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INDOKOLÁS – TÉNYÖSSZEFOGLALÓ ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK

Bevezetés
A 2015–16-os menekültválság a menekültügyi rendszer válságává alakult át, ami azt mutatja, 
hogy a Dublin III. rendelet nem hatékony egy ilyen helyzetre való válaszadásban, strukturális 
hibái vannak és végrehajtásában számos hiányosság tapasztalható. 
A Bizottság elismerte, hogy a dublini rendszer „kialakításából és [a rendelet] elégtelen 
végrehajtásából adódóan egyes tagállamokra aránytalan felelősséget rovó, valamint az 
ellenőrizetlen és irreguláris migrációs áramlásokat ösztönző”1 rendszer. Ezért 2016-ban új 
javaslatot terjesztett elő e probléma orvoslására. Annak ellenére azonban, hogy az Európai 
Parlament 2017 novemberében jóváhagyta a tárgyalási megbízást, a Tanács még mindig nem 
fogadta el általános megközelítését. 
A holtpontról való elmozdulás érdekében a Bizottság bejelentette az „európai migrációs és 
menekültügyi paktumot”, amely a Dublin III. rendelet felülvizsgálatára irányuló új javaslatot is 
tartalmaz. 
Egy nagyratörő reformnak a hatályos jogi szöveg erősségeinek és gyengeségeinek pontos 
ismeretén kell alapulnia. Bár a Bizottság 2015 decemberében és 2016 márciusában közzétette 
a rendelet két értékelését (46. cikk), még mindig nem nyújtotta be a 2018 júliusában esedékes 
időszakos értékelését. 
Ennek fényében és tekintettel a Dublin III. rendelet kudarcára, az Európai Parlament úgy 
határozott, hogy naprakész elemzést készít a rendeletről, összhangban az általa elfogadott 
jogalkotási aktusok tekintetében az európai polgárok felé való elszámoltathatóságával.

Módszertan
Ez az értékelés számos kiegészítő forráson alapul: a LIBE bizottságban 2020. február 19-én 
tartott nyilvános meghallgatás, helyszíni látogatások, az érdekelt felekkel folytatott 
megbeszélések, a rendeletet alkalmazó tagállamok valamennyi állandó képviseletének és 
nemzeti parlamentjének küldött két kérdőív, az Európai Parlament Kutatószolgálatának (EPRS) 
tanulmánya2, valamint az előadó és az árnyékelőadók közötti rendszeres koordinációs ülések. 

1. I. RÉSZ: Válság utáni visszajelzések, tanulságok a Dublin III. rendelet 
felülvizsgálatához

1.1. A dublini rendelet megjelenése: fokozatos harmonizáció

Uniós szinten a szabad mozgás térségének létrehozása együtt járt az európai menekültügyi 
együttműködés elindításával. 1990-ben nagyjából egy időben lépett hatályba a Schengeni 
Egyezmény és a Dublini Egyezmény. 
A dublini rendszer elsődleges célja kezdettől fogva az volt, hogy a többszörös kérelmek 
kizárása érdekében meghatározza azt a tagállamot, amely felelős a menedékjog iránti kérelem 
kezeléséért az EU-ban. A 1999. évi tamperei európai csúcstalálkozón elfogadott 
iránymutatások alapján a szorosabb harmonizáció érdekében közös európai menekültügyi 
rendszert (KEMR) hoztak létre.

1 COM(2016) 197 végleges.
2 EPRS, „A nemzetközi védelem iránti kérelemről szóló dublini rendelet, európai végrehajtás-értékelési 
tanulmány”, 2020. február.
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2003-ban a Dublini Egyezményt a Dublin II. rendelet formájában építették be az uniós jogba.
2007-ben a Lisszaboni Szerződés beépítette a szolidaritás elvét a menekültügyi politikába (az 
EUMSZ 80. cikke), és rendelkezett a rendes jogalkotási eljárás alkalmazásáról. A Tanácsnak 
azonban továbbra is egyhangúlag kell eljárnia, ami részben megmagyarázza a jelenlegi 
patthelyzetet.
2008-ban a Bizottság elindította a közös európai menekültügyi rendszer második szakaszát a 
„Politikai terv a menekültügyről” című közleménnyel3, amely magában foglalta a Dublin III. 
rendelet felülvizsgálatát is. 

