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JAVASLATOK 

A Fejlesztési Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. mélységes együttérzésének ad hangot a nemrégiben Lampedusán bekövetkezett tragédia 

kapcsán, amelynek során több mint 350 bevándorló vesztette életét; felhívja az EU-t és a 

tagállamokat, hogy a vonatkozó megállapodásokkal összhangban alakítsanak ki egységes 

európai bevándorlási stratégiát és segítsék elő a háborúk, belső konfliktusok és üldöztetés 

elől menekülő emberek védelemhez jutását Európában; felhívja a figyelmet arra, hogy a 

kitoloncolás jóvátehetetlen következményekkel járhat abban az esetben, ha a 

menekülteket olyan országba küldjük vissza, ahol életük és szabadságuk veszélyben 

forog; 

2. hangsúlyozza, hogy a támogatott önkéntes visszatérési programok személyre szabott 

jellegét fokozni kell, mivel elsősorban ezeknek kellene minden tekintetben kielégíteni a 

gazdasági, társadalmi és pszicho-szociális szintű visszailleszkedési igényeket; felhívja az 

EU-t és a tagállamokat, hogy a humánus visszatérést és az alapvető jogok teljes mértékű 

tiszteletben tartását biztosító, a nőkhöz, a gyermekekhez és a fogyatékossággal élőkhöz 

hasonló kiszolgáltatott csoportokra kiemelt figyelmet fordító, az összes tagállam által 

szolidaritást vállaló, közös normákon alapuló integrált irányítási elv alkalmazása révén 

javítsák a visszatérések kezelésének összes vetületét; 

3. felszólítja a Bizottságot, hogy a következő programozási időszakban tegyen további 

erőfeszítéseket az önkéntes visszatérési intézkedések javítására és a különböző 

finanszírozási eszközök koordinálására, figyelembe véve elsősorban a partnerországok 

fejlesztési prioritásait; javasolja, hogy a visszatérési projekteket többek között a helyi civil 

társadalmi szervezetekkel, a magánszférával, a helyi hatóságokkal és a nemzetközi 

ügynökségekkel együttműködésben hajtsák végre; 

4. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki független ellenőrző rendszert annak biztosítására, 

hogy a támogatott visszatérési programok és a visszailleszkedési folyamatok hatékonyak 

legyenek, és maradéktalanul tiszteletben tartsák a migránsok, és elsősorban a sérülékeny 

csoportok jogait; 

5. örvendetesnek tartja, hogy a visszafogadási megállapodások jogi kerete garantálja, hogy 

nem lehet olyan személyt az uniós tagállamokból kiutasítani, akit a visszafogadó 

országban kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés veszélye fenyeget; 

hangsúlyozza azonban az e téren jelenleg alkalmazott közigazgatási és jogi gyakorlatok 

jelentőségét, és azt, hogy az új visszafogadási megállapodásokban további intézkedésekről 

kell rendelkezni a visszatérők emberi jogi helyzetének javítása érdekében; 

6. felszólít a kíséret nélküli kiskorúak önkéntes visszatérésére vonatkozó közös uniós 

szabályok kidolgozására annak érdekében, hogy javítani lehessen a műveleti 

együttműködést a fogadó és a származási országokban működő gyámok között, valamint 

hogy el lehessen kerülni a kitoloncolást; 
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7. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés 208. cikke értelmében az EU-nak biztosítania 

kell a fejlődő országokra várhatóan hatást gyakorló – többek között a migrációra 

vonatkozó – szakpolitikák és a szegénység felszámolására irányuló uniós fejlesztési 

célkitűzések közötti koherenciát; sürgeti az EU-t, hogy a harmadik országokkal szorosan 

együttműködve tegyen lépéseket a politikai, társadalmi-gazdasági és kulturális helyzet 

kezelésére, mivel ezek nyomán születnek az illegális migrációs áramlatok. 



 

AD\1013781HU.doc 5/5 PE522.851v02-00 

 HU 

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE 

Az elfogadás dátuma 18.12.2013    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

18 

1 

0 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Catherine Grèze, Mikael 

Gustafsson, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay 

Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram, 

Michèle Striffler, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna 

Záborská 

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin 

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 

(187. cikk (2) bekezdés) 

Jolanta Emilia Hibner 

 
 


