellett, hogy egy biztonságos és védett Európáért fogunk 

munkálkodni: egy olyan Unióért, ahol az összes polgár biztonságban érzi magát és szabadon 

mozoghat, ahol biztosított a külső határok védelme, amely hatékony, felelős és fenntartható, a 

nemzetközi normákat tiszteletben tartó migrációs politikát folytat. 

(Római Nyilatkozat, 2017. március 27.) 

 

Továbbra is figyelmet kell fordítanunk a migrációra. Európa nem erőd, és soha nem szabad 

azzá válnia. Európának a szolidaritás kontinensének kell maradnia, ahol az üldözés elől 

menekülők menedékre találnak. 

(Jean-Claude Juncker beszéde az Unió helyzetéről, 2017. szeptember 13.) 

 

A migráció kérdésében sok és kemény munka vár még ránk. Meg kell szilárdítanunk külső 

migrációs politikánkat, javítanunk kell a visszaküldésekre szolgáló kapacitásainkat, és tartós 

megoldást kell találnunk menekültügyi rendszerünk megreformálására. 

(Donald Tusk, 2017. szeptember 21.) 

 

A menekültügyi és migrációs válság jelentette kihívás gyors és határozott választ követelt az 

Európai Uniótól és a tagállamoktól. Ez a válaszadás azt jelentette, hogy az uniós műveletek 

keretében több mint 620 000 ember életét mentettük meg a Földközi-tengeren
1
, fokoztuk a 

humanitárius segítségnyújtást
2
, határozottabban beavatkoztunk a migráció kiváltó okainak 

kezelése érdekében és javítottuk külső határaink ellenőrzését. A válaszlépések hozzájárultak a 

szabálytalan határátlépések számának csökkenéséhez is: a Görögországba szabálytalanul 

érkező migránsok száma a 2016-os 177 000 főről 2017-ben körülbelül 35 000 főre csökkent, 

Olaszországba pedig megközelítőleg 30 %-kal kevesebben érkeztek, mint 2016 azonos 

időszakában. Az uniós áttelepítési programok révén csaknem 26 000 ember előtt nyíltak meg 

új, ellenőrzött, legális útvonalak. 

Az azonban a kezdetektől fogva egyértelmű, hogy a legfőbb kihívást egy szilárdabb és 

biztonságosabb rendszer bevezetése jelenti. 

Egyre inkább összekapcsolódó világunkban a migrációs dinamika tartósan jelen lesz; az EU-

ban és szomszédságában tapasztalható demográfiai fejlemények hosszú távú kihívásra 

utalnak
3
. Ezzel összefüggésben a migrációs politika hatékony kezelésére van szükség, 

összhangban azzal, hogy a polgárok nagy fontosságot tulajdonítanak ennek a kérdésnek. 

Az Európai Tanács decemberi ülésén tárgyalt vezetői ütemterv keretében folytatandó, a 

migrációs belső és külső dimenzióiról szóló tematikus vita lehetőséget kínál arra, hogy a 

                                                           
1
 Ez az adat az olasz és a görög mentési műveletekre, az Európai Határ- és Parti Őrség Tritón és Poszeidón 

műveleteire, valamint a Sophia műveletre utal. A Nemzetközi Migrációs Szervezet által a „Missing migrants” 

(„Eltűnt migránsok”) projekt (http://missingmigrants.iom.int/) keretében kiadott jelentés szerint 2017-ben 

(november 27-ig) 3 020 személy lelte halálát a földközi-tengeri térségben, kevesebben, mint az elmúlt két 

évben (2015-ben 3 785, 2016-ban 5 143 haláleset történt) – ugyanakkor már egyetlen haláleset is túl sok. 
2
 A Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz révén például átlagosan 32 500 menekült és migráns részesül havi 

készpénztámogatásban a készpénztámogatási program keretében. Törökországban a szükséghelyzeti szociális 

védőháló – a törökországi menekülteket támogató uniós eszköz keretében megvalósuló egyik projekt – 

kedvezményezettjeinek száma jelenleg eléri az 1,1 milliót. 
3
 Habár az előrejelzések szerint Európa népessége 2050-ben a jelenleginél kisebb lesz, számos afrikai és ázsiai 

ország továbbra is jelentős népességnövekedéssel néz majd szembe (Egyesült Nemzetek, Gazdasági és 

Szociális Ügyek Főosztálya, Népességügyi Osztály, 2017. A világ népesedési kilátásai: 2017. évi 

felülvizsgálat. ESA/P/WP/248).  

http://missingmigrants.iom.int/
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legmagasabb politikai szinten stratégiai iránymutatás szülessen a legfontosabb jövőbeni 

politikai irányvonalakról. 

Az elmúlt néhány év tanulsága az, hogy az egyoldalú intézkedések csekély hozadékkal jártak, 

alkalmazásuk költségesebb volt, és magukban hordozták annak kockázatát, hogy aláaknázzák 

a schengeni rendszer előnyeit. A Bizottság szeptemberben számba vette az európai migrációs 

stratégia végrehajtása terén 2015 óta elért eredményeket
4
. Ez megmutatta, hogy egy közös 

megközelítés miként volt képes az egyre növekvő kihívások ellenére stabilizálni egy 

rendkívül kiszámíthatatlan helyzetet az erőforrások fokozatos összevonása és a közös célért 

folytatott összehangolt munka révén. Rávilágított arra, hogy az eredmények elérése érdekében 

átfogó megközelítést kell alkalmazni, maradéktalanul ki kell használni az EU rendelkezésére 

álló eszközök teljes skáláját, valamint ötvözni kell az uniós jogi keretek, a politikai ösztönzők 

és az EU költségvetése kínálta lehetőségeket. Hangsúlyozta azt is, hogy megfelelő 

felkészültség, információmegosztási megállapodások, gyors reagálást lehetővé tevő műveleti 

képesség és rugalmas uniós szintű finanszírozási eszközök híján migrációkezelési 

hiányosságok jelentkeznek azokban az időszakokban, amikor a migrációs nyomás kiugróan 

magas. 

Itt az ideje, hogy a megfelelő megoldások megkeresése révén a válságkezelésen alapuló eseti 

megközelítést felváltsuk egy stabil és időtálló menekültügyi kerettel, amely egy teljes 

mértékben integrált uniós migrációs politika részét képezi. A jövőre nézve tehát 

elengedhetetlen egy, a célnak maradéktalanul megfelelő, megújított közös európai 

menekültügyi rendszer kidolgozása. 

A meglévő intézkedések megszilárdítása, valamint a szolidaritás és a méltányos 

felelősségvállalás ötvözésének módjáról szóló megegyezés révén az EU képes lesz 

bizonyítani, hogy szilárd menekültügyi és migrációkezelési kereteket alakított ki, amely 

hozzájárul ahhoz, hogy a felek bizakodva és kölcsönös bizalommal tekintsenek a jövőbe. 

 

1. BELSŐ ÉS KÜLSŐ DIMENZIÓ: EGY ÁTFOGÓ MEGKÖZELÍTÉS  

A második világháború óta tapasztalat legsúlyosabb migrációs kihívásra adott válaszként az 

Európai Unió 2015-től kezdve számos területen tett intézkedéseket. A migráció kezelésére 

vonatkozó közös megközelítés fokozatosan kibontakozott. Egy sor belső és külső politikai 

eszköz ötvözésén alapul. Két év elteltével a tanulság az, hogy csak egy átfogó megközelítés 

működőképes. Nem elég csupán a belső dimenzióra és a tagállamoknak nyújtott támogatásra 

összpontosítani. Ugyanakkor egy külső migrációs politika önmagában nem oldaná meg az 

Európa előtt álló migrációs kihívást. 

 

Az EU fontos lépéseket tett a menekültek és migránsok rendkívül tömeges beáramlásának 

leginkább kitett tagállamok – különösen Görögország és Olaszország – támogatása érdekében. 

Az uniós fogadóállomások létrehozása révén a nemzeti hatóságok és szolgálatok együtt 

dolgoztak az uniós ügynökségek szakértőivel, és végső soron biztosították a külső határok 

hatékonyabb igazgatását. A tagállamok az áthelyezési mechanizmus keretében szolidaritásról 

is tanúbizonyságot tettek. A kezdeti nehézségek után az áthelyezési program lehetővé tette, 

hogy 32 366 főt helyezzenek át Görögországból és Olaszországból más uniós tagállamokba, 

ezáltal hasznos eszköznek bizonyult a nemzetközi védelemre szoruló személyek segítése és az 

említett két ország menekültügyi rendszerére nehezedő nyomás enyhítése terén. Görögország, 

Olaszország és más tagállamok célzott támogatásban részesültek, többek között pénzügyi 

                                                           
4
 Lásd az európai migrációs stratégia végrehajtásáról szóló közleményt, COM(2017) 558, 2017. szeptember 27. 
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támogatás formájában. Az Unió új eszközt vezetett be a határain belül fellépő humanitárius 

szükséghelyzetek kezelésére a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz révén, amelynek 

keretében több mint 440 millió EUR összegben kötöttek szerződést a görögországi 

menekültügyi válaszadás támogatása céljából. 