1.2. A közös európai menekültügyi rendszerre nehezedő, korábban soha nem 
tapasztalt nyomás

Az elmúlt években az EU a második világháború óta a legnagyobb migrációs kihívással 
szembesült. Három év alatt a menedékkérők száma több mint négyszeresére nőtt. 2015–16-ban 
2,5 millióan kértek menedékjogot az EU-ban, szemben a 2014. évi 562 000 és a 2012. évi 
278 000 fővel4. A fő származási országok még mindig Szíria, Afganisztán és Irak, valamint a 
polgárháború, erőszak és konfliktus sújtotta országok5. A Nemzetközi Migrációs Szervezet 
szerint 2014 óta 33 000 ember halt meg, miközben Európába próbált meg eljutni.
2020 elején 855 000 menedékjog iránti kérelem volt még függőben, jelentősen kevesebb mint 
öt évvel ezelőtt6. Amint azonban az Európai Számvevőszék rámutatott, a görög uniós 
fogadóállomásokon 2018-ban menedékjog iránti kérelmet benyújtó személyek csak 2022-re, 
sőt akár 2023-ra kaptak időpontot meghallgatásra. Ezenfelül a menedékjogra nem jogosult 
személyek visszatérésére vonatkozó európai politika hatékonyságának hiánya jelentősen 
hozzájárul a menekültügyi rendszerek túlterheltségéhez.

1.3. Súlyos egyenlőtlenségek menekültügyi kérdésekben 

A migránsok rendkívüli beáramlása rávilágított az EU-n belüli egyenlőtlenségekre. 
2008 és 2017 között a tagállamok egyharmada fogadta be a menedékkérők 90%-át az EU-ban. 
2018-ban Németország jegyezte fel a legtöbb kérelmet (184 180, azaz az összes kérelem 28%-
a), ezt követte Franciaország (120 425 kérelem, azaz 19%), Görögország (66 695 kérelem, azaz 
11%), Olaszország (59 950 kérelem, azaz 10%) és Spanyolország (52 700 kérelem, azaz 9%). 
Az első belépés szerinti országokban – például Görögországban, Máltán és Cipruson – szintén 
sok menedékjog iránti kérelmet nyújtanak be a lakosságuk arányában.
A válságra válaszul néhány tagállam 2015–16-ban felhagyott a rendelet alkalmazásával. 
Számos Görögországon, Olaszországon vagy Spanyolországon keresztül érkező migránst az 
erőforrások hiánya miatt, de a tagállamok közötti szolidaritás hiánya ellen is tiltakozva nem 
vettek nyilvántartásba az Eurodacban. 
Nem lehet letagadni: az 1990 óta szinte változatlan „dublini rendszer” kudarcot vallott.

1.4. Szükséghelyzeti intézkedések a válság során

A migrációs hullám 2015-ös csúcsára reagálva a Bizottság szükséghelyzeti intézkedéseket 
hozott: uniós fogadóállomásokat hoztak létre a migránsok fogadásának és a menedékjog iránti 
kérelmek nyilvántartásba vételének irányítására, szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmust 
vezettek be a kérelmezők számára, és a Frontex és az EASO operatív és pénzügyi forrásait 

3 COM(2008)360 végleges. 
4 Eurostat. 
5 EPRS, „A dublini rendszer reformja”, 2019. március
6 EASO, „Különjelentés: menekültügyi tendenciák és a Covid19”, 2020. április.
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korábban soha nem látott mértékben növelték. 
Ezek a sürgősségi intézkedések nem orvosolták a KEMR és a Dublin III. rendelet hiányosságait. 
A görög uniós fogadóállomásokon jellemző a hatalmas túlzsúfoltság és az elfogadhatatlan 
egészségügyi körülmények7. Jelenleg 42 000 migránsnak adnak otthont, szemben a tervezett 
6000 fős kapacitással. 
A migránsok beáramlásának megfékezése és a Földközi-tenger keleti térségéből kiinduló 
veszélyes utazásoktól való elrettentés érdekében az Európai Tanács 2016. március 18-án 
megállapodást kötött Törökországgal. A nemzetközi jogi kereten kívül és az Európai 
Parlamenttel való tanácskozás nélkül megfogalmazott nyilatkozat célja a menekültválság 
átmeneti megoldása volt. A török elnök által gyakorolt folyamatos diplomáciai nyomás 
azonban – különösen a görög–török határon kialakult helyzet tekintetében – rávilágított e 
megállapodás törékeny voltára, és megerősítette a fenntartható európai megoldás 
szükségességét.
A migránsok humanitárius helyzete – különösen Görögországban – elengedhetetlenné teszi a 
menedékkérők nyilvántartásba vételére vonatkozó felelősség tagállamok közötti megosztására 
szolgáló fenntartható mechanizmus létrehozását. 

