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RÖVID INDOKOLÁS 

A visszafogadással kapcsolatos kérdéseknek az Indonéziával kötött keretmegállapodásba való 

felvétele megfelel az uniós visszafogadási megállapodások 2011-es értékelésében 

megfogalmazott ajánlásoknak. A keretmegállapodás 34. cikkének (4) bekezdése további 

tárgyalásokat említ, amelyek célja a Felek meghatározott kötelezettségeit szabályozó 

visszafogadási megállapodás megkötése. Ezek a tárgyalások a harmadik országok 

állampolgáraira is ki fognak terjedni.  

Az előadó véleménye szerint a visszafogadással kapcsolatos kérdéseknek az Indonéziával 

kötött keretmegállapodásba való felvétele elő fogja segíteni a jövőbeli tárgyalásokat, és 

szilárd alapot fog biztosítani azok számára. Az előadó azt javasolja, hogy indokolatlan 

késedelem nélkül kezdjék meg a meghatározott kötelezettségekre vonatkozó tárgyalásokat.  

A tervek szerint visszafogadási vegyes bizottság fog alakulni a jövőbeli visszafogadási 

megállapodás alkalmazására vonatkozó kérdések megvitatására. Az előadó azt javasolja, hogy 

a Parlament számára biztosítani kellene a jogot, hogy megfigyelőként részt vehessen a 

bizottság ülésein. Emellett az előadó szerint a civil társadalom képviselői számára is 

biztosítani kellene a jogot ahhoz, hogy követni tudják a bizottság üléseit.  

Az előadó továbbá felszólítja az Európai Bizottságot, hogy az intézmények közötti jó 

együttműködés elvének megfelelően valamennyi szakaszban tájékoztassa az Európai 

Parlamentet a megállapodások végrehajtásának eredményeiről. A Parlament különösképp 

igényli azt, hogy tájékoztassák az emberi jogi biztosítékok szabályozásának módjáról és arról, 

hogy a biztosítékokat hogyan alkalmazták a visszafogadási megállapodások hatálya alá 

tartozó személyek alapvető emberi jogainak védelme érdekében. Az előadó arra is emlékeztet, 

hogy a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezménnyel és az 1984. évi kínzás 

elleni egyezménnyel összhangban személyek elvileg nem állhatnak visszafogadás vagy 

visszaküldés hatálya alatt abban az esetben, ha okkal feltételezhető, hogy az országban, ahova 

visszatérnének, letartóztatás, büntetés, embertelen bánásmód vagy kínzás kockázatának 

vannak kitéve. 

Az előadó úgy véli, hogy a visszafogadási megállapodások átlátható és igazságos keretet és 

szabályokat biztosíthatnak az illegális migránsoknak az anyaországukba való visszaküldésére. 

A visszafogadással kapcsolatos kérdések Indonéziával kötött keretmegállapodásba való 

felvételének fel kellene lendítenie és meg kellene gyorsítania a visszafogadási megállapodás 

megkötéséhez vezető folyamatot. 

Ezen okokból és az Indonéziával kötendő visszafogadási megállapodás alkalmazására 

vonatkozó ezen megjegyzésekkel az előadó azt javasolja, hogy az Európai Parlament adja 

egyetértését az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz 

Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak a 

visszafogadással kapcsolatos kérdéseihez, nevezetesen a 34. cikk (3) és (4) bekezdéséhez. 

****** 

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek az egyetértés megadását.   
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