 

Annak köszönhetően, hogy minden eddiginél rövidebb idő alatt megállapodás született a 

Bizottság javaslatáról
5
, az újonnan létrehozott Európai Határ- és Parti Őrség működőképessé 

tétele egy újabb erős eszközzel bővítette a külső határok ellenőrzését és a súlyos migrációs 

nyomással szembesülő tagállamoknak nyújtott gyors segítségnyújtást szolgáló uniós 

eszköztárat. Ily módon az ügynökség az állományából erre a feladatra kijelölt 100 000 határ- 

és parti őr révén kiegészíti a tagállamok elsődleges felelősségét a külső határok ellenőrzése 

terén. Az ügynökség a tagállamokkal együtt és a tagállamokért működött: műveleteinek 

gyorsasága és hatékonysága az igazgatótanács és az abban helyet foglaló minden egyes 

tagállami képviselő elkötelezettségétől és előmozdító szándékától függ. Ez az elkötelezettség 

és előmozdító szándék elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban jelentkezzenek a tagállamok 

közötti kölcsönös bizalom és a fokozott biztonság terén elérhető előnyök. 

 

Ezzel egy időben a harmadik országbeli partnerekkel való együttműködésre irányuló 

párhuzamos erőfeszítéseknek köszönhetően fokozódott a legnagyobb nyomásnak kitett 

tagállamoknak nyújtott uniós támogatás hatékonysága. Míg a Görögországnak juttatott uniós 

támogatás segítette az országba érkező menekültek nagy számából fakadó kihívások 

kezelését, az EU–Törökország nyilatkozat keretében folytatott közös migrációkezelés nyomán 

kevesebben vágtak neki az Égei-tengeren át vezető veszélyes útnak, és jelentősen csökkent a 

migrációs nyomás. Az EU törökországi menekülteket támogató eszköze számottevően 

hozzájárult a stabilitás megőrzéséhez a Törökországban tartózkodó igen jelentős számú 

menekült népesség körében, azáltal, hogy támogatta Törökország munkáját a menekültek 

alapvető életszínvonalának, oktatásának és egészségügyi ellátásának biztosítása terén. A parti 

őrségek és a migrációs szolgálatok a műveletek és a kapacitásépítés tekintetében egyaránt 

szorosabbra fűzték együttműködésüket. A rendőrség és a bűnüldözési hatóságok új 

megközelítéseket dolgoznak ki az emberek szállítását végző csempészhálózatok elleni 

küzdelemmel kapcsolatos közös erőfeszítések részeként. 

 

Ugyanígy – a 2017. február 3-i máltai nyilatkozattal
6
 összhangban – Olaszország is 

támogatást kapott a partjaihoz érkező jelentős számú migráns és menekült kezeléséhez. Az 

EU a líbiai hatóságokkal szorosan együttműködve, valamint az Egyesült Nemzetek 

menekültügyi főbiztosával, a Nemzetközi Migrációs Szervezettel és más ENSZ-

ügynökségekkel partnerségben lépéseket tett a Földközi-tenger középső térségén áthaladó 

szabálytalan áramlatok stabilizálása és az út mentén rekedt menekülteknek és migránsoknak 

nyújtott védelem és segítség javítása érdekében. Az uniós finanszírozású projektek több mint 

64 500, idegenrendészeti fogdában, partraszállási pontokon vagy líbiai befogadó 

közösségekben tartózkodó személynek nyújtanak majd segítséget és védelmet. Az Unió a 

2016. júniusi megállapodás szerinti partnerségi kerethez kapcsolódó megközelítés keretében a 

migrációs útvonalak mentén távolabb elhelyezkedő egyéb afrikai országokkal is együtt 

                                                           
5
 A Bizottság 2015. december 15-én tett javaslatot az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségről szóló 

rendeletre, 2016. június 22-én az Európai Parlament és a Tanács politikai megállapodást kötött a javaslatról, 

majd 2016. szeptember 14-én – a javaslattétel után mindössze 9 hónappal – sor került a hivatalos elfogadásra. 

A rendelet 2016. október 6-án lépett hatályba, a gyorsreagálású állomány 2016. december 7-án, a visszatérési 

állományok 2017. január 7-én kezdték meg működésüket. 
6
 Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata a migráció külső vonatkozásairól: a közép-mediterrán útvonal 

kezelése. 



 

4 

 

dolgozott. Afrika szarván a jelenleg folyamatban lévő, uniós finanszírozású projektek több 

mint 44 000 munkahelyet teremtenek majd Etiópiában, Kenyában és Szomáliában, valamint 

további 30 000 munkahely létrehozásához nyújtanak közvetlen finanszírozást Dél-Szudánban. 

A projektek révén több mint 2,3 millió kedvezményezett juthat hozzá az alapvető szociális 

szolgáltatásokhoz. A Nyugat-Afrikában és a Száhel-övezetben jelenleg folyó munka 114 000 

munkahely létrehozását célozza, és közel 10 000 mikro-, kis- és középvállalkozást támogat. 

Niger az EU támogatásával fokozta a csempészés elleni küzdelmet a Líbia felé vezető egyik 

fő migrációs útvonal mentén. Többek között Banglades megállapodást kötött az Unióval egy 

sor gyakorlati intézkedésről, amelyek célja azon állampolgárok visszatérési folyamatának 

felgyorsítása, akik nem jogosultak az EU területén maradni. 

 

Az első uniós léptékű áttelepítési program 2015. júliusi elindítása átfogó módon hozzájárult 

ahhoz, hogy enyhüljön az irreguláris migrációra ösztönző tényezők által kifejtett nyomás és 

legális útvonalak nyíljanak meg a nemzetközi védelemre szoruló személyek előtt. E program, 

valamint az EU–Törökország nyilatkozat szerinti mechanizmus keretében – a működésbe 

lépéstől mostanáig – csaknem 26 000 főt telepítettek át. A Jean-Claude Juncker elnök által 

idén szeptemberben kitűzött új, ambiciózusabb, 50 000 főben meghatározott cél elérhető 

távolságban van. 

 

A visszaküldési politika szintén kiválóan példázza az átfogó megközelítés szükségességét és 

hasznosságát. Az EU lépéseket tett a visszaküldési politika uniós dimenziójának megerősítése 

érdekében, hogy ezáltal hozzájáruljon a tagállami visszaküldési rendszerek koordinációjának 

és hatékonyságának javításához szükséges erőfeszítésekhez. A visszaküldési és menekültügyi 

eljárások közötti szorosabb szinergia kialakítása kulcsszerepet tölthet be a visszaküldési 

politika hatékonyságának további növelése terén, valamint annak érdekében, hogy naprakész 

adatok szolgáltatása és a hatások nyomon követése révén számon tartsuk annak eredményeit. 

A visszaküldési hatékonyság az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség támogatási 

kapacitásának jobb integrációja révén is javítható. Ugyanakkor, ha fennmarad a jelenlegi 

lendület a kulcsfontosságú származási és tranzitországokkal kötendő jól működő 

visszafogadási egyezmények vagy gyakorlati megállapodások terén, az jobban ösztönzi a 

nemzeti rendszerek teljesítményének növekedését. 

 

2. ELŐRELÉPÉS MINDEN TERÜLETEN 

Az átfogó uniós megközelítés különböző pillérei nem csupán egymással állnak kapcsolatban: 

sikerességük nagyban függ attól, hogy minden területen sikerül-e fenntartani az intézkedések 

lendületét. A migráció harmadik országokkal való kezelése, az EU szilárd külső 

határvédelmének kiépítése vagy az Unión belüli szolidaritás és felelősségvállalás érdekében 

végzett munka még nem fejeződött be. Minden területen van még tennivaló az elért 

eredmények megszilárdítása és a hiányosságok orvoslása érdekében. 

 

Ahhoz, hogy kevesebben vállalkozzanak szabálytalan és veszélyes utazásokra, az EU-nak 

folytatnia kell a megkezdett munkát. Néhány esetben ez azt jelenti, hogy folytatni kell a 

sikeres kezdeményezésekkel kapcsolatos munkát; más esetekben pedig a meglévő tervek 

végrehajtását takarja, többek között az Európai Határ- és Parti Őrség teljes működőképessé 

tétele és az áttelepítési vállalásoknak való megfelelés terén. Azt is jelenti, hogy az Uniónak 

továbbra is támogatnia kell a legnagyobb nyomással szembesülő tagállamokat. 

 

Folytatódnia kell az operatív mechanizmusok kidolgozását célzó munkának, amelynek 

köszönhetően az EU hatékonyan tudta kezelni a válságot; ellenkező esetben veszélyeztetnénk 

a jelenlegi haladást. Jövőbeni válaszkészségünk és ennek keretében a migrációs 
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rendszerünkben alkalmazható strukturális megoldások biztosítása érdekében a kidolgozott 

eszközök további alakítása során hasznosítani kell a levont tanulságokat. Ugyanilyen fontos 

az is, hogy a tagállamok megfelelő közigazgatási kapacitással rendelkezzenek a megújított 

jogi, operatív és pénzügyi keret hatékony végrehajtásához. Valamennyi erőfeszítés terén az 

EU és a tagállamok egysége nyújtja a legjobb garanciát a sikerhez szükséges integrált, átfogó 

megközelítés megvalósulására. 

 

3. A VÁLSÁGKEZELÉSTŐL A STABIL, IDŐTÁLLÓ MENEKÜLTÜGYI 

KERETIG 

Integrált csomag a fenntartható menekültügyi rendszer érdekében 

2016 májusában és júliusában a Bizottság javaslatot tett a közös európai menekültügyi 

rendszer megreformálására, és egy olyan jogieszköz-csomagot terjesztett be, amelynek célja 

az Unió menekültügyi politikájának megerősítése és a jelenlegi kihívásokhoz való 

hozzáigazítása.  