1.5. Uniós fogadóállomások, ad hoc megállapodások és áthelyezés: a szolidaritás első 
jelei 

A Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsa (ECRE) szerint a Dublin III. rendeletet 
általában megfelelően alkalmazták az uniós fogadóállomásokon 2016 és 2018 között8. A 
családegyesítésre hivatkozva Görögország 8604 menedékkérőt szállított át más tagállamokba. 
Az EASO támogatásával 19 784 kérelmet nyújtott be menekültek átvételére, amelyek 43%-a 
az uniós fogadóállomásokon tartózkodó személyeket érintett. 
A Számvevőszék kritikus mérleget vont az EU által 2015-től kezdődően Görögország és 
Olaszország számára nyújtott támogatásról. Azonosítja azokat a műveleti hiányosságokat, 
amelyek akadályozzák az áthelyezés hatékonyságát, az EASO szakértői támogatásának 
igénybevételét és a határidők betartását9.
2015-ben a Tanács a Parlament támogatásával két határozatot fogadott el 160 000 menedékkérő 
Görögországból és Olaszországból történő áthelyezéséről10. A tagállamok azonban mindössze 
98 256 menedékkérő áthelyezésére vállaltak kötelezettséget, és végül csak 
34 705 menedékkérőt helyeztek át. Néhány tagállam, amely ellenezte a határozatot, egyszerűen 
megtagadta annak alkalmazását.
A Földközi-tenger középső térségében Olaszországra és Máltára nagy nyomás nehezedett a 
Líbián keresztül érkező migránsok számának növekedése miatt. A 27 tagú EU-ban kialakult 
patthelyzet közepette 2019-ben számos ad hoc megállapodásra került sor a tengeren 
megmentett személyek áthelyezéséről. A Dublin III. rendelet jogi kerete lehetővé tette a máltai 
nyilatkozatot aláíró tagállamokba történő önkéntes átadásokat. 

1.6. Az első belépés szerinti ország felelőssége és a tagállamok közötti szolidaritás

1990-tól kezdődően az első belépés szerinti ország elvének célja az volt, hogy a tagállamok 
legyenek felelősek az EU külső határainak igazgatásáért. Ez az elv azonban aránytalan terhet 
ró az érintett országokra, és elengedhetetlenné teszi, hogy a Frontex tisztviselői operatív 

7 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA), 3/2019. sz. vélemény, 2019. március. 
8 EPRS, 2020, 39. o.
9 Számvevőszék, 2019, 4., 51. o. 
10 Az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat (23) preambulumbekezdése.
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támogatást nyújtsanak. 
Emellett, míg a menedékjog iránti új kérelmek száma 2017-ben (654 600) és 2018-ban 
(580 000) csökkent a 2015–16-os csúcsértékhez képest, 2019-ben újra 18%-os növekedés 
következett be, 714 000 új menedékjog iránti kérelemmel. Ez a tendencia 2020 elején 
megerősödött: +20% 2019-hez képest. A migrációs útvonalak és a származási országok is egyre 
változatosabbak. A szíriaiak és afgánok után most nagy számban érkeznek venezuelaiak és 
kolumbiaiak. 
Az EU-nak ezért olyan szolidaritási mechanizmusra van szüksége, amely biztosítja a terhek és 
a felelősség tagállamok közötti méltányos megosztását, többek között objektív kritériumok 
alapján történő áthelyezés révén. 
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2. II. RÉSZ: Strukturális hiányosságok, eltérő értelmezések, működési nehézségek és 
politikai akadályok

2.1. A menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározásának 
akadályai

2.1.1. Az Eurodacban történő nyilvántartásba vétel követelménye 

Az EU területére belépő menekült által benyújtott menedékjog iránti kérelem nyilvántartásba 
vételekor az érintett tagállamnak rögzítenie kell az adott személy ujjlenyomatait az Eurodac 
adatbázisban. Az Eurodac-fájlba való betekintéssel a hatóságok ellenőrizhetik, hogy az adott 
személyt nem vették-e nyilvántartásba, vagy nem nyújtottak-e be menedékjog iránti kérelmet 
egy másik tagállamban. 
2015-ben azonban az uniós fogadóállomások létrehozása előtt a két legmagasabb szabálytalan 
belépési aránnyal szembesülő országban – Görögországban (885 000) és Olaszországban 
(154 000) – csak 11 370, illetve 83 245 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be11. Ezek a 
hiányosságok jelentősen aláássák a dublini rendszert és az első belépés országának elvét, és 
számos szabálytalan továbbutazást eredményeznek. 

