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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az emberi jogok védelméről és az EU külső migrációs politikájáról
(2020/2116(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára és különösen annak 
13. és 14. cikkére,

– tekintettel a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. évi egyezményre és annak 
kiegészítő jegyzőkönyvére,

– tekintettel a polgári és politikai jogokról szóló, 1966. évi nemzetközi 
egyezségokmányra, a gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló, 1966. évi 
nemzetközi egyezségokmányra, valamint ezek kiegészítő jegyzőkönyveire,

– tekintettel a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló, 
1966. évi nemzetközi egyezményre,

– tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy 
bánásmód elleni 1984. évi egyezményre és különösen annak 3. cikkére és kiegészítő 
jegyzőkönyvére,

– tekintettel a gyermek jogairól szóló 1989. évi egyezményre és az ahhoz csatolt 
kiegészítő jegyzőkönyvekre,

– tekintettel a migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló, 
1990. évi nemzetközi egyezményre,

– tekintettel a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló 
nemzetközi egyezményre,

– tekintettel az ENSZ emberkereskedelemről és migránscsempészésről szóló palermói 
jegyzőkönyveire,

– tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

– tekintettel az ENSZ főtitkárának az emberi jogok előmozdításáról és védelméről, többek 
között a migránsok emberi jogainak védelmére szolgáló eszközökről szóló, 2014. 
augusztus 3-i jelentésére,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlésének a menekültekről és a migránsokról szóló New 
York-i nyilatkozatról szóló, 2016. szeptember 19-i 71/1. számú határozatára,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlésének a migránsok védelméről szóló, 2017. december 19-i 
72/179. számú határozatára,

– tekintettel a különféle nemzetközi emberi jogi mechanizmusok munkájára, beleértve az 
ENSZ migránsok emberi jogaival foglalkozó különleges előadójának jelentéseit, 
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nevezetesen az Európai Unió külső határainak igazgatásáról és annak a migránsok 
emberi jogaira kifejtett hatásáról szóló, 2015. május 8-i regionális tanulmány általa 
készített nyomon követését, valamint a migránsok egyesülési szabadsághoz való jogáról 
szóló, 2020. májusi jelentését, továbbá más különleges előadók jelentéseit, az 
egyetemes időszakos felülvizsgálatot és a nemzetközi szerződés alapján működő egyéb 
testületek munkáját,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) által végzett 
munkára és az általa készített jelentésekre, köztük a nemzetközi határok tekintetében 
ajánlott emberi jogi alapelvekre és iránymutatásokra, valamint az átutazó migránsok 
helyzetéről szóló jelentésre,

– tekintettel a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális 
megállapodásra és a menekültekről szóló globális megállapodásra, amelyeket az ENSZ 
Közgyűlése 2018-ban fogadott el,

– tekintettel a Covid19-világjárvány migránsok emberi jogaira gyakorolt hatásairól szóló, 
2020. május 26-i közös útmutatóra, amelyet az ENSZ minden migráns munkavállaló és 
családtagjaik jogainak védelmével foglalkozó bizottsága és az ENSZ migránsok emberi 
jogaival foglalkozó különleges előadója adott ki,

– tekintettel a migráns munkavállalók felelősségteljes felvételéről és alkalmazásáról szóló 
dakkai elvekre,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 79. és 80. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 656/2014/EU rendeletére (2014. május 15.) az 
Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért 
Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében a külső 
tengeri határok őrizetére vonatkozó szabályok megállapításáról1,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének vonatkozó jelentéseire,

– tekintettel a Bizottság által 2020. szeptember 23-án javasolt új migrációs és 
menekültügyi paktumra;

– tekintettel az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó, a 2020 és 2024 közötti 
időszakra szóló uniós cselekvési tervről szóló tanácsi következtetésekre, valamint az 
emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó, a 2020 és 2024 közötti időszakra szóló 
mellékelt uniós cselekvési tervre, a Tanács által 2020. november 17-én elfogadottak 
szerint,

– tekintettel „Az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési terv 2020–
2024” című, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, 2020. március 25-i 

1 HL L 189., 2014.6.27., 93. o.
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bizottsági közös közleményre (JOIN(2020)0005),

– tekintettel a migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítésről szóló, 
2020. november 18-i bizottsági közleményre (COM(2011)0743),

– tekintettel az európai migrációs stratégia keretében harmadik országokkal kialakítandó 
új partnerségi keret létrehozásáról szóló, 2016. június 7-i bizottsági közleményre 
(COM(2016)0385),

– tekintettel a jogokon alapuló megközelítésről, az EU fejlesztési együttműködése során 
minden emberi jog figyelembevételéről szóló, 2014. április 30-i bizottsági 
munkadokumentumra (SWD(2014)0152),

– tekintettel a Bizottság új migrációs és menekültügyi paktumról szóló, 2020. május 13-i 
közleményére (COM(2020)0609),

– tekintettel az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozatára a migráció külső 
vonatkozásairól: a Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonal kezelése (2017. 
február 3.),

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett „A nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv (GAP) – az EU külső 
tevékenységeiben a nemek közötti egyenlőség biztosítását és a nők szerepének 
megerősítését célzó ambiciózus program” című, 2020. november 25-i közös 
közleményre, 

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett „Az Afrikával kapcsolatos 
átfogó stratégia felé” című, 2020. március 9-i közös közleményre (JOIN(2020)0004),

– tekintettel Afganisztán és az EU által 2016. október 3-án aláírt, a migrációs kérdésekkel 
kapcsolatos közös koncepcióról szóló megállapodásra,

– tekintettel a 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozatra,

– tekintettel más informális megállapodásokra, különösen a Gambiával (a 
személyazonosítás és a visszaküldés bevált gyakorlata, amely 2018. november 16-án 
lépett hatályba), Bangladessel (szabványos működési eljárások, amelyről 2017 
szeptemberében állapodtak meg), Etiópiával (befogadási eljárások, amelyről 2018. 
február 5-én állapodtak meg), Guineával (bevált gyakorlatok, amely 2017 júliusa óta 
hatályos) és Elefántcsontparttal (bevált gyakorlatok, amely 2018 októbere óta hatályos) 
kötött megállapodásra,

– tekintettel a migrációval kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó korábbi állásfoglalásaira, 
különösen a harmadik országokban az emberi jogok és a migráció helyzetéről szóló, 
2016. október 25-i2, a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval 
kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről szóló, 2014. december 17-i3, a 
Földközi-tengeren történt legutóbbi tragédiákról és az uniós migrációs és menekültügyi 

2 HL C 215., 2018.6.19., 111. o.
3 HL C 294., 2016.8.12., 18. o.
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politikákról szóló, 2015. április 29-i4, valamint a földközi-tengeri térségben kialakult 
helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről 
szóló, 2016. április 12-i5 állásfoglalásokra,

– tekintettel „Az emberkereskedelem elleni küzdelem az uniós külkapcsolatok terén” 
című, 2016. július 5-i állásfoglalására6,

– tekintettel az egyes civil társadalmi szervezetek által a migránsok emberi jogi 
helyzetéről készített számos jelentésre,

– tekintettel a Bizottság „Iránymutatás a jogellenes be- és átutazás, valamint a jogellenes 
tartózkodás elősegítésének meghatározásáról és megelőzéséről szóló uniós szabályok 
végrehajtásáról című, 2020. szeptember 23-i közleményére (C(2020)6470),

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság véleményére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A9-0060/2021),

A. mivel a migráció globális jelenség, amely egyre nagyobb méreteket ölt a globalizáció, a 
fokozódó konfliktusok, az egyenlőtlenségek, az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás miatt; mivel a menekültek és a migránsok jogainak a korszerű 
emberi jogi keretek között, jogállásuktól függetlenül történő fokozatos, normatív 
fejlesztése az emberiség előrehaladásának és kollektív büszkeségének egyik alapja; 
mivel azonban a migránsok és – különösen – a lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek ugyanakkor továbbra is világszerte a legkiszolgáltatottabb és 
leghátrányosabb helyzetű embercsoportok közé tartoznak, és jogaikat továbbra is 
megsértik; mivel a nők, a gyermekek, az idősek és a fogyatékossággal élő személyek a 
legkiszolgáltatottabb migránsok közé tartoznak; mivel a migráció sok ember számára 
még mindig egy szenvedésekkel, megkülönböztetéssel és erőszakkal teli utazást jelent; 
mivel migránsok ezrei vesztették életüket a migrációs útvonalak mentén;

B. mivel az Európai Unió és tagállamai számára a migráció egyszerre jelentett kihívást és 
lehetőséget, és ez a jövőben is így lesz; mivel az uniós frontországokra földrajzi 
elhelyezkedésük miatt aránytalanul nagy felelősség nehezedik; mivel a felelősségnek 
együtt kell járnia a szolidaritással; mivel az Európai Uniónak – hiszen történelme során 
egyszerre volt kivándorlással és bevándorlással érintett terület, az emberi méltóság, a 
szabadság és az emberi jogok alapvető értékei által egyesített közösség, valamint a világ 
egyik legnagyobb adományozója, amely elősegíti a fenntartható fejlődést, támogatja a 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeket, kezeli a migráció kiváltó okait és 
multilaterális fórumok révén tartós megoldásokon dolgozik – konkrét kötelessége a 
migránsok jogainak tiszteletben tartása, védelme és előmozdítása, különösen 
külpolitikájában; mivel az összes vonatkozó európai politikának az összes migráns 

4 HL C 346., 2016.9.21., 47. o.
5 HL C 58., 2018.2.15., 9. o.
6 HL C 101., 2018.3.16., 47. o.
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emberi méltóságára kell összpontosítania;

C. mivel a migráció és a menekültügyi rendszer átfogó megközelítése magában foglalja az 
európai migrációs politika külső dimenziójának megerősítését; mivel a külső dimenzió 
által kifejtett hatás nagyban függ a közös uniós szintű fellépéstől és a tevékenységek 
külső partnerekkel való aktív összehangolásától;

D. mivel a 2017 júniusában elfogadott európai fejlesztéspolitikai konszenzus kiemeli, hogy 
a megfelelően kezelt migráció és mobilitás pozitívan járulhat hozzá az inkluzív 
növekedéshez és a fenntartható fejlődéshez, összhangban a 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrenddel;

E. mivel világszerte egyre gyakrabban számolnak be emberi jogi jogsértésekről, a 
nemzetközi humanitárius és/vagy menekültügyi jogszabályok megsértéséről, például a 
visszaküldés tilalmáról, a migránsok elleni visszatoloncolásokról és erőszakos 
támadásokról, embertelen körülmények közötti önkényes és határozatlan idejű fogva 
tartásról, kizsákmányolásról, kínzásról és a bántalmazás egyéb formáiról, ideértve a 
nemi erőszakot, az eltűnést és a halált, többek között az EU külső határain is; mivel a 
tagállamoknak kötelességük tiszteletben tartani az uniós jogot, az emberi jogokat és a 
nemzetközi jogot, valamint a humanitárius és a menekültjogot; mivel a Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy a tagállamok teljesítsék humanitárius és emberi jogi 
kötelezettségeiket, és jogsértési eljárást kell indítania, amennyiben az utóbbiakat 
megsértik; mivel a Bizottságnak még nem lépett fel a visszafordítások bizonyított vagy 
állítólagos eseteiben;

F. mivel a tengeri mentés a nemzetközi jog értelmében jogi kötelezettség, különösen az 
Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményének 98. cikke szerint, amely előírja, hogy a 
tengeren bajba jutott személyeknek segítséget kell nyújtani; mivel a határigazgatási 
kapacitás megerősítését, valamint az embercsempészet és az emberkereskedelem elleni 
küzdelmet nem szabad a migránsok vagy az őket segítő személyek kriminalizálására 
használni; mivel a Bizottság felkérte azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették 
meg, hogy alkalmazzák a 2002/90/EK irányelv (segítségnyújtási irányelv) 1. cikkének 
(2) bekezdését;

G. mivel a migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítésről (GAMM) 
szóló, 2011. évi uniós közlemény migránsközpontú megközelítést tartalmaz, amelyben 
az emberi jogok úgymond központi szerepet kapnak azért, hogy megerősítsék „a 
migránsok alapvető és emberi jogainak tiszteletben tartását, a származási, a tranzit-, és a 
célországokban egyaránt”;

H. mivel az európai migrációs stratégia keretében harmadik országokkal kialakítandó új 
partnerségi keret létrehozásáról szóló, 2016. június 7-i bizottsági közlemény, amely a 
migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítés elveire épül, 
hangsúlyozza, hogy a migrációs kérdések jelentik a legfontosabb prioritást az EU 
külkapcsolataiban; mivel ez a keret intenzívebb együttműködésre szólít fel a harmadik 
országokkal, különösen a szomszédos európai államokkal, olyan „partnerségek” révén, 
amelyek célja a migrációkezeléssel kapcsolatos együttműködés biztosítása az irreguláris 
migráció tényleges megelőzése és az irreguláris migránsok visszafogadása során, 
többek között az EU hatáskörébe tartozó különböző szakpolitikai elemekből fakadó 



PE660.103v02-00 8/41 RR\1227783HU.docx

HU

pozitív és negatív ösztönzők – ideértve a szomszédságpolitikát, a fejlesztési támogatást, 
a kereskedelmet, a mobilitást, az energiát, a biztonságot és a digitális politikákat – 
egyazon cél elérése érdekében történő alkalmazásával; mivel minden ilyen 
„partnerségnek” egyértelmű jogalappal kell rendelkeznie;