A jelenlegi rendszer reformjára azért van szükség, hogy gyorsan tudjunk cselekedni mind a 

nemzetközi védelemre szoruló személyeknek biztosítandó védelem, mind pedig a védelemre 

nem jogosultak visszaküldése terén, valamint hogy kezelni tudjuk a továbbutazásokból fakadó 

kockázatokat és azokat a visszaéléseket, amelyek aláássák a schengeni térség zökkenőmentes 

működését és az az iránti bizalmat. Ezenfelül az uniós menekültügyi rendszer 

konvergenciájának fokozását, valamint a kérelmezők EU-n belüli egyenlőbb és 

tisztességesebb kezelését is szolgálja. Egy közös európai menekültügyi rendszerben az azonos 

állampolgárságú kérelmezők esetén kiadott elismerő menekültügyi határozatok aránya nem 

térhet el olyan nagy mértékben a különböző tagállamokban, mint jelenleg. Az afgán 

állampolgárok esetében például az elismerő határozatok aránya a tagállamok körében 0 % és 

98 % között változott
7
. Ezenfelül gyors és hatékony eljárásokat kell biztosítani. Ma a 

menekültügyi eljárások időigénye egyes tagállamokban néhány hónap, míg más 

tagállamokban akár néhány év is lehet. E problémák kezelésével az Unió megszünteti a 

menedékkérelem több tagállamban történő benyújtására, illetve az EU-ba történő 

bevándorlásra ösztönző tényezőket is. 

A dublini rendelet reformjára, a kvalifikációs rendeletre, a menekültügyi eljárásokról szóló 

rendeletre és a befogadási feltételekről szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslatok lehetővé 

teszik egy olyan rendszer létrehozását, amely jobban képes kezelni a nemzetközi védelemre 

szoruló személyek esetleges tömeges megjelenését a külső határoknál, valamint olyan 

mechanizmusok kialakítását, amelyek nyomán a közös felelősségvállaláson keresztül a 

tagállamok szolidaritást tanúsítanak a menedékkérők érkezésének csúcsidőszakaiban. Ahogy 

az Európai Határ- és Parti Őrségnek köszönhetően az EU könnyebben tudott segítséget 

nyújtani a tagállamoknak a külső határok védelmének biztosítása érdekében, a Bizottság 

javasolta az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal átalakítását egy teljes jogú európai 

menekültügyi ügynökséggé, hogy a tagállamoknak nyújtott menekültügyi támogatást új 

szintre lehessen emelni. 

A Bizottság ezenfelül javaslatot tett egyrészt egy uniós áttelepítési keret kialakítására, azzal a 

céllal, hogy biztosítsa az EU-ba való rendezett és biztonságos eljutás lehetőségét a nemzetközi 

védelemre szoruló személyek számára, másrészt az Eurodac ujjnyomat-azonosító 

adatbázisának megerősítésére az irreguláris migráció elleni harc fokozása érdekében. 

                                                           
7
 Forrás: az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal éves jelentése, 2016. Az elismerő menekültügyi 

határozatok arányát objektív tényezők is befolyásolhatják, mindazonáltal az eltérések jelentősek. 
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Az Európai Parlament és a Tanács jelenleg az összes említett reformjavaslatot megvizsgálja, 

és azokat a 2016. évi közös nyilatkozat keretében
8
 az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság a prioritások közé sorolta. Elkészítésük után másfél évvel a javaslatok a jogalkotási 

eljárás különböző szakaszaiban járnak. Néhány javaslat – például az európai menekültügyi 

ügynökségről és az Eurodac reformjáról szóló – hamarosan belép az elfogadás szakaszába. 

Más – konkrétan az uniós áttelepítési keretről szóló rendeletre, a kvalifikációs rendeletre és a 

befogadási feltételekről szóló irányelvre irányuló – javaslatok esetében a jogalkotási eljárás 

jól halad. Ugyanakkor számottevő munkát kell még végezni a menekültügyi eljárásokról 

szóló rendeletet illetően, valamint a dublini rendeletet felülvizsgáló sarkalatos javaslattal 

kapcsolatban. Ezzel összefüggésben a biztonságos harmadik ország uniós elve terén is 

előrelépést kell elérni, figyelembe véve az Európai Tanács júniusi ülésén született 

következtetéseket. 

A reformcsomag központi elemét több, egymással összefüggő, egységes intézkedés alkotja, 

amelyeknek a felmerülő kihívásokra adott válaszok észszerű összehangolását kell célozniuk. 

Ezeket szerves egészként kell vizsgálni és csomagban kell elfogadni, még akkor is, ha a 

technikai munka eltérő ütemben halad. Mivel azonban fontos, hogy már most lefektessük a 

teljes reform gyorsabb bevezetését elősegítő kulcsfontosságú operatív alapokat, az európai 

menekültügyi ügynökségről és az Eurodacról szóló javaslatokat már hasznosan el lehet 

fogadni, anélkül, hogy megvárnánk amíg megállapodás születik a többi elemről. A csomag 

többi részéhez kapcsolódó esetleges későbbi módosítások ezt követően is integrálhatók. 

A szolidaritás és a felelősségvállalás az integrált csomag alapvető alkotóelemei 

A stabil és időtálló menekültügyi keretnek erős alapokra és világosan megfogalmazott 

értékekre kell épülnie: egy szolidaritáson és felelősségen alapuló, hatékonyabb és 

igazságosabb megközelítésre. Ezen alapelvek központi jelentőségét a Szerződések is tükrözik, 

mivel kimondják, hogy az Uniónak a határok ellenőrzésével, a menekültüggyel és a 

bevándorlással kapcsolatos fejezetben meghatározott politikáira és azok végrehajtására a 

szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztásának elve az irányadó, 

ideértve annak pénzügyi vonatkozásait is. Az Unió e fejezet alapján elfogadott jogi 

aktusaiban, minden olyan esetben, amikor erre szükség van, megfelelő módon rendelkezni kell 

ennek az elvnek az alkalmazásáról
9
. 

Az EU válaszadása eddig ezekre az alapelvekre támaszkodott. Operatív, pénzügyi és politikai 

értelemben az EU tagjai a szokásosnál szorosabban együttműködtek a legnagyobb nyomással 

szembesülő tagállamok támogatása érdekében az áthelyezés és az áttelepítés révén, valamint a 

határőrizeti és menekültügyi kérdésekben biztosított operatív támogatás formájában, többek 

között az uniós ügynökségeken keresztül. Ez a munka akkor volt a leghatékonyabb, amikor a 

legszélesebb körű szerepvállalás mellett zajlott: amikor minden tagállam élvezte az előnyeit 

és minden tagállam részt vállalt belőle. 

Megegyezésre kell jutni arról, hogy milyen módon biztosítható megfelelően a 

felelősségvállalás és a szolidaritás alapelvei közötti egyensúly a közös európai menekültügyi 

rendszer reformja keretében. Egy közös rendszerben és a belső határok nélküli schengeni 

térségben egyik alapelvet sem alkalmazhatjuk a másik nélkül. Habár a megerősített 

együttműködés mindig az utolsó lehetőség a holtpontról való elmozdulásra, ezen a területen 

nem ez a megfelelő mód egy olyan szolidaritási és felelősségvállalási mechanizmus 

                                                           
8
 Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság elnökeinek közös nyilatkozata az EU 2017. évi 

jogalkotási prioritásairól, 2016. december 13. 
9
 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 80. cikke. 
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kiépítésére, amelyben minden tagállamnak részt kell vennie. Ha ezt a mechanizmust nem 

sikerül létrehoznunk, továbbra is nagy nyomás nehezedik majd a schengeni rendszerre. 

Ehelyett az elmúlt három év tanulságainak és az ezalatt kialakított legjobb gyakorlatoknak 

kell iránymutatásként szolgálniuk a megállapodás felé vezető úton. A dublini rendelet 

reformjának legellentmondásosabb aspektusa a szolidaritási mechanizmus és annak 

egyensúlya a felelősségvállalással. Ez több különböző módon dolgozható ki. A Bizottság 

először egy olyan javaslatot terjesztett elő, amely egy állandó keretet vázolt fel az áthelyezési 

válságmechanizmusra vonatkozóan. 2016 májusában aztán egy átfogóbb és előreláthatóbb 

megközelítésre nyújtott be javaslatot: ez egy korrekciós mechanizmussal egészítette ki a 

dublini szabályokat, amely bizonyos körülmények fennállása esetén automatikusan 

működésbe lépne. E javaslat alapján a Tanács szlovák, máltai és észt elnöksége egy fokozatos 

megközelítés kialakításán dolgozott. Az Európai Parlament egy kötelező áthelyezési rendszert 

javasol, amely a migrációs nyomás mértékétől függetlenül alkalmazandó lenne. Figyelembe 

véve ezeket az álláspontokat, az egyik továbblépési mód egy olyan megközelítés elfogadása 

lehet, amelyben a kötelező áthelyezéssel kapcsolatos összetevőt súlyos válsághelyzetek esetén 

alkalmaznák, a kisebb kihívást jelentő helyzetekben pedig az áthelyezés a tagállamok 

önkéntes kötelezettségvállalásai alapján történne. Ezekben a helyzetekben különböző 

formában lehetne szolidaritást gyakorolni egy integrált átfogó migrációs politika belső és 

külső dimenziói függvényében. Ebben a szellemben Jean-Claude Juncker elnök az Unió 

helyzetét értékelő 2017. évi beszédében elismerte, hogy a reform végrehajtásához 

kompromisszumra van szükség, és a végeredménynek az Uniónk számára megfelelőnek és 

minden tagállamára nézve méltányosnak kell lennie. 