2.1.2. A felelős állam meghatározására vonatkozó kritériumok hierarchiájának 
eltérő alkalmazása

A dublini rendelet III. fejezete meghatározza azon kritériumok hierarchiáját, amelyek alapján 
megállapítható, hogy mely országnak kell „átvennie” a menedékkérőt. Elsőbbséget élvez a 
család egységének fenntartása (8–11. cikk), amely után sorrendben a tartózkodásra jogosító 
engedélyek vagy vízumok birtoklása (12. cikk), a szabálytalan beutazás vagy tartózkodás (13. 
cikk), a vízummentes beutazás (14. cikk), a repülőtér nemzetközi tranzitterületén benyújtott 
kérelmek (15. cikk) és az első olyan ország, amelynél a kérelmet benyújtották (3. cikk (2) 
bekezdés), következik.
Az átvétel iránti kérelmek azonban nem tükrözik ezt a hierarchiát. 2018-ban Franciaországban 
(12 000-ből) az esetek 5%-ában, Németországban (17 500-ból) pedig 3,7%-ában hivatkoztak a 
család egységének kritériumára. A számok még alacsonyabbak Belgiumban, Svédországban, 
Svájcban és Ausztriában12, éles ellentétben Görögországgal, ahol az arány 79,3%. 
A családegyesítési kérelmeket ritkábban fogadják el: az esetek mindössze 48%-ában, szemben 
az összes eljárásra vonatkozó 67,6%-os átlagos aránnyal. A tagállamok túl gyakran írnak elő 
szabályokat a családegyesítés keretbe foglalására és korlátozására kötelező erejű bizonyítási 
szint megkövetelésével (pl. DNS-teszt, életkor-értékelés).

2.1.3. A dublini eljárások adminisztratív terhe és következetlen alkalmazásuk

A dublini eljárások száma a 2014. évi mintegy 90 000-ről 2016–17-ben 160 000-re nőtt. 2016 
és 2019 között Németország és Franciaország nyújtotta be messze a legtöbb kérelmet: a két 
ország által benyújtott kérelmek az összes kérelem 68%-át teszik ki. Spanyolország, 
Észtország, Litvánia, Lettország, Szlovákia, Bulgária, Lengyelország és Csehország kevés 

11 Eurostat, CP 44/2016: http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2342_rapport-
information.pdf (lásd a 23. oldalt); https://www.senat.fr/rap/r15-795/r15-7952.html; 
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf (lásd a 18–19. 
oldalt).
12 Számvevőszék, 2019, 48. o.
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dublini kérelmet nyújt be. Meglepő módon Spanyolország szinte egyetlen dublini kérelmet sem 
nyújt be (2016-ban 7 kérelem, 2017-ben 11, 2018-ban 7) a menedékjog iránti kérelmek nagy és 
egyre növekvő száma ellenére (2016-ban 16 544, 2017-ben 31 738, 2018-ban pedig 55 570). 
Összehasonlításképpen Görögország 2016-ban 2886 kérelmet nyújtott be (51 091 menedékjog 
iránti kérelemmel szemben), 2017-ben 9784 kérelmet (58 661 menedékjog iránti kérelemmel 
szemben), 2018-ban pedig 5211 kérelmet (66 969 menedékjog iránti kérelemmel szemben).
A dublini rendszer tehát jelentős közigazgatási, emberi és pénzügyi terhet jelent, miközben az 
átadások csupán 11%-át hajtják végre. Az országok között is jelentős különbségek vannak: 
2016 és 2019 között az átadások 54,6%-a valósult meg Görögországban és 42,2%-a 
Svédországban, de csak 11,2% Németországban, 6,7% Franciaországban és 1,6% 
Olaszországban.
Ezenkívül a mérlegelési záradékokat (17. cikk) ritkán alkalmazzák. A szuverenitási záradékra 
2018-ban alig kevesebb mint 2000-szer hivatkoztak összesen több mint 155 000 menedékjog 
iránti kérelemből. Németország (65%), Hollandia (13%) és Franciaország (10%) alkalmazta a 
leggyakrabban. Egyes országok csak egyszer alkalmazták (Ausztria, Dánia, Lengyelország), 
mások soha (Szlovénia, Portugália, Románia, Bulgária, Észtország). 