I. mivel 2016. évi közleményében a Bizottság a harmadik országokkal folytatott 
együttműködést illetően három fő célt vázolt fel: életmentés a Földközi-tengeren, a 
származási és tranzitországokba való visszaküldések arányának növelése, valamint a 
migránsok és menekültek számára annak lehetővé tétele, hogy otthonuk közelében 
maradjanak, és elkerüljék a veszélyes utazásokat; mivel a 2016. évi közlemény az 
illegális migráció elleni küzdelmet az Unió prioritásaként említi, és bevezeti a 
„kevesebbért kevesebbet” megközelítést, melynek révén a Bizottság kifejezi készségét 
arra, hogy a humanitárius segítségnyújtás kivételével minden uniós eszközt 
ösztönzőként alkalmazzon a harmadik országok együttműködésének eléréséhez a 
visszafogadás és a határellenőrzés terén;

J. mivel a migránscsempészés elleni küzdelem olyan közös kihívás, amely a harmadik 
országokkal folytatott együttműködést és koordinációt igényel; mivel a 
migránscsempészés elleni új uniós cselekvési terv célja az EU és a harmadik országok 
közötti együttműködés előmozdítása a migránscsempészés elleni küzdelmet célzó 
célzott partnerségek révén, a kulcsfontosságú harmadik országokkal való szélesebb körű 
partnerségek részeként; mivel az Europol kulcsszerepet játszik a migránscsempészés 
elleni küzdelemben;

K. mivel a harmadik országokkal folytatott együttműködés elengedhetetlen az 
emberkereskedelem megelőzéséhez és leküzdéséhez; mivel az emberkereskedelemmel 
foglalkozó hálózatok kihasználhatják a migrációs útvonalakat; mivel az 
emberkereskedelem aránytalan hatást gyakorol a nőkre és lányokra, akik az 
emberkereskedelem áldozatainak túlnyomó többségét teszik ki, és migrációs útvonaluk 
mentén erőszak és kizsákmányolás áldozataivá válnak; mivel az emberkereskedelem 
ellen hozott intézkedések nem érinthetik hátrányosan az emberkereskedelem 
áldozatainak, a migránsoknak, a menekülteknek és a nemzetközi védelemre szoruló 
személyeknek a jogait;

L. mivel az EU és egyes tagállamok 2016 óta egyre több, a határellenőrzési és -igazgatási 
operatív kapacitásuk, valamint az emberkereskedelem elleni küzdelem megerősítését 
célzó informális megállapodást és megegyezést kötöttek harmadik országokkal,; mivel 
ezek a megállapodások és megegyezések kiterjednek a tényleges visszaküldésre és 
visszafogadásra a harmadik országokba, ideértve a közös migrációs nyilatkozatokat, 
egyetértési megállapodásokat, a közös koncepciókat, a szokásos működési eljárásokat 
és a bevált gyakorlatokat, valamint a rendőrségi együttműködési megállapodásokat; 
mivel a hivatalos visszafogadási megállapodásokhoz hasonlóan ezek az informális 
megállapodások is megerősítik az államok állampolgáraik (vagy mások) visszafogadása 
iránti elkötelezettségét, és meghatározzák a visszaküldések gyakorlati végrehajtására 
irányuló eljárásokat; mivel 2016 óta az EU legalább 11 informális megállapodást, ám 
csak egy új visszafogadási megállapodást kötött; mivel az EU és harmadik országok 
közötti nem hivatalos megállapodások nem biztosítanak kiszámítható politikát vagy 
stabil és koherens jogszabályi keretet az irreguláris migrációra vonatkozóan;
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M. mivel a Bizottság az új migrációs és menekültügyi paktumról szóló közleményében 
megismételte, hogy a migráció belső és külső dimenziója elválaszthatatlanul 
összekapcsolódik, továbbá a származási és tranzitországokkal folytatott, az egyedi 
szempontokat szem előtt tartó, átfogó és kiegyensúlyozott migrációs párbeszédek és 
partnerségek elengedhetetlenek a mindkét fél számára kiemelt célok – például az 
irreguláris migráció kiváltó okai, a migránsok csempészete elleni küzdelem, a harmadik 
országokban lakóhellyel rendelkező menekültek támogatása és a megfelelően irányított 
legális migráció segítése – elérése érdekében ; mivel az új paktumról szóló bizottsági 
közlemény szerint a regionális és globális szintű szerepvállalás alapvető fontosságú az 
ilyen párbeszédek és partnerségek kiegészítése szempontjából; mivel a Bizottság 
kiemelte továbbá, hogy a harmadik országokkal fennálló, említett átfogó 
partnerségekben a migrációt központi kérdésként kell kezelni, más szakpolitikai 
területekkel, konkrétan a fejlesztési együttműködéssel, a biztonsággal, a 
vízumpolitikával, a kereskedelemmel, a mezőgazdasággal, a beruházásokkal és a 
foglalkoztatással, az energiaüggyel, a környezetvédelemmel és az éghajlatváltozással, 
valamint az oktatással együtt;

N. mivel az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó, 2020–2024. évi uniós cselekvési 
terv szerint az EU és tagállamai kötelesek a „migránsokat, a menekülteket, a belső 
menekülteket és a hontalan személyeket megillető különleges védelem” előmozdítására; 
mivel az említett cselekvési terv támogatja „a szociális szolgáltatásokhoz – egyebek 
mellett a minőségi és megfizethető egészségügyi ellátáshoz és (online) oktatáshoz – 
való megkülönböztetésmentes hozzáférés” előmozdítását, valamint a szakembereknek a 
migránsok és a menekültek „sajátos igényeire való reagálásra” vonatkozó képességének 
kiépítését, a „migrációirányítás emberi jogokon alapuló megközelítésének” támogatását, 
„valamint a kormányzatok, a civil társadalom és az ENSZ-partnerek e megközelítés 
végrehajtását célzó kapacitásainak” megerősítését;

O. mivel az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint a világ menekült lakosságának 
mintegy 48%-a nő, és magas a kiszolgáltatott menedékkérők aránya; mivel a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv értelmében „az EU köteles 
gondoskodni arról, hogy a migráns nők és lányok emberi jogai a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő migrációs politikák, programok és jogszabályok 
révén teljes mértékben érvényesüljenek, valamint köteles gondoskodni a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő migrációirányítás globális, regionális és nemzeti 
szintű megerősítéséről”; mivel a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
migrációs politikák biztosítanák a nők, lányok és LMBTIQ+ személyek jogainak 
érvényesítését, valamint az esetleges erőszakkal, zaklatással, nemi erőszakkal és 
emberkereskedelemmel szembeni védelmüket;

P. mivel a migránsok emberi jogaival foglalkozó korábbi különleges ENSZ-előadó 2015. 
évi jelentése hiányosnak ítéli az EU migrációval kapcsolatos megközelítésének az 
átláthatóság és az egyértelműség hiánya, valamint az e keretben kötött számos 
megállapodás gyenge státusza miatt, véleménye szerint ugyanis ezekből a 
megállapodásokból általában hiányoznak az ellenőrzésre és az elszámoltathatóságra 
vonatkozó intézkedések; mivel a különleges előadó azt is megállapítja, hogy nem sok 
jel utal arra, hogy a mobilitási partnerségek további emberi jogi vagy fejlesztési 
előnyökkel jártak volna, ugyanakkor a megközelítés egészében a biztonságra való 
általános összpontosítás és a szakpolitikai koherencia hiánya felveti annak kockázatát, 
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hogy az emberi jogokkal és a fejlesztéssel kapcsolatos projektekből fakadó előnyöket 
beárnyékolhatják az inkább a biztonságra összpontosító szakpolitikák másodlagos 
hatásai; 

Q. mivel az ENSZ emberi jogi szakértői, a nem kormányzati szervezetek és a civil 
társadalmi szervezetek arra figyelmeztettek, hogy a Covid19-világjárvány világszerte 
súlyos és aránytalan hatással van a migránsokra és családjaikra; mivel arra szólították 
fel az államokat, hogy védjék meg a migránsok és családtagjaik jogait, a migrációs 
jogállásuktól függetlenül; mivel a világjárvány meghosszabbította a menedékjog iránti 
kérelmek elbírálásának időtartamát;

R. mivel a mozgás szabadságának fenntartása és a munkához való jog kulcsfontosságú 
ahhoz, hogy a migránsok önállóvá váljanak és elősegíti beilleszkedésüket; mivel a 
régión belüli migráció e határokon átnyúló gazdasági minták fontos eleme;

I. A migrációs politikai keret és annak külső dimenziója

1. hangsúlyozza, hogy a Szerződésen alapuló azon kötelezettségeik mellett, miszerint az 
emberi méltóság tiszteletben tartásának, a jogállamiságnak, valamint az emberi jogok és 
a nemzetközi jog tiszteletben tartásának minden külső ügylet során érvényesülnie kell, 
az EU-nak és tagállamainak emberi jogi kötelezettségei állnak fenn harmadik országok 
állampolgáraival szemben, amikor a migráció terén harmadik országokkal és más, nem 
uniós szereplőkkel működnek együtt;

2. hangsúlyozza, hogy ezek a kötelezettségek nemcsak a vonatkozó normák 
alkalmazhatóságának elismerését teszik szükségessé, hanem azok megfelelő gyakorlati 
alkalmazását is, az eredményes védelmet és biztosítékokat a gyakorlatban biztosító 
részletes és konkrét eszközök, valamint az egész migrációs szakpolitikai ciklus emberi 
jogokon alapuló megközelítése révén, különös tekintettel a migráns nőkre és a kísérő 
nélküli gyermekekre;

3. aggódik az irreguláris migrációs útvonalakon utazó kísérő nélküli kiskorúak növekvő 
száma és a számukra nyújtott védelem hiánya miatt; kiemeli különösen az uniós 
ügynökségek és a tagállamok által a kísérő nélküli kiskorúak védelmével kapcsolatban 
végzett hatékony nyomon követés és jelentéstétel hiányát; felhívja az EU-t annak 
biztosítására, hogy a tagállamok és a harmadik országok tegyenek jelentést a gyermekek 
jogainak védelmére a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel összhangban 
alkalmazott mechanizmusokról;

4. emlékeztet arra, hogy az EUSZ 3. cikkének (5) bekezdésével és 21. cikkével, valamint 
az Alapjogi Chartával összhangban az EU-nak és az uniós jog alkalmazása során a 
tagállamoknak külső és területen kívüli fellépéseik, megállapodásaik és 
együttműködésük során tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat a migráció, a 
határvédelem és a menekültügy területén, többek között az élethez, a szabadsághoz való 
jogot, valamint a menedékjogot, beleértve a menedékjog iránti kérelmeknek a 
nemzetközi joggal összhangban, megfelelő garanciák mellett történő egyéni elbírálását, 
az emberi méltósághoz és biztonsághoz való jogot, az erőszakos eltüntetéssel szembeni 
védelmet, a kínzás, a rossz bánásmód, a rabszolgaság és a kényszermunka tilalmát, a 
személyes adatok védelméhez való jogot, a kitoloncolással, kiutasítással vagy 
kiadatással szembeni védelmet, a vallás, a meggyőződés, a gondolat és a lelkiismeret 
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szabadságát, valamint a gyermek érdekeinek elsődleges figyelembevételére és a nemek 
közötti egyenlőséget figyelembe vevő megközelítés alkalmazására vonatkozó 
kötelezettséget; emlékeztet továbbá arra, hogy biztosítaniuk kell a 
megkülönböztetésmentességet és az eljárási garanciákat, például a hatékony 
jogorvoslathoz való jogot, valamint a családegyesítéshez való jogot, és meg kell 
akadályozniuk, hogy a gyermekeket elválasszák szüleiktől vagy törvényes gyámjuktól;

5. megjegyzi, hogy a Bizottságnak a továbbiakban értékelnie kell az egymást követő 
migrációs politikai keretei, nevezetesen a migrációval és a mobilitással kapcsolatos 
általános megközelítés és az új partnerségi keret végrehajtása által a harmadik országok 
állampolgárainak emberi jogaira gyakorolt hatást, valamint az EU migrációs 
kérdésekben harmadik országokkal folytatott együttműködésének emberi jogi hatását, 
ideértve a partnerországok határvédelmi és biztonsági erőinek nyújtott uniós támogatás 
hatását; kitart amellett, hogy a szóban forgó értékelést szisztematikus és átfogó, inkluzív 
és nyilvános formában kell végrehajtani annak érdekében, hogy az EU külső migrációs 
politikájában biztosítható legyen az emberi jogok teljes körű tiszteletben tartása;

6. mély aggodalommal veszi tudomásul, hogy az egyedi esetekre vonatkozóan nincsenek 
működési, jelentéstételi, nyomon követési, értékelési és elszámoltatási mechanizmusok 
a lehetséges jogsértések nyomon követésére és azokra való reagálásra, valamint hogy 
nincs hatékony bírósági jogorvoslat azok számára, akiknek jogait az informális uniós 
megállapodások és pénzügyi együttműködés következtében állítólag megsértik;