4. A KÜLSŐ DIMENZIÓ  

Az EU fokozatosan bevezetett egy valódi külső migrációs politikát, amely kiegészíti és 

megerősíti a belső dimenziót. Ez a munka hozzájárult a veszélyes útra vállalkozók számának 

csökkenéséhez és számos migráns életének megmentéséhez, valamint új szintre emelte a 

népességmozgások kiváltó okainak kezelését, valamint a menekültek és a migránsok 

védelmének biztosítását célzó uniós támogatási tevékenységet. Mivel az Európára nehezedő 

migrációs nyomás az elkövetkező években is kihívást fog jelenteni, nincs más választásunk, 

mint megszilárdítani és megerősíteni a migrációs politika külső dimenzióját. 

A kelet-mediterrán útvonalon biztosítani kell az EU–Törökország nyilatkozat folyamatos és 

maradéktalan végrehajtását. A tagállamok az EU–Törökország nyilatkozat keretében már 

megállapodtak arról, hogy miután megkötik a szerződéseket a jelenleg rendelkezésre álló 

forrásokra, és az EU–Törökország nyilatkozatban meghatározott egyéb feltételek is 

teljesülnek, rövid időn belül további 3 milliárd EUR forrást biztosítanak a törökországi 

menekülteket támogató uniós eszköz számára. A források mozgósításának a 2016-ban 

kialakított modell szerint kell történnie, amely meghatározza az erőfeszítéseknek az uniós 

költségvetés és a nemzeti költségvetések közötti megoszlását
10

. Fenn kell tartani a 

Törökországból induló áttelepítések ütemét. Az önkéntes humanitárius befogadási rendszer 

működőképessé tétele hozzá fog járulni ahhoz, hogy a Törökországban tartózkodó szíriai 

menekültek előtt legális útvonalak nyíljanak meg. Az útvonal mentén fekvő országoknak 

nyújtott folyamatos uniós támogatás és a továbbutazások figyelése révén szorosan nyomon 

kell követni a nyugat-balkáni fejleményeket. 

                                                           
10

  A 28 tagállam és a Bizottság által 2016. február 3-án kötött megállapodás, amelynek értelmében 
1 milliárd EUR az uniós költségvetésből, 2 milliárd EUR pedig tagállami hozzájárulásokból finanszírozandó. 
Az egyes tagállamok által fizetendő hozzájárulást az adott tagállamnak az EU bruttó nemzeti jövedeleméből 
való részesedése alapján határozzák meg. 
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Ezenfelül fokozni kell a közép-mediterrán útvonal mentén végzett munkát, hogy a máltai 

nyilatkozatban meghatározott stratégia és a Földközi-tenger középső térségéről szóló 

cselekvési terv valamennyi vetülete terén eredményeket tudjunk eléri. Az EU és a tagállamok 

a líbiai hatóságokkal, az Afrikai Unióval, a Nemzetközi Migrációs Szervezettel, az Egyesült 

Nemzetek menekültügyi főbiztosával és más ENSZ-ügynökségekkel szorosan együttműködve 

sürgősen fokozni fogják erőfeszítéseiket az országban tartózkodó migránsok védelmének 

biztosítása és emberi jogaik maradéktalan tiszteletben tartása érdekében, valamint azzal a 

céllal, hogy véget vessenek az erőszaknak és a bűnszövetkezetek által elkövetett 

visszaéléseknek. Amint azt 2017. november 29-én Abidjanban bejelentették, az EU az Afrikai 

Unióval és az Egyesült Nemzetek Szervezetével karöltve e célból munkacsoportot hozott 

létre, amelynek feladata a migránsok életének megmentése és védelmezése a migrációs 

útvonalak mentén és különösen Líbiában. Ennek köszönhetően felgyorsulhat a Nemzetközi 

Migrációs Szervezetnek a Líbiából a származási országokba való támogatott önkéntes 

visszatéréssel kapcsolatos programja, mivel 2018 februárjában biztosított lesz további 15 000 

visszatérés finanszírozása. Miután Tripoliban létrejött egy ún. „tranzit- és indulási 

létesítmény” a nemzetközi védelemre szoruló személyek számára, az EU-nak és a 

tagállamoknak az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosának sürgősségi 

tranzitmechanizmusán keresztül támogatniuk kell a Líbiából induló áttelepítéseket, és ennek 

keretében 2018 februárjában végre kell hajtani legalább 1 000 áttelepítést. A csempészek 

üzleti modelljének felszámolása továbbra is kiemelt fontosságú feladat. Ezzel összefüggésben 

az EU-nak olyan új projekteket kell támogatnia, amelyek célja a munkahelyteremtés és a 

társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítése a helyi településeken, különösen Líbiában és 

Nigerben. 

A migrációs áramlatok egyre változó mintázata folyamatos éberséget kíván: például a nyugat-

mediterrán/atlanti útvonalon Spanyolországba érkezők száma 2017-ben 25 500 fölé 

emelkedett, ami körülbelül 105 %-kal magasabb, mint 2016 azonos időszakában. A 

Marokkóval és az említett migrációs útvonal mentén fekvő más országokkal folytatott 

együttműködés kulcsfontosságú lesz. 

Ahhoz, hogy az összes említett célkitűzéssel kapcsolatban eredményeket tudjunk felmutatni, 

elengedhetetlenül szükség van további finanszírozási támogatásra. Ennek fényében 

mindenképpen fel kell tölteni az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért észak-afrikai keretét. 

Habár néhány tagállam az Európai Tanács legutóbbi ülése óta további vállalásokat tett, 

valamennyi tagállamnak méltányosan ki kell vennie a részét a hozzájárulásokból a 

340 millió EUR-s finanszírozási hiány orvoslása érdekében, amelyből 110 millió EUR az 

azonnali szükségletek fedezéséhez szükséges. 

Az Uniós Szükséghelyzeti Alap a Száhel-övezet és a Csád-tó régiójára, valamint az Afrikai 

szarvára vonatkozó keretek révén Észak-Afrikán túl további 21 szubszaharai-afrikai és kelet-

afrikai országban támogat olyan projekteket, amelyek célja többek között az 

élelmezésbiztonság fokozása, a munkahelyteremtés a fiatalok számára és a migrációkezelés 

javítása. 178 szerződés – köztük több keretre kiterjedő projektek – keretében már lekötöttek 

1,2 milliárd EUR-t. A rendelkezésre álló források lassan már nem növelhetők tovább. Az 

Alap működésének fennmaradó éveiben biztosítani kell a források optimális célba érését és 

hatékony felhasználását, és eközben meg kell vizsgálni a tagállamok további 

kötelezettségvállalásait, különösen annak fényében, hogy biztosítani kell a 2017. november 

29-én és 30-án tartott Afrikai Unió–Európai Unió csúcstalálkozó eredményeinek gyakorlati 

végrehajtását. 
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Az EU-nak és a tagállamoknak a lehető legnagyobb mértékben ki kell használniuk az 

ösztönzőket – például a vízum- és egyéb politikákat – annak érdekében, hogy visszafogadási 

egyezmények vagy más gyakorlati megállapodások jöjjenek létre a származási és 

tranzitországokkal. 

A jövőre nézve határozottan arra kell összpontosítani, hogy fejlesztési együttműködés – 

többek között a digitális összetevők támogatása –, valamint az Uniós Szükséghelyzeti Alap 

keretében megvalósuló célzott fellépések révén kezeljük a migráció kiváltó okait, a külső 

beruházási terv keretében megsokszorozzuk a magánbefektetéseket, valamint olyan, a legális 

migrációval kapcsolatos csomagokat dolgozzunk ki, amelyek partnerségeink alapjául 

szolgálhatnak. 

Az Afrikai Unió–EU csúcstalálkozó megerősítette annak lehetőségét, hogy a két kontinens 

között erősebb és szélesebb körű, a fiatalokra és a fejlődésre összpontosító partnerség 

alakuljon ki. Mivel a migráció globális kihívás, az EU és Afrika aktívan részt fog venni a 

menekültekről szóló jövőbeni globális ENSZ-megállapodások kialakításában is. 

5. A MIGRÁCIÓ KEZELÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA: MEGFELELŐ 

ERŐFORRÁSOK, RUGALMAS ESZKÖZÖK  

A migrációkezelés jelentős befektetéseket tesz szükségessé. Amikor 2011-ben kialakítottuk az 

uniós finanszírozási eszközök jelenlegi generációját, a migráció sokkal kisebb prioritással 

bírt, mint napjainkban. A válság kezdete óta a migrációval kapcsolatos célokra 2020-ig 

eredetileg előirányzott források 74,6 %-kal (6 milliárd EUR-val) növekedtek annak 

érdekében, hogy valamennyi tagállamban támogatni lehessen a beavatkozásokat. 