2.1.4. Túl bonyolult és túl hosszadalmas eljárások

A menedékkérők által az Európába érkezésükkor teljesítendő közigazgatási formaságok 
összetettek13. Az érintett szervek (közigazgatási, jogi, orvosi, rendőrségi, nem kormányzati 
szervezetek) száma, földrajzi szétszórtsága és az a tény, hogy nem mindig állnak rendelkezésre, 
jelentősen lelassítja a kérelmek feldolgozását. Az e szervek közötti együttműködés hiánya és 
egyes esetekben a személyzet gyenge morálja szintén lehetnek ennek okai. Franciaországban 
például a menedékkérőket az ország 11 prefektúrájának egyikében veszik nyilvántartásba, és 
mindegyiküknek el kell utazniuk a párizsi régióba, hogy meghallgassa őket a francia 
menekültügyi hivatal (OFPRA).
A dublini eljárásoknak a menedékjog iránti kérelmek teljes számához viszonyított aránya a 
2014. évi 15%-ról 2016–17-ben 26-27%-ra nőtt. A tagállamok dublini rendszerrel foglalkozó 
egységei ezért munkaterhük jelentős növekedésével szembesültek, ami ügyhátralékhoz és a 
feldolgozási idő meghosszabbodásához vezetett. 
Egyes nemzeti hatóságok átszervezésen mentek keresztül az ügyekkel való túlterheltségük 
kezelése érdekében. Az emberi erőforrások (különösen a védelmi tisztviselők és a tolmácsok) 
hiánya a késedelmek egyik fő oka. A rendelkezésre álló információk szerint Görögországban, 
Spanyolországban és Cipruson kevesebb menekültügyi tisztviselő dolgozik a menedékjog iránti 
kérelmek számához képest. 2019-ben Spanyolországban 197 tisztviselő dolgozott 55 290 
kérelmen, míg Ausztriában 1121 tisztviselő 5780 kérelmen. A növekvő mértékben ideiglenes 
alkalmazottakra való támaszkodás – például Görögországban és Cipruson – alááshatja a 
hatóságok azon képességét, hogy kezeljék a kérelmeket.
A dublini rendelet határidőket állapít meg a dublini eljárások minden egyes szakaszára 
vonatkozóan14. Ezeket a határidőket azonban rendszeresen nagymértékben, gyakran több 
hónappal elmulasztják. Az egyes eljárások kiindulópontját illetően is vannak értelmezésbeli 
különbségek, amelyek tisztázást igényelnek az EUB részéről (lásd a Mengesteab ügyben hozott 
ítéletet). 
Egyes záradékok (pl. családegyesítés, kísérő nélküli kiskorúak átvétele) alkalmazásának és a 
határidők betartásának elmulasztása szintén rávilágít a kérelmezőkre vonatkozó információk 

13 La Cimade, dublini rendelet, európai menekültügyi rendszer, 2019. április.
14 Lásd EPRS, 2020, 68. o.



PR\1207642HU.docx 9/19 PE648.425v02-00

HU

ellenőrzésének szükségességével kapcsolatos nehézségekre. Sokan személyazonosító okmány 
nélkül érkeznek, ami megnehezíti életkoruk, állampolgárságuk és családi kötelékeik 
meghatározását, és további ellenőrzéseket tesz szükségessé. 
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2.2. A menedékkérők átadásának akadályai

2.2.1. A tagállamok túl rövid felelősségi időszaka

Az átadásra vonatkozó határozat meghozatalát követően a tagállamoknak hat hónap (a 
kérelmező szökése esetén 18 hónap) áll rendelkezésükre az átadás végrehajtására. Ezt követően 
a kibocsátó állam lesz felelős a kérelemért.
A gyakorlatban ez a korlátozott felelősségi időszak arra ösztönözheti a menedékkérők 
átvételére felkért tagállamokat, hogy késleltessék az átadást. Arra is ösztönzi a 
menedékkérőket, hogy maradjanak ki az eljárásból, majd egy másik államban nyújtsanak be 
kérelmet15.
A felelősségi időszak meghosszabbítása lehetővé tenné a szabálytalan továbbutazások és 
tartózkodások elleni fellépést. 