7. emlékeztet arra, hogy ahhoz, hogy az Unió migrációs politikája megfelelően működjön, 
az EU-nak fokoznia kell a származási országokkal folytatott külső együttműködését, és 
törekednie kell a visszatérők fenntartható és hatékony visszafogadásának biztosítására; 
felszólítja az EU-t annak biztosítására, hogy visszafogadási megállapodásokat és 
határigazgatással kapcsolatos együttműködési megállapodásokat csak olyan harmadik 
országokkal kössenek, amelyek kifejezetten elkötelezik magukat az emberi jogok, 
többek között a visszaküldés tilalmának elve és az ENSZ menekültügyi egyezményében 
rögzített jogok tiszteletben tartása mellett; felhívja az EU-t annak biztosítására, hogy ez 
az együttműködés ne vezessen e jogok megsértéséhez, és jogsértés esetén nyújtson 
operatív eszközöket a hatékony elszámoltathatóság biztosítására;

8. megjegyzi, hogy az eddig megkötött 18 hivatalos uniós visszafogadási megállapodás 
többsége magában foglalja a harmadik országok állampolgárainak egy tranzitországba 
történő visszafogadását; hangsúlyozza, hogy a tranzitországokba való visszatérés  azzal 
a kockázattal jár, hogy potenciálisan megsértik a visszatérők emberi jogait; támogatja az 
uniós visszafogadási megállapodásokról szóló 2011-es bizottsági értékelésben 
megfogalmazott ajánlást, amely szerint az EU-nak elvi kérdésként mindig törekednie 
kell arra, hogy egy személyt visszafogadjon a származási országába, amennyiben a 
körülmények ezt lehetővé teszik;

9. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a független uniós szervek és szakértők – például 
az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége – által végzett, átlátható kockázatértékelést az 
EU harmadik országokkal folytatott bármilyen hivatalos, informális vagy pénzügyi 
együttműködésének a migránsok és menekültek – köztük a nők – jogaira, a helyi 
emberijog-védőkre és az e jogok védelméért tevékenykedő civil társadalomra gyakorolt 
hatásáról, valamint – amennyire lehetséges – az ilyen együttműködésnek a jogokhoz 
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való hozzáférés, az emberi biztonsághoz és a békéhez való hozzájárulás és a 
fenntartható fejlődés tekintetében az érintett ország lakosságára gyakorolt hatásáról; 
felhívja a Bizottságot, hogy a harmadik országokkal való együttműködés megkezdése 
előtt határozzon meg végrehajtási iránymutatásokat az uniós ügynökségek és a 
tagállamok számára; ebben az összefüggésben különös éberségre szólít fel azon 
országokat illetően, ahol folyamatos vagy befagyott konfliktusok tapasztalhatók, és 
fokozottan fennáll az emberi jogok megsértésének kockázata; felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a harmadik országokkal kötött megállapodások hatékony 
nyomonkövethetőségének biztosítása érdekében a harmadik országokkal folytatott 
bármilyen uniós együttműködés teljes mértékben formalizált legyen;

10. felhívja a Bizottságot, hogy a nemzetközi jog, az Európai Charta és a fenntartható 
fejlődési célok alapján hozzon létre egy olyan független, átlátható és eredményes 
ellenőrzési mechanizmust, amely magában foglalja a harmadik országokkal kötött olyan 
hivatalos, informális és pénzügyi megállapodások végrehajtásáról szóló időszakos 
jelentéseket, amelyek hatással lehetnek a migránsok és menekültek jogaira, valamint az 
e jogokat védelmező emberijog-védők és civil társadalom harmadik országokban 
végzett munkájára, például migrációs partnerségekre, visszafogadási megállapodásokra, 
valamint a migráció kezelésével és irányításával kapcsolatos nemzetközi 
együttműködésre, ideértve a migrációval és a kényszerű lakóhelyelhagyással 
összefüggő kihívások közvetlen kezelését célzó megállapodásokat; hangsúlyozza, hogy 
egy ilyen nyomon követési mechanizmusnak részvételen alapulónak és nyilvánosnak 
kell lennie; kitart amellett, hogy biztosítani kell az ahhoz szükséges eszközöket a civil 
társadalom és más érdekelt felek számára, hogy hozzájáruljanak a mechanizmus 
munkájához; hangsúlyozza, hogy egy ilyen rendszernek hozz kell járulnia az 
elszámoltathatóság biztosításához az emberi jogi jogsértések esetében, ideértve a 
visszaküldés tilalmának elvét sértő visszafordításokat; felhívja a Bizottságot, hogy 
hozzon létre egy nyomonkövetési mechanizmust, amely az értékelési eredményeket és a 
szakértői ajánlásokat megfelelően beépíti a vonatkozó megállapodásokba, egyezségekbe 
vagy intézkedésekbe; hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a parlamenti ellenőrzést és a 
demokratikus felügyeletet;

11. felhívja az EU-t, hogy vizsgálja meg, miként lehetne biztosítani az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést azok számára, akiket az EU által harmadik 
országokkal folytatott migrációs együttműködést végrehajtó intézkedések érintenek, 
többek között egy független és hozzáférhető panaszkezelési mechanizmus létrehozásán 
keresztül; intézkedéseket kér annak biztosítására, hogy azok, akik adott esetben emberi 
jogi jogsértéseket szenvednek el, hatékony jogorvoslathoz férhessenek hozzá, és ezért 
jogorvoslatban vagy jóvátételben részesülhessenek;

12. megjegyzi, hogy az EU külső migrációs politikájának végrehajtása és finanszírozása a 
Bizottság különböző főigazgatóságainak a feladata, ugyanakkor ez az EU valamennyi 
migrációs, menekültügyi, fejlesztési és külpolitikájának szerves része; aggodalommal 
veszi tudomásul, hogy a végrehajtási hatáskörök effajta ötvözése a Bizottság 
tevékenységei feletti megfelelő és koherens felügyelet hiányát eredményezte, amely 
lehetővé tenné a Parlament számára, hogy demokratikus ellenőrzést gyakoroljon az EU 
külső migrációs politikája felett; kitart amellett, hogy a különböző eszközök közötti 
átfedések elkerülése érdekében biztosítani kell a koherenciát, a szinergiákat és a 
kiegészítő jelleget;
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13. kiemeli azokat az emberi jogi gyakorlati következményeket, amelyek a visszaküldésre 
és a visszafogadásra vonatkozó olyan informális megállapodások egyre növekvő 
számából és következésképpen bíróságon kívüli jellegéből fakadnak, amelyek 
megfelelő demokratikus ellenőrzés és parlamenti felügyelet nélkül jönnek létre, és 
amelyekre nem vonatkozik bírósági ellenőrzés; megjegyzi, hogy a menedékkérők jogai 
természetüknél fogva függnek attól a lehetőségtől, hogy a bíróság értékelje az emberi 
jogi jogsértéseket; sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozzon ki tervet, és tegyen meg 
minden szükséges intézkedést a tárgyalások kezdeményezésére vagy lezárására, és 
ennek megfelelően visszafogadási megállapodások aláírására, prioritásként kezelve a 
hivatalos visszafogadási megállapodások megkötését, biztosítva ezáltal az EUMSZ 218. 
cikke (6) bekezdésének teljes körű tiszteletben tartását, és biztosítsa, hogy a hivatalos 
visszafogadási megállapodások kizárják az informális megállapodásokat; úgy véli, hogy 
a Parlamentnek ellenőriznie kell a hatáskörébe tartozó kérdésekkel – például a 
visszafogadással – kapcsolatos kötelezettségvállalásokat tartalmazó informális 
megállapodásokat, és hogy a Bizottságnak készen kell állnia további lépések 
megtételére, beleértve a felfüggesztést is, amennyiben ezek az informális 
megállapodások összeegyeztethetetlennek tűnnek a Szerződésekkel; felszólítja a 
Bizottságot, hogy hozzon létre egy általános keretet az összes jelenlegi és jövőbeni 
visszafogadási megállapodás végrehajtásának hatékony nyomon követéséhez és 
értékeléséhez, valamint külön ellenőrzési rendelkezések beépítéséhez;

II. Az emberi jogok tiszteletben tartása és a külső migrációs politikát végrehajtó uniós 
szereplők

14. tudomásul veszi a Frontex megnövekedett szerepét a harmadik országokkal folytatott 
gyakorlati és operatív együttműködésben, beleértve a visszaküldést és visszafogadást, 
az emberkereskedelem elleni küzdelmet, a harmadik országok hatóságainak a 
határigazgatás és határellenőrzés céljából nyújtott képzést, az operatív és technikai 
segítségnyújtást, az EU külső határain vagy harmadik országok területén műveletek 
vagy közös műveletek végrehajtását, valamint az összekötő tisztviselők és operatív 
személyzet harmadik országokba történő kiküldését; kéri, hogy az ügynökség optimális 
működésének biztosítása érdekében rendszeresen mérjék fel annak szükségleteit; 
felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre független, átlátható és hatékony nyomon 
követési mechanizmust a Frontex által végzett valamennyi tevékenységre vonatkozóan, 
amely kiegészítené a meglévő belső panasztételi mechanizmust;

15. hangsúlyozza a jogállásról szóló megállapodások fontosságát a Frontex és a harmadik 
országok határigazgatási hatóságai közötti együttműködés jogi keretének biztosításában; 
emlékeztet arra, hogy a Parlament által jóváhagyandó, a jogállásról szóló eseti 
megállapodásokra van szükség a Frontex határigazgatási csapatainak olyan harmadik 
országba történő telepítéséhez, ahol a csapatok tagjai végrehajtási hatásköröket 
gyakorolnak; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az eddig megkötött két jogállásról szóló 
megállapodás nem tartalmaz konkrét intézkedéseket az emberi jogok érvényesítésére a 
határigazgatás keretében, és nem biztosítja, hogy az emberi jogokat megsértő harmadik 
országok ne kapjanak anyagi támogatást és képzést; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
ezek a megállapodások nem szabályozzák egyértelműen az emberi jogok esetleges 
megsértésével kapcsolatos elszámoltathatóságot, és kéri, hogy a jogállásról szóló 
jövőbeli megállapodások tartalmazzanak ilyen intézkedéseket;
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16. hangsúlyozza, hogy a 2019/1896/EK rendelet szerint a Frontexnek időben, 
következetesen, átlátható módon, teljes körűen és pontosan be kell számolnia a 
Parlamentnek a harmadik országokkal folytatott együttműködéssel kapcsolatos 
tevékenységeiről, különös tekintettel a határigazgatás és a harmadik országokban 
történő visszaküldés terén nyújtott technikai és operatív segítségnyújtáshoz kapcsolódó 
tevékenységekre, valamint az összekötő tisztviselők kiküldésére, és részletes 
információkat kell adnia az alapvető jogok tiszteletben tartásáról; felhívja a Frontexet, 
hogy rendszeresen tájékoztassa a Parlament Emberi Jogi Albizottságát, Külügyi 
Bizottságát és Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságát minden olyan 
tevékenységről, amely magában foglalja a harmadik országok hatóságaival való 
együttműködést és különösen az emberi jogok ilyen tevékenységek keretében történő 
érvényesítését;

17. hangsúlyozza, hogy a bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózatának 
létrehozásáról szóló (EU) 2019/1240 rendeletnek még jobban meg kell erősítenie az EU 
képességét arra, hogy koordinációt, együttműködést és információcserét folytasson a 
harmadik országokban kiküldött bevándorlási összekötő tisztviselők, az Európai 
Bizottság és az uniós ügynökségek között, hogy hatékonyabban lehessen reagálni az 
Unió migrációval kapcsolatos prioritásaira; kiemeli, hogy ezen uniós hálózat 
irányítóbizottságának egyik központi feladata, hogy támogassa a bevándorlási összekötő 
tisztviselők képességfejlesztését, többek között azáltal, hogy iránymutatásokat dolgoz ki 
az emberi jogoknak a tevékenységük részeként történő érvényesítéséről; felhívja a 
Bizottságot, hogy az irányítóbizottság révén sürgősen dolgozzon ki ilyen emberi 
jogokon alapuló iránymutatásokat;

18. emlékeztet arra,  hogy a külső migrációs politikát – például az uniós haditengerészeti 
missziók keretében – végrehajtó más uniós szereplőket is köti az alkalmazandó 
nemzetközi jog, és hogy a harmadik országok hatóságainak történő olyan 
információtovábbítás, amely végső soron a migránsok és menekültek nem biztonságos 
országokba való jogellenes visszatérését eredményezi, a nemzetközi jog szerinti emberi 
jogi jogsértésekhez nyújtott támogatásnak tekinthető; hangsúlyozza, hogy az EU külső 
migrációs politikájának nem szabad támogatnia a tengeren való olyan feltartóztatásokat, 
amelyek nem biztonságos kikötőbe küldik vissza az embereket;

19. ajánlja az Alapjogi Ügynökség megbízatásának, hatásköreinek és költségvetésének 
kiterjesztését annak érdekében, hogy az hatékonyan nyomon követhesse az uniós 
menekültügyi és migrációs politikák külső dimenzióját, többek között azáltal, hogy 
emberi jogi hiányosságok esetén riasztja az illetékes hatóságokat; felhívja az Alapjogi 
Ügynökséget, hogy dolgozzon ki megfelelő eszközöket és iránymutatásokat;