Bebizonyosodott, hogy a legnagyobb nyomással szembesülő tagállamok az uniós 

költségvetésből juttatott támogatásra szorulnak a határellenőrzés, az uniós fogadóállomások 

működtetése, valamint a menekülteknek és migránsoknak nyújtott szükséges humanitárius 

támogatás – így többek között a szállás és az egészségügyi ellátás – biztosítása terén. Az 

Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség szakértőket és eszközöket biztosított, az Europol és 

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal pedig megerősítette a tagállamok cselekvési 

képességét. A védelemre szoruló személyek tagállamok általi áttelepítéséhez nyújtott uniós 

támogatás legálisabb lehetőségeket nyitott meg a migránsok előtt az Európába való 

biztonságos eljutásra. Ezek a szükségletek a jövőben sem szűnnek meg. 

Az elkövetkező években jól kialakított, rugalmas és egyszerűsített eszközökre lesz szükség a 

jövőbeni migrációs kihívások kezeléséhez. Régebben a források programozására vonatkozó 

merev szabályok akadályozták a tagállamok megkereséseire való gyors válaszadást, vagy a 

(korlátozott) szükséghelyzeti finanszírozás szisztematikus igénybevételéhez vezettek. Vannak 

olyan területek is, ahol az uniós finanszírozási eszközök a jövőben jelentősebb szerepet 

tölthetnek be, ilyen például a sok migránst vagy menekültet befogadó helyi közösségek 

támogatása, és ezáltal az integráció megkönnyítése, valamint a társadalmi és egészségügyi 

problémák kezelése. 

A finanszírozás az EU külső migrációs politikájának kulcsfontosságú alapköve. Ezen a 

területen az új prioritásoknak való megfeleléshez eseti eszközökre volt szükség, ilyen többek 

között a törökországi menekülteket támogató uniós eszköz, az Uniós Szükséghelyzeti Alap 

Afrikáért vagy az Európai Fenntartható Fejlődési Alap. Habár az említett eszközök 

létrehozásának egyik célja az volt, hogy biztosítsák az uniós költségvetésből és a 

tagállamoktól származó források egyesítését, a megfelelő nemzeti források biztosítása 

nehézségekbe ütközött. Következő lépésként át kell gondolni, hogy ezenfelül miként 

garantálható a migráció külső dimenziójával összefüggő tevékenységek finanszírozása oly 
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módon, hogy biztosítva legyen a rugalmasság, a gyors mozgósítás és a belső és külső 

erőforrások összehangolt felhasználása. 

A következő többéves pénzügyi keretnek egyrészt le kell vonnia a tanulságokat az eddigi 

tapasztalatokból, másrészt előre kell tekintenie a jövőben jelentkező migrációs kihívásokra.  
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Az átfogó menekültügyi csomagról szóló, 2018 júniusáig megkötendő megegyezés ütemterve 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság haladást ért el a migrációs politika belső és külső dimenzióit 

illetően. A migrációs kihívás azonban még mindig súlyos, és a migrációs nyomás továbbra is nagyon jelentős. 

Tekintettel arra, hogy közös kötelezettségvállalásunk értelmében 2018 nyarára vissza kell térnünk a schengeni 

rendszerhez és át kell térnünk egy olyan rendszerre, amely biztosítja a jövőbeni válságokkal szembeni 

rezilienciát, a Bizottság felkéri a vezetőket, hogy egyezzenek meg egy olyan ütemterv következő elemeit 

illetően, amely lehetővé teszi, hogy 2018 júniusáig megszülessen a vezetők átfogó megközelítésről szóló 

megállapodása. 

 A közös európai menekültügyi rendszer reformjával kapcsolatos munka fokozása annak érdekében, hogy 

 2018 márciusáig megtörténjen az uniós menekültügyi ügynökségről és az Eurodacról szóló 

javaslatok elfogadása; 

 az Európai Parlament és a Tanács 2018. március végéig politikai megállapodást kössön a kvalifikációs 

rendeletről; 

 2018 májusáig politikai megállapodás szülessen az Európai Parlament és a Tanács között a befogadási 

feltételekről szóló irányelv és az uniós áttelepítési keret vonatkozásában; 

 az Európai Parlamentben és a Tanácsban 2018 májusáig tárgyalási meghatalmazás szülessen a 

menekültügyi eljárásokról szóló rendeletről; 

 kidolgozzák a felelősségvállalás és a szolidaritás közötti megfelelő egyensúlyra vonatkozó 

megállapodást az alábbi lépések végrehajtásával: 

 2018 áprilisáig fel kell vázolni a megállapodás körvonalait; 

 az uniós vezetők 2018 májusában, Szófiában tartandó találkozóján meg kell egyezni a 

felelősségvállalás és a szolidaritás közötti megfelelő egyensúlyról, és e megegyezés nyomán 

gyorsan tárgyalási meghatalmazást kell adni a Tanácsnak a dublini rendelettel kapcsolatban; 

 az Európai Tanács júniusi ülésén politikai megállapodást kell kötni a közös európai 

menekültügyi rendszer átfogó reformjáról. 

 a hatékony külső határigazgatási rendszer kiépítésének befejezése, konkrétan az Európai Határ- és Parti 

Őrség gyorsreagálású állományaihoz szükséges eszközökhöz és személyzethez nyújtott tagállami 

hozzájárulások beérkezésének biztosítása révén, hogy a gyorsreagálású állományok legkésőbb 2018 

márciusában teljes mértékben készen álljanak a bevetésre; 

 2018 márciusára teljes mértékben működőképes visszaküldési kapacitások létrehozása az Európai Határ- 

és Partvédelmi Ügynökségen belül annak érdekében, hogy az Ügynökséggel együttműködésben szervezett 

műveletek keretében visszaküldött migránsok száma 2017 azonos időszakához képest legalább 20 %-kal, 

2018 júniusáig pedig 50 %-kal emelkedjen. A közelmúltban harmadik országokkal – többek között 

Bangladessel – létrejött operatív, visszafogadással kapcsolatos megállapodások pozitív példái alapján 2018 

májusáig hasonló megállapodások vagy visszafogadási egyezmények kötése három további 

partnerországgal; 

 annak biztosítása, hogy kellő számú legális útvonal álljon nyitva az Európába történő belépésre. Ehhez a 

tagállamoknak 2018 februárjáig kötelezettséget kell vállalniuk legalább 50 000 nemzetközi védelemre 

szoruló személy áttelepítésére, és ezen áttelepítések 50 %-át 2018 októberéig, a fennmaradó 50 %-ot pedig 

2019 májusáig végre kell hajtani, többek között az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosának a 

Líbiából induló sürgősségi tranzitokra vonatkozó mechanizmusán keresztül.  A kulcsfontosságú 

partnerországoknak szóló legális gazdasági migrációs ajánlatok koordinálásával kapcsolatos első kísérleti 

projektek elindítása 2018 májusáig;  

 politikai megállapodás kötése az Európai Parlament és a Tanács között a harmadik országbeli, magasan 

képzett munkavállalók beutazási és tartózkodási feltételeiről szóló kékkártya-irányelvről 2018 júniusáig; 

 a külső migrációs politikával kapcsolatos különböző munkafolyamatok elvégzése. Az EU–Törökország 

nyilatkozat maradéktalan és folyamatos végrehajtásának biztosítása. További 15 000, Líbiából a származási 

országokba irányuló támogatott önkéntes visszatérés támogatása a líbiai hatóságokkal, az Afrikai Unióval és 

a Nemzetközi Migrációs Szervezettel partnerségben, valamint az Egyesült Nemzetek menekültügyi 

főbiztosának sürgősségi tranzitmechanizmusán keresztül 2018 februárjáig legalább 1 000 áttelepítés 

támogatása Líbiából. 2018 márciusáig minden tagállamnak hozzá kell járulnia az Uniós Szükséghelyzeti 

Alap Afrikáért észak-afrikai keretében fennálló 340 millió EUR-s finanszírozási hézag betöméséhez; 

 az EU–Afrikai Unió csúcstalálkozó következtetéseinek fényében az EU, az Afrikai Unió és az Egyesült 

Nemzetek Szervezete által létrehozott munkacsoport munkájának támogatása és az Afrikával kötött 

stratégiai partnerség megerősítése, többek között az EU külső beruházási tervét alkotó valamennyi 
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összetevő gyors végrehajtása révén. Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap keretében megvalósuló 

projektek első hullámát 2018 májusáig el kell fogadni. 

Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a mérhető haladás az itt felvázolt ütemterv valamennyi elemével 

kapcsolatban, minden tagállamnak ki kell neveznie egy kifejezetten a migráció kérdésével foglalkozó serpát. 
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1. függelék – Európai migrációs stratégia: a főbb javaslatok helyzetének állása  

 

 

 

A FŐBB JOGALKOTÁSI DOKUMENTUMOK 
TEKINTETÉBEN EDDIG ELÉRT HALADÁS A 
DOKUMENTUMOK ÁLLAPOTA SZERINT 

 
 
 

 
Európai 

Bizottság 

 

 
 
Európai 

Parlament 

 

 
 

Az Európai Unió 
Tanácsa 

 

 
Az Európai 

Parlament  és 
a Tanács 
elfogadta 

Javaslat Leírás Állapot 

Nemzetközi védelem: az 
Olaszország és 
Görögország érdekében 
elfogadott átmeneti 
intézkedések 

Ez a határozat egy két évre szóló, ideiglenes és 
rendkívüli áthelyezési mechanizmust állapít meg, 
amelynek keretében áthelyezéseket hajtanak végre 
Olaszországból és Görögországból más tagállamokba. 

 
 

2015. május 

   

Egységes vízumformátum Ez a rendelet meghatározza a vízumbélyeg új közös 
formátumát, és a hamisítás megelőzése érdekében 
korszerűsíti annak biztonsági elemeit. 