2.2.2. Többszörös akadályok

Sok különböző akadály van. Ezek a kérelmekkel megkeresett tagállamok részéről az 
együttműködés megtagadásától vagy az együttműködési hajlandóság hiányától a nemzeti 
jogorvoslati szervek határozatainak megsemmisítéséig vagy a határidők be nem tartásáig 
terjednek. Egy másik fontos tényező, hogy az átadott személyek megpróbálnak kibújni a 
rendszer hatálya alól. Operatív szinten a nemzeti hatóságok megemlítik az átadások nehézségeit 
és a légitársaságok által a (gyakran légi úton történő) szállításra vonatkozóan előírt 
korlátozásokat (a személyek számának korlátozása járatonként, névvel ellátott jegy 
megkövetelése, csatlakozó járatok hiánya stb.). 
A megfelelő befogadó létesítmények hiánya vagy a dublini eljárások be nem tartása az Európai 
Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) elé került ügyek tárgyát képezte. A 
bíróságok kizárták az olyan tagállamokba történő átadást, ahol a kérelmezőktől igazságtalanul 
megtagadnák a nemzetközi védelmet, vagy alapvető jogaik megsértésének lennének kitéve16. 
A dublini határozatok elleni fellebbezések szintén nagyon gyakoriak. Ez alapvető jog, de 
számos dublini eljárást meghosszabbít, mivel a fellebbezések aránya valamennyi államban 
magas, akár a 80%-ot is elérheti. Egyes esetekben a jogorvoslatot arra használják, hogy azok a 
menedékkérők, akik nem kívánják, hogy átadják őket, a tagállam területén maradjanak. 

2.3. A migránsok útvonalai, az európai menekültügyi rendszer alulbecsült tényezője

2.3.1. Szabálytalan továbbutazások, a menedékjog iránti egységes kérelem 
elvének ellensége

Szabálytalan továbbutazásnak minősül egy személynek a menedékjog iránti kérelemért felelős 
tagállamból egy másik tagállamba történő továbbutazása. Ez a jelenség súlyosan megzavarja a 
dublini rendszert. Akadályozza a felelős tagállam kijelölésének folyamatát, növeli a dublini 
eljárások számát, és aláássa a menedékjog iránti, EU-n belüli egységes kérelem elvét.
A migrációs ügyekkel foglalkozó holland tanácsadó bizottság17 szerint annak ellenére, hogy a 
menedékjog iránti kérelmek száma 2015–16 után csökkent, a szabálytalan továbbutazások 
száma jelentősen nőtt. Németország és Franciaország a szabálytalan továbbutazások két fő 

15 Holland Migrációügyi Tanácsadó Bizottság, 2019.
16 EPRS, 2020, 63. o.
17 Holland Migrációügyi Tanácsadó Bizottság, 2019.
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célországa. Ennek sok oka van: családi kötelékek, diaszpóra jelenléte, nyelvismeret, befogadási 
feltételek, munkaerőpiaci lehetőségek, az átadás megtagadása. 
A szabálytalan továbbutazásokat a rendszer egy másik jelentős hibája is ösztönzi: a védelem 
mértéke közötti különbségek. Egy szembetűnő példa: az afgánok által élvezett védelem mértéke 
az érintett tagállamtól függően 6% és 98% között váltakozik. Az irakiak esetében ez az arány 
8% és 98% között mozog. A biztonságos származási országok európai jegyzékének és az 
országkockázatok közös elemzésének hiányában ezek az értékelési különbségek arra késztetik 
a menedékkérőket, hogy abba a tagállamba költözzenek, ahol a legnagyobb valószínűséggel 
részesülnek nemzetközi védelemben. A menedékkérők befogadásának feltételei közötti 
különbségek szintén ösztönzik a szabálytalan továbbutazásokat.
A szabálytalan továbbutazások és a vonatkozó tendenciák elemzése megkérdőjelezi a Dublin 
III. rendeletben foglalt eredeti elvek némelyikének helytállóságát. A tagállamokban 
tapasztalható életkörülmények közötti különbségek hatással vannak a befogadási feltételekre. 
A menedékkérők törekvéseinek figyelmen kívül hagyása és a tagállamok korlátozott felelősségi 
időszaka arra készteti az embereket, hogy a kívánt tagállamba költözzenek és a rendszeren kívül 
maradjanak annak érdekében, hogy máshol is kérhessenek menedékjogot. 
A kizárólag a menedékjoggal kapcsolatos szankciókra vagy korlátozásokra összpontosító 
nemzeti stratégiák, amelyeket a tagállamok többsége eddig előnyben részesített, csak részleges 
választ adnak erre a jelenségre. Egy olyan rendszer, amely nem veszi figyelembe legalább 
részben a menedékkérők útvonalait és egy adott országban való menedékkérésük okait, 
kudarcra van ítélve18. 