20. mély aggodalommal veszi tudomásul, hogy a Földközi-tengeren való átkelés 
megkísérlése során elhunytak többségének nem lehet megállapítani a 
személyazonosságát; úgy véli, hogy összehangolt európai megközelítést kell kialakítani 
a gyors és hatékony azonosítási eljárások biztosítása érdekében, valamint létre kell 
hozni egy adatbázist az EU-ba tartó útjuk során életüket vesztett személyekről, valamint 
a hozzátartozóik és családtagjaik tájékoztatása és a holttestek azonosításának 
megkönnyítése érdekében; kéri az EU-t és tagállamait, hogy jobban hangolják össze és 
javítsák az európai fellépést a megfelelő és hatékony kutatási és mentési műveletek 
biztosítása érdekében;
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III. Az EU harmadik országokkal folytatott együttműködése és a számukra nyújtott 
pénzügyi támogatás a migráció terén 

21. megjegyzi, hogy 2016 óta egyre nagyobb mértékben alkalmazzák a fejlesztési 
együttműködés és a migrációkezelés közötti megerősített feltételességet, ideértve a 
visszatérést és a visszafogadást is; hangsúlyozza, hogy az EU fejlesztési 
együttműködését összhangba kell hozni a fenntartható fejlődési célokkal, többek között 
a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tevékenységekkel; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottsága meghatározza a 
hivatalos fejlesztési segély fogalmát és az OECD-nek a fejlesztési támogatás 
hatékonyságára vonatkozó elveit; ismételten hangsúlyozza, hogy az EUSZ 21. cikke és 
az EUMSZ 208. cikke szerint az Unió fejlesztési együttműködési politikájának 
elsődleges célja a szegénység csökkentése, hosszú távon pedig annak teljes 
felszámolása, az egyenlőtlenség és kirekesztés kezelése, a demokratikus kormányzás és 
az emberi jogok előmozdítása, valamint a fenntartható és inkluzív fejlődés fokozása; 
hangsúlyozza, hogy ez a fellépés a stabil intézmények fejlesztésével együtt 
kulcsfontosságú a migráció kiváltó okainak kezeléséhez; felhívja ezért a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a fejlesztési együttműködésre vonatkozó szakpolitikák, 
ideértve a fejlesztési támogatást vagy a két- vagy többoldalú partnerségeket is, ne 
sértsék  az EUMSZ 208. cikkében foglalt elveket;

22. szorgalmazza a humanitárius segítségnyújtás szükségletalapú megközelítését, amelynek 
tiszteletben kell tartania a humanitárius elveket, az emberi jogok nemzetközi jogait, a 
nemzetközi humanitárius jogot és a nemzetközi menekültjogot; hangsúlyozza továbbá, 
hogy a humanitárius segítségnyújtást és a sürgősségi segélyt az EU-val a migráció 
kapcsán való együttműködés feltételéhez kötni nem összeegyeztethető a humanitárius 
elvekkel;

23. megállapítja, hogy továbbra sem áll rendelkezésre teljes körű és nyilvános áttekintés a 
harmadik országoknak a migrációs kérdésekben folytatott együttműködés 
megkönnyítése érdekében nyújtott uniós finanszírozásról; felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa a teljes átláthatóságot, többek között a migrációkezelés területén a harmadik 
országokkal folytatott együttműködés finanszírozásához felhasznált valamennyi uniós 
költségvetési eszközről szóló olyan egyértelmű áttekintés elkészítésével, amely 
tartalmazná a finanszírozás összegére, céljára és forrására vonatkozó információkat, 
valamint az uniós ügynökségek, például a Frontex által nyújtott egyéb lehetséges 
támogatási intézkedésekről szóló részletes információkat annak érdekében, hogy a 
Parlament hatékonyan elláthassa az EU költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos 
intézményi ellenőrzési szerepét;

24. kiemeli az európai pénzügyi eszközök azon célját, hogy támogassák a harmadik 
országokat a migráció minden szempontjának kezeléséhez szükséges intézményi keret 
és kapacitás kialakításában, megfeleltetve eközben őket az európai és nemzetközi 
normáknak; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a migrációra szánt jövőbeli uniós 
finanszírozás jelentős részét a civil társadalom, a nem kormányzati és közösségi alapon 
működő csoportok, valamint a harmadik országokban működő kormányzati, 
kormányközi, regionális és helyi szervezetek kapják meg a segítségnyújtás, a migránsok 
jogainak védelme és nyomon követése, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek és befogadó közösségeik támogatása terén; hangsúlyozza annak fontosságát, 
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hogy az uniós finanszírozás jelentős részét az emberi jogok, a nemzetközi védelem és a 
menekültek jövőbeli kilátásainak javítására különítsék el; kéri, hogy nyújtsanak uniós 
pénzügyi támogatást olyan fenntartható megoldások létrehozásához, amelyek kezelik a 
helyi és regionális kihívásokat – különös tekintettel a demokratikus folyamatokkal és a 
jogállamisággal, a társadalmi-gazdasági fejlődéssel, az egészségüggyel, az oktatással, a 
szegénység kiváltó okaival, a fiataloknak a származási országokban való 
foglalkoztatásával, a társadalmi kirekesztéssel, a nemek közötti egyenlőséggel, az 
éghajlatváltozással, a konfliktusokkal, a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos kihívásokat –, továbbá mozdítsák elő a menekültek jogait és fokozzák az 
önállóságot;

25. felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen és nyilvánosan tegyen jelentést a 
Parlamentnek a migrációval kapcsolatos együttműködési programok harmadik 
országokban történő finanszírozásáról és azok emberi jogi hatásairól – valamint arról, 
hogy a partnerországok milyen módon használták fel ezt a finanszírozást –, többek 
között a Külügyi Bizottság külső pénzügyi eszközökkel foglalkozó munkacsoportjának; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Parlament nem vesz részt a vészhelyzeti alapok, 
köztük az uniós vagyonkezelői alapok ellenőrzésében; kéri, hogy a Parlament kapjon 
nagyobb szerepet az uniós pénzügyi hozzájárulások felhasználásának az érintett 
harmadik országokban az emberi jogokra gyakorolt hatása nyomon követésében;

26. úgy véli, hogy a Parlamentnek teljes mértékben ki kell használnia végrehajtási, 
ellenőrzési és költségvetési ellenőrzési hatásköreit, valamint az Európai Számvevőszék 
ellenőrzési eljárásait a migrációval kapcsolatos uniós szakpolitikai célok eléréséhez 
használt fejlesztési alapok, vagyonkezelői alapok, létesítmények és egyéb finanszírozási 
eszközök tekintetében, és biztosítania kell, hogy az uniós finanszírozási határozatok és a 
kapcsolódó előirányzatok megfeleljenek a jogszerűség és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás uniós elveinek, összhangban az EU költségvetési rendeletével;

27. hangsúlyozza, hogy az emberi jogokon alapuló megközelítés az NDICI összes pillérére 
alkalmazandó, ideértve a gyors reagálási pillérben található válságkezelést is; ismételten 
hangsúlyozza, hogy az NDICI migrációval kapcsolatos  kiadásainak indikatívan 10%-
nak kell lenniük, és hogy az NDICI keretében folytatott, a migrációhoz kapcsolódó 
tevékenységeknek az illegális migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás kiváltó okainak 
kezelésére, a biztonságos, rendezett, szabályos és felelősségteljes migráció elősegítése 
iránti fokozott elkötelezettség támogatására, továbbá a tervezett és megfelelően 
irányított migrációs politikák és kormányzás végrehajtására kell koncentrálniuk; 
hangsúlyozza, hogy az NDICI külső eszköz, és egyértelműen el kell határolni egymástól 
az EU belső és külső migrációs politikáját, eszközeit és alapjait; hangsúlyozza, hogy az 
NDICI migrációval kapcsolatos tevékenységeiről szóló végleges megállapodást 
horizontálisan össze kell hangolni a belső uniós alapokkal és az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszközzel (IPA) az átfedések elkerülése érdekében; megjegyzi, hogy a 
„gyors reagálási cselekvési pillér” révén a migrációval kapcsolatban megvalósuló 
válsághelyzeti intézkedéseknek különösen a kényszerű lakóhelyelhagyással kapcsolatos 
igényeket kell kezelniük, ideértve a befogadó közösségek támogatását is, összhangban a 
nemzetközi humanitárius joggal és elvekkel; ragaszkodik e tekintetben annak 
biztosításához, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretet megbízható emberi jogi keret kísérje a jövőbeli migrációs együttműködési 
programok meghatározása, végrehajtása és nyomon követése érdekében, annak 
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érdekében, hogy az uniós finanszírozás folyósítását összekapcsolják az emberi jogi 
kötelezettségekkel;

IV. Az EU külső emberi jogi politikája és migrációs célkitűzései

28. emlékeztet az EU-nak és tagállamainak a menekültekről szóló globális megállapodás 
értelmében a menekültek hatékony és teljes védelméért való felelősség megosztása és a 
befogadó országokra nehezedő nyomás enyhítése iránt tett kötelezettségvállalására; e 
tekintetben hangsúlyozza, hogy az EU-nak és tagállamainak növelniük kell áttelepítési 
kötelezettségvállalásaikat, biztosítva, hogy az áttelepítést ne tegyék függővé a 
tranzitország visszafogadási vagy határellenőrzési együttműködésétől, továbbá meg kell 
erősíteniük a biztonságos és legális útvonalakat, és meg kell akadályozniuk a 
menekültek fogadó országokból való kitoloncolását; felhívja az EU-t és tagállamait, 
hogy járuljanak hozzá a legtöbb menekültet befogadó közösségek és országok 
strukturálisabb és érdemi finanszírozásához; ismét hangsúlyozza a biztonságos, 
rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodás 23 célkitűzése teljes 
körű végrehajtásának fontosságát; úgy véli, hogy a Parlamentnek megfelelően 
ellenőriznie kell mindkét megállapodás uniós végrehajtását;

29. felhívja az EU-t és tagállamait, hogy folytassanak olyan migrációs politikát, amely 
teljes mértékben tükrözi a migránsok és menekültek emberi jogait a nemzetközi, 
regionális és nemzeti jogszabályokban foglaltak szerint; felhívja az EKSZ-t, a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt harmadik országokkal a 
migránsok jogaival kapcsolatban, lévén ez a terület az EU emberi jogi politikájának 
szerves eleme; kitart amellett, hogy az emberi jogok és a migráció közötti 
összefüggéseket megfelelően kezelni kell az érintett országokkal folytatott kétoldalú 
uniós emberi jogi párbeszédek keretében; felhívja az ezen országokban működő uniós 
küldöttségeket, hogy  – különösen a tranzitországokban – szorosan kövessék nyomon a 
migránsok jogait, valamint a menekültek és az országon belül lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek jogait; hangsúlyozza, hogy sürgősen létre kell hozni és meg kell 
erősíteni a biztonságos és legális migrációs és védelmi útvonalakat az emberi jogok 
biztosítása és a halálesetek elkerülése érdekében; ragaszkodik ahhoz, hogy szükség van 
az EU proaktív részvételére olyan országokban, ahol az emberi jogok védelmezői és a 
civil társadalmi és közösségi alapon működő szervezetek – beleértve a veszélyeztetett 
migránsok és menedékkérők életét védő ilyen személyeket is – veszélyben vannak vagy 
törvényes munkájuk miatt bűncselekmény elkövetésével vádolják őket;

30. felszólítja az EU-t, hogy folytasson globális kampányt a menekültek jogállásáról szóló 
genfi egyezmény és 1967. évi jegyzőkönyve egyetemes ratifikálásának támogatása 
érdekében; sürgeti a tagállamokat, hogy mutassanak példát azzal, hogy tiszteletben 
tartják a migráns munkavállalók jogairól szóló ENSZ-egyezményt, amely az ENSZ 
egyik legfontosabb emberi jogi egyezménye;

31. úgy véli, hogy az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia a migránsok jogaival 
kapcsolatos szakpolitikai és normatív fejlesztések multilaterális fórumokon történő 
támogatásában; kiemeli a nemzetközi szervezetek, regionális szervek és nem 
kormányzati szervezetek, például a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, az ENSZ 
menekültügyi főbiztosa (UNHCR) és az ENSZ közel-keleti palesztin menekülteket 
segélyező hivatala (UNRWA), valamint az OHCHR és az ENSZ migránsok emberi 
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jogaival foglalkozó különleges előadója kulcsfontosságú szerepét; felhívja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy növeljék e szervezetek és jogalanyok pénzügyi és politikai 
támogatását;

32. felhívja az EU-t, hogy vonja be a diaszpórákat, az érintett közösségeket, a menekültek 
és migránsok által vezetett szervezeteket, különösen a nők által vezetett szervezeteket, 
valamint a civil társadalom képviselőit a harmadik országokban végrehajtott projektek 
tervezésébe, végrehajtásába és értékelésébe;

°

° °

33. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Ez az INI-jelentés az emberi jogoknak az EU külső menekültügyi és migrációs politikája 
keretében megvalósuló védelméről tartalmaz elemzéseket és ajánlásokat, és az a célja, hogy 
biztosítsa a harmadik országokkal a migráció tekintetében folytatott uniós együttműködést, 
valamint előmozdítsa a migránsok és a menekültek emberi jogait szerte a világon. 