 
2015. június 

   

Nemzetközi védelem: az 
Olaszország, Görögország 
és Magyarország 
érdekében elfogadott 
átmeneti intézkedések 

Ez a határozat átmeneti intézkedéseket állapít meg a 
nemzetközi védelem területén Olaszország és 
Görögország érdekében azzal a céllal, hogy támogassa 
őket egy olyan szükséghelyzet hatékonyabb 
kezelésében, amelyet harmadik országok 
állampolgárainak e tagállamokba irányuló hirtelen 
beáramlása jellemez. 

 

 
2015. 

szeptember 

   

Visszaküldés végrehajtásához 
kiállított 
európai úti okmány 

Ez a rendelet létrehozza a jogellenesen tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése 
végrehajtásához kiállított egységes európai úti okmányt. 

 
2015. december 

   

 

 

  

Európai Bizottság Európai Parlament Az Európai Unió Tanácsa 

Javaslat benyújtva Tárgyalási meghatalmazás jóváhagyva vagy 
jogi aktus elfogadva 

Tárgyalási meghatalmazás jóváhagyva vagy 
jogi aktus elfogadva 

A javaslatot még be kell 
nyújtani 

A tárgyalási meghatalmazást még jóvá kell 
hagyni 

A tárgyalási meghatalmazást még jóvá kell 
hagyni 

9 

14 

23 

Ebből a 23 kezdeményezésből az Európai Parlament 

és az Európai Unió Tanácsa kilencet fogadott el. 

A Jean-Claude Juncker 

vezette Európai 

Bizottság hivatalba 

lépése óta 23 főbb 

jogalkotási 

kezdeményezést 

nyújtottak be. 

Még mindig van 14 olyan bizottsági jogalkotási 

kezdeményezés, amelyet az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak el kell fogadnia. 
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A FŐBB JOGALKOTÁSI DOKUMENTUMOK 
TEKINTETÉBEN EDDIG ELÉRT HALADÁS A 
DOKUMENTUMOK ÁLLAPOTA SZERINT 

 
 
 

 
Európai 

Bizottság 

 

 
 

Európai 
Parlament 

 

 
 

Az Európai Unió 
Tanácsa 

 

 
Az Európai 

Parlament  és 
a Tanács 
elfogadta 

Javaslat Leírás Állapot 

A külső határokon végzett 
ellenőrzések releváns 
adatbázisok 
felhasználásával való 
megerősítése 

Ez a rendelet az uniós polgárok vonatkozásában is 
kötelezővé teszi a releváns adatbázisok felhasználásával 
végzett szisztematikus ellenőrzést az EU külső 
határainak átlépésekor. 

 

2015. 
december 

   

Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség 

Ez a rendelet létrehoz egy Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséget az erőteljes, közös határigazgatási normák 
hatékony alkalmazásának biztosítására, amely szükség 
esetén operatív támogatást és beavatkozást nyújt majd a 
külső határon fellépő válsághelyzetek azonnali 
kezeléséhez. 

 
 

2015. 
december 

   

Határregisztrációs 
rendszer (intelligens 
határellenőrzés) 

A határregisztrációs rendszer nyilván fogja tartani a 
harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépését, 
valamint segíti az EU területén való engedélyezett rövid 
tartózkodás nyomon követését. Az ellenőrzések 
minőségének és hatékonyságának, valamint az 
okmányokkal és a személyazonossággal való visszaélés 
észlelésének javítása révén korszerűsíti a külső határok 
igazgatását. 

 

 

2016. április 

   

Menekültügy: a dublini 

rendszer 
A javaslat célja, hogy méltányosabb, hatékonyabb és 
fenntarthatóbb rendszert alakítson ki a menedékjog 
iránti kérelmek tagállamok közötti elosztására. 

 
2016. május 

 

2017. 
november 

  

Menekültügyi ügynökség Ez a javaslat létrehozza az Európai Unió teljes jogú, 
megerősített megbízatással és jelentősen kibővített 
feladatkörrel rendelkező Menekültügyi Ügynökségét, 
amely többek között képes menekültügyi támogató 
csoportok bevetésére, valamint operatív és technikai 
segítségnyújtásra. 

 

 

2016. május 

 

 

2017. 
december 

 

 

2017. 
december 

 

Menekültügy: Eurodac E javaslat célja az Eurodac rendszer kiigazítása és 
megerősítése a visszaküldések megkönnyítése és az 
irreguláris migráció kezelésének elősegítése érdekében. 

 
2016. május 

 

2017. június 
 

2017. június 
 

Harmadik országbeli 
állampolgárok magas 
szintű képzettséget igénylő 
munkavállalás 
céljából való belépése és 

tartózkodása („kék kártya”) 

Erre a legális migrációval kapcsolatos - „Kékkártyarendszer” 
néven is emlegetett – rendszerre 2016 közepén tett 
javaslatot a a Bizottság. 

 

 

2016. június 

 
2017. július 

 
2017. július 

 

A tartózkodási 
engedélyek egységes 
formátuma 

Ez a rendelet korszerűbb biztonsági elemeket vezet be a 
tartózkodási biztonsági elemeinek javítása érdekében. 

 

2016. június 
   

Befogadási feltételek Ez a javaslat az egész Unióban harmonizálni fogja a 
befogadási feltételeket. 

 

2016. július 
2017. május 2017. 

november 
 

Kvalifikációs irányelv Ez a javaslat harmonizálni fogja a védelemre vonatkozó 
normákat az EU-ban, valamint megelőzi a 
továbbutazásokat és a menedékkérelem több 
tagállamban történő benyújtását („asylum shopping”). 

 

2016. július 

 

2017. július 
 

2017. július 
 

Menekültügyi eljárás Ez a javaslat csökkenteni fogja az elismerő menekültügyi 
határozatok aránya terén mutatkozó különbségeket, 
visszaszorítja a továbbutazásokat, valamint hatékony 
közös eljárási garanciákat biztosít a menedékkérők 
számára. 

 
2016. július 

   

Uniós áttelepítési keret Ezt a javaslatot – amely arról szól, hogy az EU miként 
telepítheti át a területén kívülről, így például a 
menekülttáborokból az elismert menekülteket – tavaly 
júliusban terjesztette elő a Bizottság. 

 

 

2016. július 

 

2017. október 
 

2017. 
november 

 

 

 

Európai Bizottság Európai Parlament Az Európai Unió Tanácsa 

Javaslat benyújtva Tárgyalási meghatalmazás jóváhagyva vagy 
jogi aktus elfogadva 

Tárgyalási meghatalmazás jóváhagyva vagy 
jogi aktus elfogadva 

A javaslatot még be kell 
nyújtani 

A tárgyalási meghatalmazást még jóvá kell 
hagyni 

A tárgyalási meghatalmazást még jóvá kell 
hagyni 
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Európai 

Bizottság 

 
 

 
 

 

Európai 
Parlament 

 
 

 
 

 

Az Európai Unió 
Tanácsa 

 

 

Az Európai 
Parlament  és 

a Tanács 
elfogadta 

Javaslat Leírás  Állapot 

Külső beruházási 
terv/Európai Fenntartható 
Fejlődési Alap 

Erről a javaslatról a társjogalkotók gyorsan politikai 
megállapodásra jutottak, amely így már júniusban 
megszületett – kevesebb mint egy évvel azután, hogy a 
Bizottság 2016 szeptemberében benyújtotta a 
javaslatot. 
A javaslat célja, hogy uniós források bevonásával 
mobilizálja az afrikai és más szomszédos országokbeli 
fejlesztési támogatások területét érintő 
magánbefektetéseket. 

 

 
2016. 

szepte
mber 

  

Európai Utasinformációs 
és Engedélyezési Rendszer 

Ez a javaslat létrehoz egy, az utazást megelőző 
biztonsági ellenőrzésre szolgáló automatizált rendszert, 
melynek feladata a vízummentességet élvező harmadik 
országbeli állampolgárok utazás előtti biztonsági és 
irreguláris migrációval kapcsolatos átvilágítása. Ez 
biztosítja majd, hogy a tagállamok jobb információkkal 
rendelkezzenek az Európába érkező harmadik országbeli 
utazókról. 

 
 

2016. 
novemb
er 

 
 

2017. 
októb
er 

 
 

201
7. 
júniu
s 

 

A Schengeni Információs 
Rendszer létrehozása, 
működtetése és használata 
az alábbi területeken: 

• rendőrségi együttműködés és 
büntetőügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködés 

A Bizottság 2016 decemberében nyújtotta be a 
Schengeni Információs Rendszer felülvizsgálatára 
irányuló javaslatait különösen azzal a céllal, hogy 
javítsa a határigazgatást és a migrációkezelést. 

 

 

2016. 
decemb
er 

 

 

 

 

 

 

2017. 
novem
ber 

 

 

 

 

 

 

2017. 
novem
ber 

 

• határforgalom-ellenőrzés 
 

2016. 
decemb
er 

 

• jogellenesen tartózkodó 
harmadik országbeli 
állampolgárok visszaküldése 

 
2016. 

decemb
er 

 

A Szabadságon, a 
Biztonságon és a Jog 
Érvényesülésén Alapuló 
Térség Nagyméretű IT-
rendszereinek Üzemeltetési 
Igazgatását Végző Európai 
Ügynökség (eu-LISA) 

Ez a javaslat felülvizsgálja az eu-LISA ügynökséget 
létrehozó rendeletet és megerősíti az ügynökség 
megbízatását annak biztosítása érdekében, hogy szembe 
tudjon nézni a jelenlegi uniós szintű kihívásokkal a 
a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térségben. Az Ügynökség feladatköre különösen 
olyan technikai megoldások kidolgozásával és 
bevezetésével fog bővülni, amelyek az uniós információs 
rendszerek interoperabilitását hivatottak biztosítani. 

