
 
A migrációs kérdés Európában
 

A migráció kihívásokat és lehetőségeket is jelent Európa számára. Összefoglaltuk,
hogyan kezeli az EU a menekültek mozgását és a menekültügyet.
 
Az EU-ba érkező menekültek és irreguláris migránsok példátlan mértékű aránya, amely 2015-
ben érte el csúcspontját, az EU részéről számos intézkedést követelt meg a helyzet kezelése
érdekében. Ezek az intézkedések először is a legális és az illegális bevándorlás kérdését
érintik, másodszor pedig a menekültügyi szabályok uniós szintű összehangolását. A migrációs
hullám a határok megfelelő őrizetét biztosító intézkedéseket és reformokat, valamint a feladatok
tagállamok közötti igazságosabb megosztását és a szolidaritás erősítését tette szükségessé.
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A migrációs probléma 
A demográfiai okoktól az emberi jogokon és a szegénységen át a klímaváltozásig a migrációnak
számos oka lehet.
 
 
Az utóbbi években Európának a második világháború vége óta bekövetkezett legsúlyosabb
migrációs kihívásra kellett reagálnia. 2015-ben 1,25 millió olyan személyt regisztráltak az EU-
ban, akik első alkalommal nyújtottak be menedékkérelmet; 2021-re a kérelmezők száma 
 
537 345-re csökkent
 
. 2022 márciusában 73 850 nemzetközi védelemért folyamodott menedékkérelmet nyújtottak be
, ami 115%-kal több, mint 2021 márciusában. A növekedés elsősorban az orosz agresszió elől
menekülő ukránok nagy számának köszönhető. Az első alkalommal jelentkező ukrán
kérelmezők száma a februári 2370-ről márciusra 12875-re nőtt, ez az utolsó dátum, amelyre
vonatkozóan rendelkezésre állnak adatok.
 
 
Az EU-ba irányuló illegális határátlépések száma 2021-ben alig haladta meg a 200 000-et, ami
2017 óta a legmagasabb szám, és 78%-kal magasabb, mint 2020 azonos időszakában. 2020.
és 2021. között az összes illegális migrációs útvonalon nőtt az észlelt átkelések száma.
 
 
A migrációs áramlások enyhültek ugyan, a válság felszínre hozta az európai menekültügyi
rendszer hiányosságait. E hiányosságokkal szemben a Parlament az javaslattal az uniós
menekültügyi szabályok reformjára, valamint az uniós határellenőrzések megerősítése révén
igyekezett fellépni.
 
 
 
Az Európai Bizottság 2020 szeptemberében egy új migrációs és menekültügyi paktumot
mutatott be, amely több lehetőséget ad a tagállamoknak a szolidaritás kifejezésére és számos
új javaslatot tartalmaz a migráció kezelésére. A Parlamentnek és a Tanácsnak közös nevezőre
kell jutnia a javaslatok kapcsán.
 
 
Olvassa el azeurópai migrációs válságról és a migráció kezelésére irányuló uniós
intézkedésekrőlszóló cikkeinket.
 
 
 
Bevándorláspolitika az EU-ban 
 
Az EU bevándorláspolitikája a legális és az illegális migráció kérdését is szabályozza. Az Unió
hatáskörébe tartozik, hogy meghatározza az egyes tagállamokba érkező vagy ott tartózkodó
harmadik országbeli állampolgárok belépésének és tartózkodásának feltételeit. A tagországok
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/world/20200624STO81906/a-migracio-lehetseges-okai
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/world/20200624STO81906/a-migracio-lehetseges-okai
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00191/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220620-1
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/emberi-jogok-bevandorlas-menedekjog/20170629STO78630/a-migracios-valsag-szamokban
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-revision-of-the-dublin-regulation
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-revision-of-the-dublin-regulation
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/biztonsag
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/emberi-jogok-bevandorlas-menedekjog/20170629STO78631/migracios-valsag-europaban
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/emberi-jogok-bevandorlas-menedekjog/20170629STO78629
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/emberi-jogok-bevandorlas-menedekjog/20170629STO78629


•
•

•
•

viszont meghatározhatják, hogy hány harmadik országbeli állampolgárt engednek be
munkavállalás céljából.
 
 
Az illegális migrációt az EU főként visszatérési politikája segítségével csökkenti, szigorúan az
alapvető jogok tiszteletben tartása mellett. Az EU ösztönözheti, akár pénzügyileg is
támogathatja a tagállamok területén élő migránsok beilleszkedését, ám ezen a téren nem
hangolta össze a tagállami szabályokat.
 
 
A Parlament aktívan részt vesz az illegális és legális bevándorlással foglalkozó új jogszabályok
elfogadásában. A Lisszaboni Szerződés 2009-es hatálybalépése óta a Parlament a
tagállamokat e kérdésekben képviselő Tanáccsal együtt társjogalkotói szerepet tölt be.
 
 
Az EU bevándorláspolitikájáról szóló ismertetőnkbenösszegyűjtöttük a főbb tudnivalókat a
témában.
 
 
 
Az EU menekültügyi politikája 
 
Az EU 1999 óta dolgozik egy közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) kialakításán.
Ahhoz, hogy a rendszer megfelelően működjön, a következő elemeket kell magában foglalnia:
 

közös szabályok a menekültstátusz megadása tekintetében; 
olyan eljárások, amelyek meghatározzák, hogy mely tagállam köteles a menedékjog
iránti kérelem elbírálására; 
a befogadási feltételekre vonatkozó előírások; 
a harmadik országokkal való partnerség és együttműködés.
 

A Lisszaboni Szerződésnek köszönhetően az Európai Parlament a menekültüggyel kapcsolatos
jogalkotásban társjogalkotó, súlya tehát az Európai Tanácséval azonos.
 
További információkért tekintse megaz EU menekültügyi politikájáról szóló tájékoztatónkat.
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http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/152/immigration-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/emberi-jogok-bevandorlas-menedekjog/20170627STO78418/a-kozos-europai-menekultugyi-rendszer
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/151/asylum-policy