A felelősség megosztására irányuló globális kötelezettségvállalások

A menekültekről és migránsokról szóló, 2016. szeptemberi New York-i nyilatkozatban az EU 
tagállamai arra tettek ígéretet, hogy hozzájárulnak „a világ menekültjeinek befogadásával 
és támogatásával kapcsolatos terhek és felelősség igazságosabb megosztásához, 
figyelembe véve ugyanakkor a fennálló hozzájárulásokat, valamint az államok eltérő 
kapacitásait és erőforrásait”. Ezt a nyilatkozatot két globális megállapodás követte: a 
biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodás, amelyet az 
ENSZ Közgyűlése 2018. december 19-én fogadott el, valamint a menekültekről szóló globális 
megállapodás, amelynek elfogadására két nappal korábban került sor. Sürgősen 
kötelezettséget kell vállalni a felelősség megosztását illetően, mivel a menekültek több mint 
80 százalékát a szomszédos országok fogadják be, és gyakran semmilyen jövőképük sincs, sőt 
még védelemben sem részesülnek. 

Az EU-ban tapasztalható menekültügyi fejlemények azonban felvetik azt a kérdést, hogy az 
EU és tagállamai valóban betartják-e globális szinten vállalt kötelezettségeiket. Az uniós 
menekültügyi és migrációs politika fokozódó externalizálása, amely a többi gazdag 
országban és régióban ugyanígy megfigyelhető, láthatólag ezzel épp ellentétes irányba halad, 
a védelem és a határellenőrzés kiszervezéséből fakadóan. Az EU által a tranzitországokkal 
kötött hivatalos és informális megállapodások ahelyett, hogy jobban megosztanák a 
felelősséget, minden jel szerint ellenkező eredménnyel járnak. E megállapodások fontos 
mögöttes célja az EU-ba irányuló irreguláris migráció csökkentése és visszatartása, ideértve a 
védelmet kérő személyek migrációját is. 

Az uniós migrációs politikák külkapcsolati dimenziója

Az Amszterdami Szerződés alapján olyan uniós normák születtek, amelyek jogokat 
biztosítanak az EU területére érkezett migránsok és menekültek számára. Ugyanakkor az EU 
számos eszközt hozott létre a területére történő irreguláris beérkezés megakadályozására, 
ilyen például a közös vízumpolitika, a szállítókat terhelő szankciók és a FRONTEX 
létrehozása, valamint az EU területén szabálytalanul tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok visszaküldésének elősegítése. A harmadik országokkal folytatott 
együttműködés európai szintre emelése lehetővé tette a tagállamok számára, hogy 
kihasználják a Közösség külső hatásköreit például a kereskedelem és a fejlesztés területén, 
valamint hogy a visszafogadás terén fennálló érdekeiknek megfelelően egyesítsék a nemzeti 
és az uniós költségvetéseket. A „többért többet” elv alapján a harmadik országokkal a 
migráció ellenőrzéséről folytatott tárgyalások különféle pozitív ösztönzőket tartalmaznak a 
tranzitországok számára, amelyek célja, hogy ezeket az országokat határellenőrzésük 
megerősítésére, vízumpolitikájuk szigorítására és az irreguláris migránsok visszafogadására 
bírják. A leghatékonyabb eszköznek az előcsatlakozás és a vízumliberalizáció feltételekhez 
való kötése bizonyult. 2016-ban a Bizottság közleményt adott ki az európai migrációs 
stratégia keretében egy harmadik országokat érintő új partnerségi keret létrehozásáról, 
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amelyben a „kevesebbért kevesebbet” megközelítés felé mozdult el. Szankciók az 
együttműködés elmulasztása esetén, az összes rendelkezésre álló eszköz alkalmazásával, a 
humanitárius segítségnyújtás kivételével. A Bizottság azzal érvelt, hogy a szóban forgó 
együttműködésnek nem feltétlenül kell hivatalos visszafogadási megállapodásokon alapulnia. 
A szóban forgó közlemény elfogadása óta több informális megegyezést kötöttek harmadik 
országokkal, köztük Gambiával, Bangladessel, Törökországgal, Etiópiával, Afganisztánnal, 
Guineával és Elefántcsontparttal 

Az előadó sajnálja, hogy az informális egyezségeket a megfelelő parlamenti ellenőrzés, 
valamint a demokratikus és bírói felügyelet teljes hiánya mellett kötötték meg, ami a 
Szerződéseknek megfelelően a formális visszafogadási megállapodások megkötését 
szavatolná. A megfelelő demokratikus felügyeletet lehetővé tevő hivatalos megállapodások 
biztosítanák a megfelelő nyomon követést az együttműködés olyan jogilag kötelező erejű 
kereteinek létrehozása révén, amelyeket bíróságok előtt meg lehet támadni, többek a szóban 
forgó megállapodások által érintett magánszemélyek részéről is. Ebben az állásfoglalásban az 
előadó felhívja a Parlamentet, hogy értékelje az olyan informális megállapodások 
jogszerűségét, amelyek kötelezettségvállalásokat tartalmaznak az Európai Parlament 
hatáskörébe tartozó kérdéseket, például a visszafogadást illetően, valamint arra, hogy tegyen 
további lépéseket a Szerződésekkel való összeegyeztethetetlenség esetére. 

Emberi jogi aggályok

A harmadik országokkal folytatott migrációs együttműködés számos emberi jogi kockázattal 
jár, amelyek csak fokozódtak, mióta a figyelem a származási országok helyett a 
tranzitországokra összpontosul. A visszafogadott migránsok számának minimálisra 
csökkentése érdekében ezek a tranzitországok általában korlátozzák a befelé és a kifelé 
irányuló migrációt, amit megerősített határellenőrzéssel, a vízumpolitika szigorításával és 
visszafogadási megállapodások szomszédos országokkal való megkötésével valósítanak meg. 
Az EU szomszédaival folytatott együttműködés tehát egyszerre hoz létre lánchatást a 
visszaküldés és az irreguláris migráció elleni küzdelem területén. Ez veszélyezteti az emberi 
méltóság elvét, amelyet a nemzetközi jog és az EU Alapjogi Chartája rögzít, különösen 
akkor, ha a migráns nem térhet vissza a szülőhazájába. 

Ez az együttműködés a menekülteket a biztonságos hely felé vezető úton is érinti, mivel 
túlnyomó többségüknek nincsenek meg a legális eszközeik az utazáshoz. Fennáll annak a 
veszélye, hogy nem tudnak elmenekülni saját országukból, vagy hogy egy elégtelen védelmi 
rendszerrel rendelkező tranzitországban ragadhatnak. Ez a hatás érinti az ország 
elhagyásának jogát, a menedékjogot és a visszaküldés tilalmát, valamint az embertelen 
vagy megalázó bánásmód tilalmát. Mivel a migránsok és a menekültek akadályokkal 
szembesülhetnek jogaik érvényesítése során, a tényleges jogorvoslathoz való jog is kockán 
forog. Számos jel utal arra, hogy a megerősített határellenőrzés kockázatot jelent a stabilitás 
és a megélhetés szempontjából, korlátozza a védelmi lehetőségeket és a menedékkérés jogát, 
elősegíti a migránsokkal szembeni elnyomást és a velük szembeni visszaéléseket, és emiatt a 
migránsok veszélyes útvonalakat kénytelenek választani. Az EU migrációval kapcsolatos 
külső együttműködése a migránsok saját régiójukon belüli mobilitási lehetőségeit is gátolja. 
Mivel a mozgás szabadsága és a munkához való jog önellátóvá teszi a migránsokat és 
elősegíti beilleszkedésüket, az ECOWAS-on belüli migrációt elő kell mozdítani ahelyett, 
hogy azt akadályoznák. 
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A szóban forgó emberi jogi következmények ellenére a visszafogadási megállapodások és a 
migrációs együttműködés egyéb formái nem igényelnek konkrét védelmi szintet. Az emberi 
jogi normák nem szerepelnek a harmadik országokkal való együttműködés megkezdésének 
kritériumai között, a megállapodások megkötése előtt nem készül emberi jogi 
hatásvizsgálat, és független és átlátható nyomonkövetési rendszer, illetve felfüggesztési 
záradék sem működik. Az előadó ezért azt javasolja a Parlamentnek, hogy biztosítsa olyan 
eredményes eszközök létrehozását, amelyek biztosítják a külső dimenziót illetően az emberi 
jogok tiszteletben tartását. 
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Felelősség

A Bíróság a Hirsi kontra Olaszország ügyben hozott ítéletében elmarasztalta Olaszországot a 
nemzetközi vizeken Líbiával együttműködve folytatott visszafordítási műveletei miatt. Az 
automatikus visszaküldés (visszafordítási műveletek) – egyedi értékelés és a jogorvoslat 
lehetősége nélkül – sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének (EJEE) 3. és 
13. cikkét, valamint az egyezmény 4. jegyzőkönyvének 4. cikkét. A Bíróság egyértelművé 
tette, hogy a migránsok felett tényleges ellenőrzést gyakorló tagállamokat az EJEE szerinti 
kötelezettségek is kötik, ha ez az ellenőrzés a területükön kívül zajlik. A szubszaharai 
migránsok spanyol kormány általi Marokkóba történő automatikus visszaküldéséről szóló 
ítéletében az EJEB egyértelművé tette, hogy a tagállamok nem kerülhetik meg a felelősséget 
azzal, hogy joghatóságukat egy bizonyos módon értelmezik. Azóta viszont az EU tagállamai a 
határellenőrzési tevékenységüket kiegészítik a meghatalmazott útján történő 
határellenőrzéssel, a szomszédos országok határ- és parti őrségének finanszírozása és képzése 
útján. Az a tendencia, hogy a hatáskörükbe tartozó fellépéssel harmadik országot bíznak meg, 
felveti a felelősség és az elszámoltathatóság kérdését abban az esetben, ha a fellépés az 
emberi jogok megsértését eredményezi. A felelősségvállalás elmaradása azt jelentené, hogy a 
tagállamok könnyedén megkerülhetik az EJEE szerinti kötelezettségeiket azzal, hogy 
egyszerűen harmadik felekre hagyják „a munka elvégzését”. 

Ha az uniós ügynökségek az EU területén kívül működnek, akkor közvetlenül az uniós 
jog, többek között az Alapjogi Charta alkalmazandó. Ha az ügynökségek által a migránsok 
távozásának megakadályozása érdekében tett lépések megsértik a menedékjogot, a 
visszaküldés, a kínzás, illetve az embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmát, az emberi 
méltósághoz való jogot vagy a hatékony jogorvoslathoz való jogot, akkor ezért a szóban forgó 
ügynökség felelős, és el kell számoltatni. Az előadó intézkedéseket kér az emberi jogok 
eredményesebb nyomon követése és a Frontex intézkedéseinek való jobb megfelelés 
érdekében.

Befolyás és felelősség

Az EU komoly befolyással rendelkezik ahhoz, hogy megvalósítsa céljait. A migráció 
területén az uniós befolyás alkalmazása azonban egyetlen vetülettel bír, és csak az irreguláris 
migráció elleni küzdelemre és a visszafogadásra összpontosít. Ezt a feltételességet 
tapasztaljuk a társulási és vízumkönnyítési megállapodásokról folytatott tárgyalásokon, 
valamint a vízumkötelezettség alóli mentesség esetleges felfüggesztése kapcsán. Ezenkívül a 
befogadó országokból történő áttelepítésre vonatkozó kötelezettségvállalások a szóban forgó 
országok visszafogadással és a határellenőrzéssel kapcsolatos együttműködésétől függnek. Az 
előadó hangsúlyozza, hogy az EU-nak ki kell használnia befolyását abból a célból is, hogy a 
migrációs okokból történő finanszírozást a védelemhez való hozzáféréstől, valamint a 
menekültek munkaerő-piaci és oktatási jogainak javításától tegye függővé. Ez 
megakadályozhatja az emberi jogoknak a migrációs megállapodások eredményeként 
bekövetkező megsértését, de a hosszú ideig megoldatlan helyzetben lévő menekülteket is 
segítheti egy fenntartható jövő kiépítésében. Összességében az EU-nak ki kell használnia 
befolyását arra, hogy hozzájáruljon a felelősség méltányosabb megosztásához azáltal, hogy 
jobb életkörülményekbe és eredményesebb menekültvédelmi rendszerbe ruház be a 
menekülteket befogadó harmadik országokban. Egy olyan Globális Menekültügyi Alap 
létrehozására kell törekednie, amelynek célja a menekültek befogadásának kiszámíthatóbb és 
fenntarthatóbb finanszírozása. Az irreguláris migráció elleni eredményes küzdelem és a 
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harmadik országokkal való egyenlő partnerség előmozdítása érdekében az EU-nak eleget kell 
tennie áttelepítéssel kapcsolatos ígéreteinek, és meg kell teremtenie a munkavégzés, a tanulás 
és a vállalkozások számára a legális csatornákat. 