 

 

 
2017. június 

   

A belső határokon végzett 
határellenőrzés ideiglenes 
visszaállítására vonatkozó 
szabályok felülvizsgálata 

Ezt a javaslatot, melynek célja a belső határokon végzett 
határellenőrzés ideiglenes visszaállítására vonatkozó 
szabályok jobb hozzáigazítása a jelenlegi és jövőbeni 
kihívásokhoz,  a Bizottság 2017 szeptemberében 
terjesztette elő. 

 
2017. 

szepte
mber 

   

 

 

  

Európai Bizottság Európai Parlament Az Európai Unió Tanácsa 

Javaslat benyújtva Tárgyalási meghatalmazás jóváhagyva vagy 
jogi aktus elfogadva 

Tárgyalási meghatalmazás jóváhagyva vagy 
jogi aktus elfogadva 

A javaslatot még be kell 
nyújtani 

A tárgyalási meghatalmazást még jóvá kell 
hagyni 

A tárgyalási meghatalmazást még jóvá kell 
hagyni 
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2. függelék – Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért 

Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért forrásaival kapcsolatos vállalások és 

hozzájárulások 

Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért számára jelenleg elkülönített források összege 

3,3 milliárd EUR: több mint 2,9 milliárd EUR az Európai Fejlesztési Alapból és uniós fejlesztési 

eszközökből származik, az EU tagállamai és más donorok (Svájc és Norvégia) pedig 375 millió EUR-

t biztosítanak, amelyből eddig 315,1 millió EUR-t fizettek be. A tagállamoknak nagyobb mértékű 

hozzájárulást kellene nyújtaniuk annak érdekében, hogy teljesítsék 2015 novembere óta tett 

vállalásaikat. 

Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért forrásaival kapcsolatos vállalások és 
hozzájárulások  

 (Millió EUR, 2017. december 4-i állapot) 

Tagállam/Társult állam  

 Vállalás Beérkezett  

Ausztria 6 6 

Belgium 10 6 

Bulgária 0,55 0,05 

Horvátország 0,2 0,2 

Ciprus   

Cseh Köztársaság 1,67 1,67 

Dánia 10 6 

Észtország 1,45 1,45 

Finnország 5 5 

Franciaország 9 3 

Németország 154 136 

Görögország   

Magyarország 0,7 0,7 

Írország 6 1,2 

Olaszország 102 102 

Lettország 0,3 0,3 

Litvánia 0,2 0,05 

Luxemburg 3,1 3,1 

Málta 0,25 0,1 

Hollandia 26,36 13,36 

Lengyelország 8,13 8,13 

Portugália 0,45 0,45 

Románia 0,1 0,1 

Szlovákia 1,6 0,6 

Szlovénia 0,05 0,05 

Spanyolország 9 3 

Svédország 3 3 

Egyesült Királyság 3 1,2 

Norvégia 8,78 8,78 

Svájc 4,1 3,6 

Összes hozzájárulás  375 315,1 
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Hozzájárulás az uniós költségvetésből[1] 2 928,4 

 

A 2017. december 4-i adatok szerint az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért operatív bizottsága a 
három régióban összesen 120 programot hagyott jóvá, összesen körülbelül 1 960,4 millió EUR 

értékben. Eddig összesen 194 szerződést írtak alá a projektek végrehajtóival (86-ot a Száhel-
övezet/Csád-tó térségében, 69-et Afrika szarván, 16-ot az észak-afrikai régióban és 23-at több 
keretre kiterjedő projektekhez kapcsolódóan), amelyek összértéke 1 352,2 millió EUR. A 
kifizetések teljes összege 490,6 millió EUR. 

Keret Jóváhagyott összeg Szerződés szerinti 

összeg 

Kifizetett 

összeg 

Afrika szarva 665,0 430,3 146,6 

Észak-Afrika     293,6*    132,3 60,4 

Száhel-övezet, Csád-

tó 
                988,8* 787,0 282,9 

Több keretre 

kiterjedő projektek 
13* 2,6 0,7 

Mindösszesen 1960,4* 1352,2 490,6 
* Kerekített számadatok 

Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért észak-afrikai kerete 

Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért észak-afrikai kerete különösen forráshiányos, annak 

ellenére, hogy a közép-mediterrán útvonalon haladó áramlatok csökkentése szempontjából ez az 

egyik legfontosabb keret. A Szükséghelyzeti Alap észak-afrikai keretének égisze alatt jóváhagyott 

programok összértéke jelenleg 294 millió EUR, amelyből 132 millió EUR-ra kötöttek szerződést. 

Több finanszírozásra van szükség a 340 millió EUR-s finanszírozási hiány orvoslásához, amelyből 

110 millió EUR az azonnali szükségletek fedezéséhez szükséges. 

Miután a Bizottság júliusban szorgalmazta az észak-afrikai kerethez való további hozzájárulást, az 

Európai Tanács októberben felhívta a tagállamokat, hogy biztosítsanak elégséges és célzott 

finanszírozást. A december 4-i adatok szerint több mint 140 millió EUR értékben érkezett 

hozzájárulási vállalás ehhez a kerethez:  

ORSZÁG 

A HIVATALOS 

VÁLLALÁS VAGY A 

HOZZÁJÁRULÁSI 

IGAZOLÁS 

ALÁÍRÁSÁNAK DÁTUMA ÖSSZEG 

Ausztria 2017.10.13. 3 000 000 
Bulgária 2017.11.29. 100 000 
Horvátország 2017.10.27. 100 000 
Cseh Köztársaság 2017.10.5. 989 008 
Dánia 2017.11.28. 4 031 100 
Észtország 2017.7.6. 1 000 000 

Németország 
2017.11.10. 3 000 000 
2017.11.29. 100 000 000 

Olaszország 2017.7.20. 10 000 000 
Lettország 2017.10.26. 250 000 
Litvánia 2017.12.1. 150 000 

                                                           
[1] Más uniós finanszírozási eszközökkel, például az Európai Fejlesztési Alappal együtt.  



 

19 

 

Hollandia 2017.11.22. 10 000 000 
Norvégia 2017.11.16. 2 074 258 
Lengyelország 2017.11.8. 7 080 746 
Szlovákia 2017.11.24. 1 000 000 
ÖSSZESEN   142 775 112 

 

Megjegyzés: Franciaország és Spanyolország 6-6 millió EUR, Írország pedig 3 millió EUR további hozzájárulás 

megfizetésére tett vállalást az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért számára a kedvezményezett keret 

megjelölése nélkül.  
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3. függelék – Az Európai Határ- és Parti Őrség  

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, amelyről a Bizottság javaslata nyomán rekordidő 

alatt született megállapodás, 2016 októberében jött létre azzal a céllal, hogy Európa 

hatékonyabban meg tudja védeni közös külső határait, és megfelelő eszközökkel rendelkezzen az 

esetleges új migrációs és biztonsági kihívások kezeléséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentős hiányosságok hátráltatják az ügynökség működését 

Az elmúlt évben jelentős lépések történtek az új ügynökség működőképessé tétele érdekében, 

többek között létrejöttek a határőrökből és eszközökből álló gyorsreagálású állományok. Annak 

ellenére, hogy a tagállamokat többször felszólították kötelezettségvállalásaik teljesítésére, ezek az 

állományok továbbra is igen hiányosak, főleg a műszaki eszközök tekintetében. A például 

Görögországban, Olaszországban és Bulgáriában folyamatban lévő közös műveletek során hasonló 

kihívások jelentkeznek, mivel a tagállamok által kiküldött tisztviselők létszáma folyamatosan 

elmarad a szükségestől.    

 

 

                  
  

BECSÜLT KIKÜLDÉSI LÉTSZÁMHIÁNYOK 2018 JANUÁRJÁBAN 

Görögország Olaszország 92 18 

Bulgária Spanyolorsz

ág 

114 8 

AZ EURÓPAI HATÁR- ÉS PARTI ŐRSÉG 

ÁLTAL JELENLEG KIKÜLDÖTT 

ÁLLOMÁNY: 

742 tisztviselő 

Görögországban 

137 tisztviselő 

Bulgáriában 

322 tisztviselő 

Olaszországban 

91 tisztviselő a 

Nyugat-Balkánon 

79 tisztviselő 

Spanyolországban 

EURÓPA-SZERTE TÖBB MINT 1 400 TISZTVISELŐ 
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ESZKÖZ TÍPUSA MÉG HIÁNYZIK 
(ESZKÖZHÓNAP) 

 
53 

 
33 

 
78 

 

 

Jelenleg még csaknem 206 határőrt kell kijelölni az 1 500 tisztből álló gyorsreagálású határőr–
állományba 

 

 

 

 

Jelenleg mindössze 14 tagállam járul hozzá a gyorsreagálású eszközállományhoz 

műszaki felszereléssel, így jelentős hiányosságok állnak fenn. 