Az irreguláris migráció elleni küzdelem előnyben részesítése az új partnerségi 
keretrendszerben feszültségeket hozhat létre a partnerségek deklarált egyenlőségéhez, 
valamint az EU koherens és hatékony külpolitikájára vonatkozó célhoz viszonyítva, mivel 
más szakpolitikai célkitűzéseket, például a béke és a stabilitás előmozdítását, a felfelé 
irányuló társadalmi mobilitást és más fejlesztési célokat, például a szegénység elleni 
küzdelmet, az írástudatlanságot és a felelősségteljes kormányzást alárendelhet a szigorúan a 
migrációval kapcsolatos célkitűzéseknek. A migráció kiemelt kezelése a migrációs 
partnerségi keret keretében meglévő finanszírozási eszközök végrehajtásával kapcsolatos 
aggályokhoz is vezet. Kiemelendő ezek közül a Szükséghelyzeti Alap Afrikáért, amelyet a 
valettai csúcstalálkozón hoztak létre. Bár szükséghelyzeti eszköznek nevezik, a 
Szükséghelyzeti Alap Afrikáért forrásainak nagy része hivatalos fejlesztési segítségnyújtásból 
áll, amelynek célja a hosszú távú fejlesztési programok finanszírozása. Ezen alap révén az 
európai fejlesztési segélyek költségvetésének jelentős részét migrációkezelési gyakorlatok 
kapják, és többek között ide tartozik a líbiai parti őrségnek nyújtott támogatás is, amely 
miután elfogja a migránsokat, borzalmas fogva tartási helyekre szállítja őket vissza. A 
migráció előnyben részesítése oda vezet, hogy a hivatalos fejlesztési segítségnyújtás a 
leginkább rászoruló országokból azokba az országokba kerül át, ahonnan a legtöbb migráns 
származik. Az előadó hangsúlyozza, hogy a finanszírozásnak egyensúlyt kell biztosítania 
egyrészt a védelmi rendszerekbe történő beruházások és a kiváltó okok elleni küzdelem, 
másrészt a migrációkezelés között. A migráció és a menekültügy területén folytatott külső 
fellépések finanszírozása mellett szükség van az alapok felhasználásának eredményes és 
átlátható nyomon követésére és értékelésére, kellően figyelembe véve az emberi jogokra 
gyakorolt hatást. Ehhez szükség van egy olyan finanszírozási megállapodás megkötésére is, 
amelyben egyértelműen meghatározzák a harmadik ország és a Bizottság szerepét és 
felelősségét az alapok végrehajtása során. 
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VÉLEMÉNY A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

az Emberi Jogi Albizottság részére

az emberi jogok védelméről és az EU külső migrációs politikájáról
(2020/2116(INI))

A vélemény előadója: Miguel Urbán Crespo

JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri az Emberi Jogi Albizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. megerősíti, hogy a migrációhoz való jog emberi jog; felhívja a Bizottságot, hogy 
bővítse a fejlesztési és humanitárius politikákat, valamint a kapcsolódó jogi eszközöket 
annak érdekében, hogy kezelje valamennyi ember, köztük a migránsok, alapvető 
jogainak védelmével kapcsolatos kihívást azzal a céllal, hogy növelje a fejlesztési 
együttműködés hatékonyságát; emlékeztet arra, hogy az uniós szerződések értelmében 
az Unió az emberi jogok és a méltóság tiszteletben tartásán alapul, és ezért úgy véli, 
hogy az EU migrációs politikáját az emberi jogok tiszteletben tartására kell alapozni az 
EU globális pozíciójának és külpolitikája hitelességének erősítése érdekében;

2. emlékeztet arra, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikkében és az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 208. cikkében foglaltaknak megfelelően az EU 
fejlesztési együttműködésének fő célkitűzése a szegénység felszámolása, az 
egyenlőtlenségek csökkentése és a kirekesztés elleni küzdelem – senkit sem hagyva 
hátra –, az egyének szerepvállalásának növelése, a jogállamiság, a demokratikus 
kormányzás és az emberi jogok előmozdítása, valamint a fenntartható és inkluzív 
fejlődés előmozdítása; kitart amellett, hogy az uniós fejlesztési együttműködésnek a 
partnerországok fejlesztési stratégiáin kell alapulnia, a migrációval kapcsolatos 
szükségleteken és jogokon alapuló hosszú távú megközelítést követve, különös 
figyelmet fordítva a legkiszolgáltatottabbakra;

3. felhívja az EU-t, hogy hivatalos fejlesztési támogatását a szegénység kiváltó okainak 
kezeléséhez, valamint az irreguláris migráció ösztönzőinek és a kényszerű 
lakóhelyelhagyás okainak minimalizálásához igazítsa a demokratikus folyamatok és a jó 
kormányzás javítása, a fiatalok szerepvállalására és a vállalkozói szellemre vonatkozó 
lehetőségek megteremtése, a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, az 
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éghajlatváltozás kezelése, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása 
révén; hangsúlyozza a helyi körülményekhez igazított és a helyi szereplőkkel 
partnerségben kialakított politikák fontosságát;

4. felhívja az EU-t, hogy az emberi jogi kereten belül erősítse meg regionális fejlesztési és 
védelmi programjait, és ösztönözze a harmadik országok kapacitásépítését, 
konfliktusmegoldását, valamint az emberi jogok védelmét, előmozdítását és tiszteletben 
tartását; felhívja az EU-t, hogy ösztönözze a partnerországokat a nemzetközi 
szervezetekkel, a civil társadalommal és a regionális szervekkel és szervezetekkel való 
szorosabb együttműködés megvalósítására, illetve támogassa azokat e tekintetben, a 
regionális mobilitás elősegítése, valamint azon források erőteljesebb mozgósítása 
érdekében, amelyek arra szolgálnak, hogy a migránsokat, menekülteket és visszatérésre 
kötelezett személyeket méltóságukat tiszteletben tartó és a nemzetközi humanitárius 
jognak megfelelő elbánásban részesítsék;

5. emlékeztet arra, hogy a fejlesztési politikáról szóló európai konszenzus a migrációval 
kapcsolatban összehangolt, holisztikus és strukturált megközelítést ír elő, tekintettel 
annak horizontális jellegére, és úgy véli, hogy a migráció azon kulcsfontosságú 
területek egyike, amelyekre a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia 
alkalmazandó; e tekintetben felszólít a fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherenciának megfelelő és rendszeresen értékelt külső migrációs politikák 
kialakítására, amelyek hozzájárulnak az emberi jogok védelméhez, a nemek közötti 
egyenlőséghez és a társadalmi szerepvállalás lehetővé tételéhez, a szegénység 
felszámolásához és a humán fejlődéshez; 

6. újfent hangsúlyozza, hogy a migránsok emberi jogainak tiszteletben tartása továbbra is 
központi szerepet kell, hogy kapjon az EU új migrációs és menekültügyi politikájában, 
és aggodalmát fejezi ki az uniós határigazgatás és migrációellenőrzés externalizálásával 
kapcsolatban; ragaszkodik ahhoz, hogy az EU humánus és biztonságos határellenőrzést 
és migrációkezelést folytasson;

7. úgy véli, hogy javítani lehetne az új migrációs és menekültügyi paktumot; úgy véli, 
hogy a menekültek és migránsok emberi méltóságának a szolidaritás és a közös 
felelősség elvein alapuló új megközelítés középpontjában kell állnia, beleértve a közös 
befogadási politikákat és a kötelező áthelyezési rendszert, valamint biztosítva az emberi 
jogok, a nemzetközi, a menekült- és a tengerjog teljes körű tiszteletben tartását; 

8. emlékeztet arra, hogy a Földközi-tengeren bekövetkezett, számos migráns életét 
követelő hajótörések rendkívül tragikus események, amelyek felszámolásáért közös 
felelősséggel tartozunk; emlékeztet arra, hogy a tengeri mentés a nemzetközi jog 
értelmében jogi kötelezettség, különösen az ENSZ Tengerjogi Egyezményének 98. 
cikke szerint, amely előírja, hogy a tengeren bajba jutott személyeknek segítséget kell 
nyújtani; hangsúlyozza, hogy a tengeri kutatási és mentési műveletek során állandó, 
erőteljes és hatékony uniós válaszra van szükség, elsősorban egy külön erre a célra 
létrehozott uniós misszió révén, a Földközi-tengeren átkelni próbáló migránsok körében 
bekövetkező további halálesetek megelőzése érdekében; 

9. emlékeztet arra, hogy mivel a legtöbb migráns származási régióján és kontinensén belül 
mozog, meg kell könnyíteni a régión belüli és a kontinensen belüli mobilitást; 
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szorgalmazza, hogy az EU-Afrika partnerség és a jövőbeli, az Afrikai, Karibi és 
Csendes-óceáni Államok Szervezete és az EU közötti megállapodást az Afrikai Emberi 
Jogi Chartával és az Afrikai Uniónak az Afrikai Gazdasági Közösséget létrehozó 
szerződéshez csatolt, a személyek szabad mozgásáról, a tartózkodási jogról és a 
letelepedés jogáról szóló jegyzőkönyvvel összhangban támogassa a személyek régión és 
kontinensen belüli mobilitását; 

10. kitart amellett, hogy humanitárius folyosókra van szükség a szomszédos és fejlődő 
országok és az EU között; felhívja az EU-t, hogy lépjen fel az emberkereskedelemmel 
foglalkozó hálózatokkal szemben;

11. felszólítja az EU-t, hogy alakítson ki új biztonságos és legális útvonalakat a migránsok 
számára, és javítsa a meglévő útvonalakat; úgy véli, hogy az EU-nak törekednie kell 
arra, hogy harmadik országokkal való partnersége keretében fenntarthatóbb körkörös 
munkaerő-migrációs politikát alakítson ki, és biztonságos kétirányú migrációs 
mobilitást biztosítson, például munkaügyi és tudományos célokból;

12. újfent hangsúlyozza, hogy az uniós fejlesztési támogatás fejlődő országokkal való két- 
vagy többoldalú partnerségek keretében történő elosztása nem függhet az EU-val a 
migrációs politikák terén folytatott együttműködéstől, mivel ez aláásná az EU-nak a 
fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia és a fejlesztési politikáról szóló európai 
konszenzus szerinti jogi kötelezettségét, valamint a hivatalos fejlesztési támogatás 
elsődleges célját, azaz a szegénység felszámolását, és ellentétes lenne az országok 
felelősségvállalásának segélyhatékonysági elvével; kitart amellett, hogy a fejlesztési 
támogatás nem kötődhet az EU külső biztonsági politikáihoz, és hogy a migráció 
összehangoltabb, strukturáltabb és holisztikusabb megközelítését továbbra is az emberi 
jogok teljes körű tiszteletben tartása mellett kell meghatározni és végrehajtani, beleértve 
minden egyén azon jogát, hogy elhagyja származási országát; 

13. mélységes aggodalmának ad hangot a fejlesztési alapokkal való olyan visszaélések 
miatt, amelyek a határigazgatás során az emberi jogok megsértését eredményezik; 
sajnálatát fejezi ki a bejelentések szerint az Uniós Szükséghelyzeti Alaphoz kapcsolódó, 
Líbiában, Etiópiában, Eritreában és Nigerben elkövetett emberi jogi jogsértések miatt; 
szorgalmazza az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért emberi jogi hatásainak nyomon 
követésére szolgáló erős mechanizmusok, valamint egy elszámoltathatósági rendszer 
létrehozását a nemzetközi jog megsértésének megelőzése és kezelése érdekében; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a szükséghelyzeti alap kiterjesztéséről szóló bizottsági 
jelentés nem irányoz elő javulást ezen a területen; ismételten hangsúlyozza, hogy 
alaposan ki kell vizsgálni az állítólagos emberi jogi visszaéléseket, beleértve az EU 
határain elkövetett jogsértéseket is; üdvözli ezért, hogy a Bizottság új migrációs és 
menekültügyi paktumában új, független ellenőrzési mechanizmust vezettek be;

14. sajnálatának ad hangot az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért átláthatóságának 
hiánya miatt, valamint amiatt, hogy a Parlamentet nem vonják be annak ellenőrzésébe; 
újfent hangsúlyozza, hogy a partnerországokat és a civil társadalmi szervezeteket 
szorosabban be kell vonni; sürgeti a Bizottságot, hogy terjessze elő a szükséghelyzeti 
alap végrehajtásának végső átfogó felülvizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy az 
összhangban legyen az uniós fejlesztési, emberi jogi és humanitárius célkitűzésekkel; 
sajnálja, hogy a Bizottság ilyen felülvizsgálat hiányában kérte az Uniós Szükséghelyzeti 
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Alap Afrikáért meghosszabbítását, és ezért nincs bizonyíték arra, hogy vajon ezeket a 
célkitűzéseket megfelelően értékelték-e és valósították-e meg; megismétli arra irányuló 
felhívását, hogy az Európai Parlamentet teljes mértékben vonják be az uniós 
vagyonkezelői alapok felügyeletébe és irányításába; alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
az operatív bizottságok tevékenységeit is nyomon kövessék, és kéri a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az Európai Parlament képviselőjének jelenlétét e bizottságokban, és adjon 
részletes tájékoztatást a meghozott határozatokról;

15. újfent hangsúlyozza, hogy a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 
Eszköz migrációra szánt költségvetését a migráció kiváltó okainak kezelésére kell 
felhasználni, nem pedig a migrációs áramlások ellenőrzésére vagy a külső határok 
igazgatásának finanszírozására; kiemeli, hogy a Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköznek olyan intézkedéseket kell tartalmaznia, 
amelyek biztosítják a migrációval kapcsolatos projektek kiadásainak és végrehajtásának 
elszámoltathatóságát és átláthatóságát a migráció kiváltó okainak kezelésére irányuló 
célkitűzésük nyomon követése és megvalósulása érdekében;

16. úgy véli, hogy a származási és tranzitországokkal kötött megállapodásoknak 
garantálniuk kell az emberi élet és méltóság, valamint az emberi jogok teljes körű 
védelmét; mélyen aggasztónak tartja, hogy e garanciák nem mindig érvényesülnek teljes 
körűen, és hogy a migránsok és a menekültek gyakran embertelen körülményekkel 
szembesülnek átadásuk és őrizetük során; emlékeztet különösen a líbiai 
idegenrendészeti fogdákban uralkodó elfogadhatatlan helyzetre, ahol emberek ezreit 
szisztematikusan önkényesen, embertelen körülmények között tartják fogva, kínozzák 
őket és egyéb visszaéléseket követnek el ellenük, többek között megerőszakolják, 
önkényesen meggyilkolják és kizsákmányolják őket; 

17. aggodalmának ad hangot néhány, harmadik országokkal kötött, jogilag kötelező erejű 
partnerségi és együttműködési megállapodásba foglalt visszafogadási záradékok miatt, 
különösen a nemzetközi emberi jogi normáknak megfelelő rendelkezések hiányában; 
felszólítja az EU-t, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájával és a menekültek 
helyzetére vonatkozó egyezménnyel (genfi egyezmény) összhangban törekedjen a 
migrációs mobilitásra, a visszatérésre és a visszafogadásra vonatkozó hivatalos 
megállapodások megkötésére a partnerországokkal; hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az Európai Parlament aktívan részt vegyen e megállapodások és a már meglévő 
megállapodások kidolgozásában; hangsúlyozza, hogy a jövőbeli partnerségi 
megállapodásokat parlamenti ellenőrzésnek kell alávetni, és azoknak a szolidaritás, a 
közös felelősség, az emberi jogok tiszteletben tartása, a jogállamiság és a nemzetközi 
humanitárius jog elvén kell alapulniuk; 

18. fenntartja, hogy a migránsok visszatérésének elsősorban önkéntes alapon kell történnie, 
és újfent hangsúlyozza, hogy a visszaküldések csak biztonságos körülmények között, az 
érintett migránsok alapvető és eljárási jogainak teljes körű tiszteletben tartása mellett, és 
csak akkor hajthatóak végre, ha az ország, ahová a migránsokat vissza kívánják küldeni, 
biztonságosnak tekinthető; pozitívnak tartja a támogatott önkéntes visszatérés 
gyakorlatát, amely lehetővé teszi, hogy azok a migránsok, akik kifejezetten vissza 
akarnak térni származási országukba, a folyamat minden szakaszában segítséget 
kapjanak; felszólítja a tagállamokat, hogy teljes körűen tartsák tiszteletben a 
visszaküldés tilalmának elvét, és vezessenek be megfelelő eljárási biztosítékokat 
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menekültügyi és határigazgatási eljárásaikba; 

19. hangsúlyozza, hogy megfelelően figyelembe kell venni a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személyek – többek között a kísérő nélküli kiskorúak, a fogyatékossággal élő 
személyek, a nők és a gyermekek – szükségleteit és jogait, és kéri, hogy biztosítsák 
számukra az azonnali védelem és menedék megfelelő formáit;

20. hangsúlyozza a gyermek mindenek felett álló érdeke elvének elsőbbségét a gyermekeket 
érintő minden tekintetben, és úgy véli, hogy valamennyi gyermek védelmének 
biztosítása érdekében – a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel összhangban – 
alapvető fontosságú egyedi eljárásokat alkalmazni;

21. kiemeli, hogy a nők a migráció során különös nehézségekkel szembesülnek, és ezért 
felszólít a migráns nők védelmét szolgáló rendszerek létrehozására és megerősítésére az 
őket érő erőszak, bántalmazás, elhanyagolás és kizsákmányolás megelőzése és 
leküzdése érdekében.
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VÉLEMÉNY AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG 
RÉSZÉRŐL

a Külügyi Bizottság részére

az emberi jogok védelméről és az EU külső migrációs politikájáról
(2020/2116(INI))

A vélemény előadója: Sira Rego

PA_NonLeg
JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

A. mivel a migráció külső dimenziójával kapcsolatos uniós megközelítés arra késztette az 
EU-t, hogy a határellenőrzés és a migrációkezelés terén együttműködjön harmadik 
országokkal; mivel az uniós határigazgatás és migráció-ellenőrzés „kiszervezése” 
aggályokat vet fel az emberi jogi normák megsértésének lehetséges kockázatai 
tekintetében, és mivel az EU-nak emberséges és biztonságos módon kell a határokat 
ellenőriznie és a migrációt kezelnie; mivel az EU új migrációs és menekültügyi 
paktuma nagy hangsúlyt helyez a harmadik országokkal való együttműködésre; mivel 
az együttműködés valamennyi formájának az alapvető és emberi jogokon kell alapulnia;

B. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 208. cikkének (1) 
bekezdése kimondja, hogy a fejlesztési támogatás elsődleges célja a szegénység 
csökkentése, hosszú távon pedig annak felszámolása; mivel ezért aggasztó, hogy 
harmadik országokban egyre gyakrabban alkalmazzák a fejlesztési együttműködést a 
migráció ellenőrzésére; mivel a fejlődő országokkal kialakított két- vagy többoldalú 
partnerségek keretében nyújtott uniós fejlesztési támogatás nem függhet a migrációs 
politikák terén folytatott együttműködéstől;

C. mivel az uniós jog megköveteli az alapvető jogok tiszteletben tartását az EU 
valamennyi belső és külső tevékenysége során; mivel az emberi jogok az EU 
külpolitikájának központi elemét kell, hogy képezzék; mivel az EU külső migrációs 
politikájának szigorúan tiszteletben kell tartania az emberi jogok európai egyezményét 
és az Alapjogi Chartát, valamint az uniós és nemzetközi jogszabályokat;

D. mivel az EU külső migrációs politikájának arra kell törekednie, hogy megvédje a 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült és nemzetközi védelemre szoruló személyek alapvető 
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jogait a származási és tranzitországokban; mivel aggályok merültek fel a jelenlegi 
politikáknak a harmadik országokban élő emberek jogaira – nevezetesen az emberi 
méltósághoz, a terület elhagyásához, a menedékhez, a sérthetetlenséghez, a 
szabadsághoz és a biztonsághoz való jogra, a rossz bánásmód, a visszaküldés, a 
visszafordítás és a kollektív kiutasítás tilalmára, valamint az eljárási garanciákra – 
gyakorolt hatása miatt; 

E. mivel 2014 óta legalább 20 000 ember vesztette életét a Földközi-tengeren, és még 
ennél is többen hunytak el a Szahara sivatag migrációs útvonali mentén és máshol; 
mivel következetes beszámolók érkeztek az EU külső határain – különösen a 
Görögország és Törökország között, valamint Horvátország és Bosznia-Hercegovina 
között – tapasztalható visszafordításokról és emberi jogi jogsértésekről;

F. mivel a tengeren bajba jutott személyeknek nyújtott segítség hiánya és a harmadik 
országok nem biztonságos kikötőibe való visszatoloncolások sértik az 1974-es 
„Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezményben (SOLAS-egyezmény) és a 
tengeri felkutatásról és mentésről szóló 1979. évi nemzetközi egyezményben (SAR-
egyezmény) rögzített nemzetközi tengerjogot és az élethez való jogot, valamint a 
menedékjogot; mivel a tagállamoknak a Földközi-tenger teljes medencéjében be kell 
tartaniuk ezt a kötelezettséget, és – a Bizottság a 2020. évi iránymutatásaiban1 
ajánlottak szerint – nem szabad büntethetővé tenniük a bajba jutott embereknek 
támogatást vagy segítséget nyújtó személyeket és szervezeteket; mivel a megfelelő és 
hatékony kutatási és mentési műveletek létrehozása, működtetése és fenntartása a 
nemzetközi jog értelmében kötelezettség, amit az EU-nak támogatnia kell; 

G. mivel az EU 2016 óta egyre növelte a harmadik országokkal a visszaküldésről és a 
visszafogadásról között informális megállapodások és megegyezések számát, ideértve a 
közös migrációs nyilatkozatokat, egyetértési megállapodásokat, a közös koncepciókat, a 
szokásos működési eljárásokat és a bevált gyakorlatokat; mivel a hivatalos 
visszafogadási megállapodásokhoz hasonlóan ezek az informális megállapodások is 
megerősítik az államok állampolgáraik (vagy mások) visszafogadása iránti 
elkötelezettségét, és meghatározzák a visszaküldések gyakorlati végrehajtására irányuló 
eljárásokat; mivel 2016 óta az EU legalább 11 informális megállapodást, ám csak egy új 
visszafogadási megállapodást kötött; mivel a harmadik országokkal fennálló, 
migrációval kapcsolatos informális megállapodások nem tartalmaznak biztosítékokat a 
harmadik országok állampolgárainak jogaira és olyan rendelkezéseket, amelyek az 
emberi jogok megsértése esetén a megállapodás megszüntetését vagy felfüggesztését 
jelentenék;

H. mivel az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) jelentősebb szerepet 
játszott a harmadik országokkal folytatott gyakorlati és operatív együttműködésben, 
amely többek között a visszaküldésre és a visszafogadásra, a képzésekre, a harmadik 
országok hatóságai számára határigazgatás és határellenőrzés céljából nyújtott operatív 
és technikai segítségre, az EU külső határain vagy harmadik országok területén 
műveletek vagy közös műveletek végrehajtására, valamint az összekötő tisztviselők és 
operatív személyzet harmadik országokban történő telepítésére terjed ki; 

1 A Bizottság iránymutatása a jogellenes be- és átutazás, valamint a jogellenes tartózkodás elősegítésének 
meghatározásáról és megelőzéséről szóló uniós szabályok végrehajtásáról (C(2020)6470).
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I. mivel az ENSZ migránsok emberi jogaival foglalkozó korábbi különleges előadója 
bírálta az EU migrációs megállapodásai nyomonkövetésének és elszámoltathatóságának 
hiányát; mivel azt is megállapította, hogy kevés jel utal arra, hogy a mobilitási 
partnerségek további emberi jogokat vagy fejlesztési előnyöket eredményeztek volna;

J. mivel egyes harmadik országok az EU-val folytatott együttműködésük keretében 
bűncselekménnyé nyilvánították az embercsempészetet és korlátozták a regionális 
migrációs mobilitást; mivel a migráció bűncselekménnyé nyilvánítása Nigerben hatással 
volt a szabad mozgásra a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségének 
(ECOWAS) régiójában, amely 1975 óta számos olyan jegyzőkönyvet fogadott el, 
amelyek lehetővé teszik a személyek szabad mozgását a régión belül;

K. mivel számos oknyomozó újságíró és emberi jogi megfigyelő csoport dokumentálta az 
emberi jogok olyan megsértését, amely a beszámolók szerint közvetlenül vagy közvetve 
az EU migrációs politikájának harmadik országokban történő végrehajtásához köthető; 
mivel egyes civil társadalmi csoportok jogi eljárást indítottak az EU és a tagállamok 
ellen ilyen jogsértések miatt; mivel az Európai Számvevőszékhez panaszt nyújtottak be 
a líbiai uniós finanszírozással kapcsolatban, és kérték a líbiai parti őrséget támogató 
program felfüggesztését, mivel az sérti az uniós finanszírozási jogszabályokat és az 
emberi jogokra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat2; mivel egyes uniós és tagállami 
tisztviselők ellen panaszt nyújtottak be a Nemzetközi Büntetőbírósághoz, amiért azok 
„évi több ezer ember halálát és a Líbiából menekülni próbáló több tízezer migráns 
visszaküldését (erőszakkal való visszaszállítását) okozták, amelynek következtében 
gyilkosságot, deportálást, bebörtönzést, rabszolgaságot, kínzást, nemi erőszakot, 
üldöztetést és más embertelen cselekményeket követtek el velük szemben”3; 

L. mivel a Bizottság még nem értékelte az egymást követő migrációs politikai kereteit, 
nevezetesen a migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítés és az új 
partnerségi keret végrehajtásának harmadik országok állampolgárai emberi jogaira 
gyakorolt hatását, valamint az EU migrációs kérdésekben harmadik országokkal 
folytatott együttműködésének emberi jogi hatását; mivel egy ilyen értékeléshez hasznos 
lehet az érintett közösségekkel átfogó, inkluzív és nyilvános formában folytatott 
konzultáció és e közösségek érdemi részvétele annak biztosítása érdekében, hogy az EU 
külső migrációs politikája teljes mértékben megfeleljen az emberi jogoknak;

1. felhívja a Bizottságot, hogy végezze el az EU külső migrációs politikája emberi jogi 
vonatkozásainak átfogó értékelését, különös figyelmet fordítva az EU–Törökország 
nyilatkozatra, a Líbiával való együttműködésre, az EU–Afganisztán közös migrációügyi 
koncepcióra, a kartúmi folyamat keretében végrehajtott projektekre és a Frontex 
határigazgatási együttműködési megállapodásaira és tengeri fellépéseire;

2. felhívja a Bizottságot, hogy az értékelés során vegye figyelembe a civil társadalmi 
szervezetekkel és a helyszínen dolgozó egyéb szereplőkkel folytatott állandó párbeszéd 
során gyűjtött információkat, és ezen értékelés következtetései alapján határozza meg a 

2 Global Legal Action Network (GLAN), „Az EU pénzügyi bűnrészessége a líbiai migránsokkal való 
visszaélésekben”.
3 A terrorizmus és a nemzetközi bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó Capstone projekt diákjai, a Nemzetközi 
Büntetőbíróság ügyészi hivatalának „Az EU migrációs politikái a Földközi-tenger középső térségében és 
Líbiában (2014–2019)” című közleménye.