A 14 HOZZÁJÁRULÓ 
TAGÁLLAM: 

 

 

 

  

 TAGÁLLAM 
SZÜKSÉGES 

HOZZÁJÁRULÁS 

 

 MÉG HIÁNYZIK 
 
 TAGÁLLAM 

SZÜKSÉGES 

HOZZÁJÁRULÁ

S 

 

 MÉG HIÁNYZIK 

AUSZTRIA 34   LETTORSZÁG 30  

BELGIUM 30   LITVÁNIA 39  

BULGÁRIA 40   LUXEMBURG 8 1 

HORVÁTORSZÁG 65   MÁLTA 6  

CIPRUS 8  8  HOLLANDIA 50  

CSEH 

KÖZTÁRSASÁG 

20   NORVÉGIA 20  8 

DÁNIA 29   LENGYELORSZÁG 100  

ÉSZTORSZÁG 18   PORTUGÁLIA 47  42 

FINNORSZÁG 30   ROMÁNIA 75  

FRANCIAORSZÁG 170   SZLOVÁKIA 35  31 

NÉMETORSZÁG 225   SZLOVÉNIA 35  3 

GÖRÖGORSZÁG 50   SPANYOLORSZÁG 111  111 

MAGYARORSZÁG 65   SVÉDORSZÁG 17  

IZLAND* 2  2  SVÁJC 16  

OLASZORSZÁG 125 

 

  ÖSSZESEN: 1 500 206 

GYORSREAGÁLÁSÚ ÁLLOMÁNY 

GYORSREAGÁLÁSÚ ESZKÖZÁLLOMÁNY 
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4. függelék – Áthelyezés és áttelepítés  

Áthelyezés 

Két év elteltével az EU áthelyezési programja sikeresnek bizonyult: segített a menekülteknek új 
életet kezdeni, és biztosította a felelősség jobb megoszlását a tagállamok között. 
 

 

 

 

ÁTHELYEZÉSEK OLASZORSZÁGBÓL ÉS GÖRÖGORSZÁGBÓL 
 

3000 

 
2500 

 
2000 

 
1500 

 
1000 

 
500 

 
0 

 
 

 
 
 

 
 
Tekintve, hogy még mindig körülbelül 500 áthelyezésre jogosult személy maradt Görögországban 
és 2 350 Olaszországban, a tagállamoknak sürgősen át kell helyezniük az arra jogosult 
személyeket. A Bizottság készen áll arra, hogy továbbra is pénzügyi támogatást nyújtson azoknak a 
tagállamoknak, amelyek fenntartják áthelyezési erőfeszítéseiket. 
 
   

ÖSSZESEN: 

10 842   32 366   21 524 

GÖRÖGORSZÁGBÓL ÁTHELYEZETT 

SZEMÉLYEK 
OLASZORSZÁGBÓL ÁTHELYEZETT 

SZEMÉLYEK 

O
L
A
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Z
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GO
. 

Összesen (2015. OKTÓBER–2017. NOVEMBER) 
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Áttelepítés  

2015 óta két sikeres uniós áttelepítési program segítségével csaknem 26 000, a legveszélyeztetettebbek közé tartozó 

menekült lelt menedékre valamely uniós tagállamban, közülük 18 563 személy a 2015. július 20-i tanácsi 

következtetések révén. Mivel ezek a programok hamarosan lezárulnak, a Bizottság szeptemberben újabb áttelepítési 

programot indított, amelynek célja, hogy 2019 októberéig legalább 50 000 különösen veszélyeztetett, nemzetközi 

védelemre szoruló személyt fogadjanak be az uniós tagállamok. Az elkövetkező két évben 500 millió EUR-t különítettek az 

uniós költségvetésből el a tagállamok áttelepítési erőfeszítéseire – így minden egyes áttelepített személyre 10 000 EUR 

jut.  

 
A Bizottság 2016 júliusában egy állandó uniós áttelepítési keretre tett javaslatot az európai erőfeszítések hosszú távú 

összehangolása, az eljárás egységesítése és közös szempontok meghatározása érdekében. Elfogadását követően az uniós 

áttelepítési keret a jelenleg működő eseti alapú áttelepítési és humanitárius befogadási rendszerek helyébe lép.  

 

Tagállam Eddigi vállalások  Tagállam Eddigi vállalások Eddigi vállalások 

Ausztria  0  Lettország 0 

Belgium 2 000  Litvánia 50 

Bulgária 110  Luxemburg 200 

Horvátország  200  Málta 20 

Ciprus  69  Hollandia 3000 

Cseh Köztársaság 0  Lengyelország 0 

Dánia  0  Portugália 1010 

Észtország 80  Románia 109 

Finnország 1 670  Szlovákia 0 

Franciaország 10 200  Szlovénia 40 

Németország 0  Spanyolország 2 250 

Görögország 0  Svédország 8 750 

Magyarország 0  Egyesült Királyság 7 800 

Írország 1 200  
ÖSSZESEN 39 758 

ÁTTELEPÍTÉS A JELENLEGI 
UNIÓS PROGRAM KERETÉBEN 

VÁLLALÁSOK AZ ÚJ ÁTTELEPÍTÉSI 
PROGRAM KERETÉBEN 

Összesen 22 500 áttelepítés 

végrehajtására érkezett vállalás. 

 

Összesen 50 000 tervezett 

áttelepítés 

 

 

 

18 563 
áttelepített 
személyek 

 

 

 

 

39 758 

eddigi 
vállalá
sok 

 

 

39,758 
áttelepíté
sre 
érkezett 
vállalás 
eddig 
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Olaszország 1 000    

5. függelék – Az átfogó menekültügyi csomagról szóló, 2018 júniusáig megkötendő 

megegyezés ütemterve 

AZ ÁTFOGÓ MENEKÜLTÜGYI CSOMAGRÓL SZÓLÓ, 2018 JÚNIUSÁIG MEGKÖTENDŐ 
MEGEGYEZÉS ÜTEMTERVE 

2018-ban 

FEBRUÁRIG 

✓ A tagállamoknak vállalniuk kell, hogy férőhelyeket biztosítanak legalább 50 000 nemzetközi védelemre 
szoruló személy áttelepítéséhez, beleértve az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosának a Líbiából 
induló sürgősségi tranzitokra vonatkozó mechanizmusán keresztül végrehajtott áttelepítéseket is; 

✓ támogatni kell a Nemzetközi Migrációs Szervezeten keresztül legalább 15 000, Líbiából induló támogatott 
önkéntes visszatérést, az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosának sürgősségi tranzitmechanizmusán 
keresztül pedig 1 000 fő Líbiából való áttelepítését. 

MÁRCIUSIG 

✓ El kell fogadni az uniós menekültügyi ügynökségről és az Eurodacról szóló javaslatokat; 

✓ az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak politikai megállapodást kell kötnie a kvalifikációs rendeletről; 

✓ a tagállamoknak biztosítaniuk kell az Európai Határ- és Parti Őrség gyorsreagálású állományaihoz 
szükséges összes eszközt és személyzetet, hogy a gyorsreagálású állományok készen álljanak a bevetésre; 

✓ minden tagállamnak hozzá kell járulnia az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért észak-afrikai keretéhez 
a 340 millió EUR-s finanszírozási hézag betömése érdekében; 

✓ az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek teljes mértékben működőképes visszaküldési kapacitást kell 
kiépítenie. 

ÁPRILISIG 

✓ Fel kell vázolni a felelősségvállalás és a szolidaritás közötti optimális egyensúlyról szóló megállapodás 
körvonalait. 

MÁJUSIG 

✓ Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak politikai megállapodást kell kötnie a befogadási feltételekről 
szóló irányelv és az uniós áttelepítési keret vonatkozásában; 

✓ az Európai Parlamentben és a Tanácsban tárgyalási meghatalmazást kell szerezni a menekültügyi 

eljárásokról szóló rendeletről; 

✓ az uniós vezetők Szófiában tartandó találkozóján meg kell egyezni a felelősségvállalás és a szolidaritás 

közötti megfelelő egyensúlyról, és e megegyezés nyomán gyorsan tárgyalási meghatalmazást kell adni a 

Tanácsnak a dublini rendelettel kapcsolatban; 

✓ el kell fogadni az Európai Fenntartható Fejlődési Alap keretében megvalósuló projektek első hullámát; 

✓ el kell indítani a kulcsfontosságú partnerországoknak szóló legális gazdasági migrációs ajánlatok 

koordinálásával kapcsolatos első kísérleti projekteket; 

✓ 2017 azonos időszakához képest legalább 20 %-kal növelni kell az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséggel együttműködésben szervezett műveletek keretében visszaküldött migránsok számát; 

✓ visszafogadási egyezményeket vagy operatív megállapodásokat kell kötni további három partnerországgal. 

JÚNIUSIG 

✓ Az Európai Tanács júniusi ülésén politikai megállapodást kell kötni a közös európai menekültügyi rendszer 
átfogó reformjáról; 

✓ az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak politikai megállapodást kell kötnie az ún. „kékkártya-irányelvről”; 

✓ tovább kell növelni – 2017 azonos időszakához képest 50 %-kal – az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséggel együttműködésben szervezett műveletek keretében visszaküldött migránsok számát. 

OKTÓBERIG 
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✓ Végre kell hajtani a legalább 50 000 nemzetközi védelemre szoruló személy áttelepítésére vonatkozó vállalások 
50 %-át. 

2019-ben 

MÁJUSIG 

✓ Végre kell hajtani a legalább 50 000 nemzetközi védelemre szoruló személy áttelepítésére vonatkozó vállalások 
fennmaradó 50 %-át. 

Forrás: Európai Bizottság 