PE660.103v02-00 34/41 RR\1227783HU.docx

HU

javításra szoruló területeket és eszközöket;

3. felhívja a Bizottságot, hogy nagyobb együttműködést alakítson ki a harmadik 
országokkal egy olyan átfogó megközelítésre építse, amely összhangban van az emberi 
jogokkal és különösen a menedékjoggal, a rossz bánásmód tilalmával, a visszaküldés 
tilalmának elvével, a szabadsághoz való joggal és a kollektív kiutasítás tilalmával;

4. felhívja a Bizottságot és az uniós ügynökségeket, hogy tartsák vissza vagy vizsgálják 
felül a harmadik országokkal folytatott együttműködésüket, beleértve minden olyan 
konkrét finanszírozás és projekt felfüggesztését, amely veszélyeztetik az érintettek 
emberi jogait, beleértve azokat az eseteket is, amikor a harmadik országok nem tartják 
teljes mértékben tiszteletben a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi ENSZ-
egyezményből és az emberi jogok európai egyezményéből eredő alapvető jogokat, nem 
erősítették meg ezeket az egyezményeket, vagy nem tartják be a SOLAS-egyezményt és 
a SAR-egyezményt; hangsúlyozza, hogy az EU külső migrációs politikájának nem 
szabad támogatnia a tengeren való feltartóztatásokat, amelyek nem biztonságos 
kikötőbe küldik vissza az embereket;

5. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy – figyelembe véve a menekültek, 
menedékkérők és migránsok, köztük a tengeren feltartóztatott személyek emberi 
jogainak súlyos megsértését Líbiában – sürgősen vizsgálják felül a líbiai parti őrséggel 
folytatott valamennyi együttműködési tevékenységet, és függesszék fel azokat 
mindaddig, amíg az emberi jogok tiszteletben tartásának egyértelmű garanciái nem 
állnak rendelkezésre;

6. rámutat az EU–Törökország nyilatkozatra, amelynek jegyében az EU Alapjogi 
Chartájával összeegyezhetetlen emberi jogi jogsértésekre került sor; felhívja a 
Bizottságot, hogy sürgősen vizsgálja felül az EU–Törökország nyilatkozatot annak 
biztosítása érdekében, hogy az szigorúan megfeleljen az emberi jogi normáknak és az 
uniós jognak;

7. megjegyzi, hogy a harmadik országokkal folytatott uniós együttműködés nagy 
hangsúlyt fektet a visszaküldések száma fokozásának szükségességére, anélkül, hogy 
alaposan értékelnék az emberi jogok megsértésének következményeit; megjegyzi, hogy 
a megerősített határellenőrzés és a korlátozott vízumpolitika a védelem szükségessége 
ellenére megnehezítheti a migránsok számára a belépést egy országba; hangsúlyozza, 
hogy ez a helyzet nemcsak az ország elhagyásának jogát, hanem a nemzetközi emberi 
jogi törvényekben rögzített menedékjogot is aláássa;

8. mély aggodalmát fejezi ki az EU külső határain európai részvétellel zajló 
visszatoloncolásokról szóló következetes beszámolók miatt; úgy véli, hogy az emberi 
jogoknak, különösen a menedékjognak a határigazgatásban részt vevő bármely szereplő 
általi megsértése aláássa a humánus és jogokon alapuló migrációs politika globális 
szintű megvalósítására irányuló erőfeszítéseket;

9. hangsúlyozza a Frontex hajói által elkövetett jogellenes cselekményekkel kapcsolatos 
vádak súlyosságát, és elítél minden lehetséges bűnrészes magatartást a tengeri 
visszafordítási műveletekben; felszólítja a Bizottságot, hogy a Szerződések őreként 
határozottan követeljen független vizsgálatot e vádakkal, valamint – a nemzetközi 
jogszabályoknak és a tengeren veszélyben lévők védelmére vonatkozó elveknek és 
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értékeknek való megfelelés biztosítása érdekében – a Frontex-műveletek ellenőrzésének 
módjával kapcsolatosan; aggodalmát fejezi ki továbbá amiatt, hogy a Frontex harmadik 
országokban végzett légi felügyeletet a kínzás, valamint az embertelen és megalázó 
bánásmód elől menekülő személyek feltartóztatása céljából; emlékeztet arra, hogy az 
(EU) 2019/1896 rendelet 46. cikke értelmében a Frontex ügyvezető igazgatójának 
teljesen vagy részben fel kell függesztenie vagy meg kell szüntetnie bármely 
tevékenységet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az alapvető jogok vagy a nemzetközi 
védelemmel kapcsolatos kötelezettségek súlyos vagy valószínűleg tartós megsértése áll 
fenn;

10. üdvözli, hogy a Bizottság elismeri egy független határőrizeti mechanizmus 
létrehozásának szükségességét, és hogy beépítette ezt a javaslatot az EU migrációs és 
menekültügyi paktumába; e tekintetben felszólít egy olyan uniós szintű mechanizmus 
létrehozására, amely lehetővé teszi az uniós jog határokon történő állítólagos 
megsértésének független kivizsgálását az alapvető és emberi jogok megsértésének 
megszüntetése érdekében; nyomatékosítja, hogy biztosítani kell ezen eszköz 
függetlenségét, átláthatóságát és hatékonyságát;

11. kéri az Alapjogi Ügynökség megbízatásának meghosszabbítását annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy az Ügynökség tanácsadói szerepet töltsön be az EU menekültügyi és 
migrációs politikáinak külső dimenziójában, valamint részt vegyen a nyomon követési 
gyakorlatokban;

12. felhívja a figyelmet arra, hogy a harmadik országokkal az EU migrációs politikájának 
külső dimenziója keretében folytatott együttműködésnek a szegénység felszámolása és 
gazdasági lehetőségek megteremtése révén elő kell mozdítania a fejlődést és kezelnie 
kell a kényszerű migráció kiváltó okait, a származási, tranzit- és célországokban 
reagálnia kell a menekültek, migránsok és közösségek rövid és hosszú távú 
szükségleteire, hozzá kell járulnia az idegengyűlölet, a rasszizmus és a 
megkülönböztetés elleni küzdelemhez, hozzá kell járulnia a jobb életkörülményekhez és 
a menekültek, migránsok és hontalan személyek jogainak garantálásához világszerte, 
valamint elő kell mozdítania a nemzetközi jog teljes körű tiszteletben tartását; 
különösen arra kéri az EU-t, hogy ne akadályozza a mozgás szabadságát a Nyugat-
afrikai Államok Gazdasági Közösségének (ECOWAS) régiójában, ahol a szezonális és 
cirkulációs migráció hosszú múltra tekint vissza;

13. hangsúlyozza, hogy a harmadik országokkal folytatott együttműködésnek tartós és 
kölcsönösen előnyös partnerségeken kell alapulnia; felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a fejlesztési együttműködési politikák ne sértsék az EUMSZ 208. 
cikkében foglalt elveket és célkitűzéseket, nevezetesen a szegénység csökkentését és 
hosszú távú felszámolását; hangsúlyozza, hogy a mobilitási partnerségek és a közös 
migrációs és mobilitási programok hatékony eszközök lehetnek a harmadik országokkal 
a migráció terén folytatott együttműködés fokozására;

14. felhívja az EU-t, hogy vonja be a diaszpórát, az érintett közösségeket, a menekültek és 
migránsok által vezetett szervezeteket, különösen a nők által vezetett szervezeteket, 
valamint a civil társadalom képviselőit a harmadik országokban végrehajtott projektek 
tervezésébe, végrehajtásába és értékelésébe;
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15. kitart amellett, hogy a harmadik országokkal kötött, migrációról szóló együttműködési 
megállapodások kidolgozása, végrehajtása és értékelése során az Európai Parlamentnek 
fokozottabb felügyeletet és ellenőrzést kell gyakorolnia; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
a Bizottság megkerülte a harmadik országokkal folytatott migrációs együttműködés 
Európai Parlament általi ellenőrzését;

16. sajnálatának ad hangot az EU afrikai szükséghelyzeti vagyonkezelői alapja (EUFT) 
átláthatóságának hiánya miatt, valamint amiatt, hogy a Parlamentet nem vonják be 
annak ellenőrzésébe; felhívja a Bizottságot, hogy átfogóan vizsgálja felül e 
szükséghelyzeti alap végrehajtását, többek között azáltal, hogy teljes körű ellenőrzési 
jogkört biztosít az Európai Parlament számára a projektek kiválasztása során, valamint 
ebbe bevonja a helyszínen működő és és az emberi jogok védelmével foglalkozó civil 
társadalmi szervezeteket és párbeszédet épít ki; felszólít az EUTF végrehajtásának 
átláthatóságára, valamint arra, hogy a Parlamentet minden szakaszban tájékoztassák;

17. elítéli, hogy az EU és tagállamai egyre gyakrabban folyamodnak megfelelő parlamenti 
ellenőrzés és a demokratikus és bírói felügyelet hiánya mellett harmadik országokkal 
kötött informális megállapodásokhoz; felszólít az ilyen megállapodások és 
végrehajtásuk teljes átláthatóságára; felhívja a Bizottságot, hogy az EUMSZ 218. 
cikkével összhangban tartsa tiszteletben a Parlament előjogait az uniós migrációs 
politikák külső dimenziójával kapcsolatos döntések terén;

18. megfelelő operatív, jelentéstételi, nyomon követési és elszámoltathatósági 
mechanizmusokat – többek között hatékony bírósági jogorvoslatot – szorgalmaz, 
amelyeket integrálni kell az EU harmadik országokkal folytatott együttműködésébe, 
különös tekintettel az informális megállapodásokra és a pénzügyi együttműködésre; 
különösen arra szólítja fel a Bizottságot, hogy hozzon létre egy független, átlátható, 
hatékony, a civil társadalom és a helyszínen dolgozók részvételén alapuló, valamint 
rendszeresen és nyilvánosan elérhető eredményekkel rendelkező, megfelelő 
nyomonkövetési mechanizmust;

19. felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy alakítsanak ki és bővítsék az EU-ba vezető 
biztonságos és legális útvonalakat annak érdekében, hogy megvédjék a migránsokat és a 
menekülteket a veszélyes útvonalakon való elindulástól, többek között azáltal, hogy 
jelentősen növelik az UNHCR globális áttelepítési szükségletekre vonatkozó 
célkitűzéséhez való tagállami hozzájárulásokat, és új legális migrációs lehetőségeket 
vezetnek be a partnerországok számára, így ezek – a legális migráció és mobilitás 
területén már meglévő két- és többoldalú együttműködésen felül – értékes eszközökké 
válhatnak; megismétli különösen azt, hogy a vízumliberalizáció kulcsfontosságú 
eszköz, amely valódi, kölcsönösen előnyös partnerséget hoz létre a harmadik 
országokkal;

20. hangsúlyozza a nemzetközi szervezetek, például az UNHCR, az UNICEF és a 
Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) kulcsszerepét az emberi jogok védelmének 
javításában ott, ahonnan elmenekülnek az emberek az otthonaikból; felszólítja az EU-t, 
hogy növelje az e szervezeteknek nyújtott támogatást és biztosítsa, hogy a humanitárius 
szervezetek valamennyi tevékenységük során maradéktalanul elérhessék az összes 
rászoruló migránst, többek között az idegenrendészeti fogdákban és a 
határátkelőhelyeken lévőket, hogy humanitárius és orvosi segítséget, többek között 
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családfelkutató szolgálatokat nyújthassanak számukra; 

21. megjegyzi, hogy az eddig megkötött 18 hivatalos visszafogadási megállapodás többsége 
magában foglalja a harmadik országok állampolgárainak egy tranzitországba történő 
visszafogadását; hangsúlyozza, hogy a tranzitországokba való visszatérés esetén fennáll 
potenciálisan a kockázat, hogy megsértik a visszatérők emberi jogait; felszólít arra, 
hogy szisztematikusan építsék be a visszafogadási és az informális megállapodásokba 
az emberi jogokat, többek között a visszaküldés tilalmának elvét, valamint a közvetett 
vagy láncszerű visszaküldés megelőzését célzó rendelkezéseket; felhívja továbbá a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy az uniós visszafogadási megállapodások 
tartalmazzanak egy felfüggesztési záradékot, amely az emberi jogok tartós megsértése 
esetén lehetővé teszi egyoldalú megszakításukat;

22. hangsúlyozza, hogy az (EU) 2019/1896 rendelet szerint a Frontexnek időben, 
következetesen, átlátható módon, teljes körűen és pontosan be kell számolnia a 
Parlamentnek a harmadik országokkal folytatott együttműködéssel kapcsolatos 
tevékenységeiről, különös tekintettel a határigazgatás és a harmadik országokban 
történő visszaküldés terén nyújtott technikai és operatív segítségnyújtáshoz kapcsolódó 
tevékenységekre, valamint az összekötő tisztviselők kiküldésére, és részletes 
információkat kell adnia az alapvető jogok tiszteletben tartásáról;

23. szorgalmazza, hogy a Frontex jogállásról szóló eseti megállapodásai tartalmazzanak 
konkrét intézkedéseket az emberi jogok érvényesítésére a határigazgatás keretében, 
valamint egyértelmű elszámoltathatósági mechanizmust az esetleges emberi jogi 
jogsértésekre vonatkozóan; felhívja a Frontexet, hogy rendszeresen tájékoztassa a 
Parlament DROI, AFET és LIBE bizottságait minden olyan tevékenységről, amely 
harmadik országokkal való együttműködést foglal magában, és különösen az emberi 
jogok e tevékenységek részeként történő érvényesíthetőségéről.
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