2.3.2. Tendenciák a migrációs áramlásokban

Ezért a beáramlások strukturáltabb kezelése és a menekültügyi eljárások korszerűsítése 
érdekében igen fontos elemezni a migránsok útvonalait. 
Nagyobb számú menedékjog iránti kérelem érkezett olyan személyektől, akik jogszerűen léptek 
be egy adott országba vízummentesség vagy tartózkodási vízum alapján. Az EASO szerint 
2019-ben a kérelmek egynegyed részét az EU-ba vízummentességgel belépő személyek 
nyújtották be. Az országok, ahonnan érkeztek – noha biztonságosnak minősülnek – igen 
alacsony szintű védelmet nyújtanak: Észak-Macedónia (1%), Moldova (1%), Venezuela (5%), 
Albánia (6%), Kolumbia (7%) és Ukrajna (9%). Ez a rengeteg kérelem, amelyek elfogadására 
kevés az esély, megbénítja a menekültügyi rendszereket.
A migránsok útvonalaival kapcsolatos adatok hiánya nehezíti a Dublin III. rendelet működési 
problémáinak jobb megértését. Ezért mindenképpen szükség van interoperábilis menekültügyi 
adatokra. Az EASO-nak ezenkívül biztonságos feltételek mellett hozzáférést kell biztosítani az 
Eurodac-adatokhoz az említett elemzés elvégzéséhez és az eu-LISA feladatkörének 
bővítéséhez. 

2.3.3. A dublini rendszer kudarcának emberi vonatkozásai

A dublini rendelet hatékonyságának hiánya elsősorban azokat a migránsokat érinti, akik saját 
országukban vagy Európába vezető útjuk során már traumát szenvedtek el. A közigazgatás 
bizonytalan útvesztőiben eltöltött hónapok vagy akár évek újfajta traumát jelentenek számukra, 
és kiszolgáltatják őket az emberkereskedőknek, akik prostitúcióba vagy kényszermunka-
hálózatokba kényszerítik őket. A dublini rendszer és a KEMR kudarca számos emberi jogi 
jogsértéshez is vezetett. A görögországi uniós fogadóállomásokon jelenleg nyomorúságos és 

18 A Régiók Bizottsága által támogatott álláspont. A közös európai menekültügyi rendszerről szóló, 2018. 
december 8-i állásfoglalás.
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embertelen körülmények uralkodnak.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek és a kísérő nélküli kiskorúak mindenek felett álló 
érdekének védelmére. Több tagállam (Belgium, Franciaország, Magyarország) specializált 
egységeket hozott létre a kísérő nélküli kiskorúak számára, míg mások (Németország, 
Lengyelország, Ciprus) kifejezetten erre kiképzett személyzetet alkalmaznak. Ezek a kiváló 
gyakorlatok azonban nem mindenhol elterjedtek.
Az egyik legfőbb akadályt az jelenti, hogy nehézségekbe ütközik a migránsok életkorának 
meghatározása. A gyakorlat tagállamonként eltérő, az értékelések megbízhatósága (például az 
orvosi vizsgálatokon alapulóaké) pedig kétséges. A képzett szakértők által követett 
multidiszciplináris megközelítések révén a releváns mutatószámok halmazokba rendezhetők, 
és a személyek életkorát megbízhatóbb módon lehet meghatározni (ilyen megközelítést 
alkalmaz az Egyesült Királyság, Málta, Olaszország, Görögország, Hollandia és Franciaország 
is). Másrészről, bár a kiskorúaknak a menekültügyi eljárások során történő kíséretét vagy 
képviseletét ellátó jogi képviselők kijelölése kötelező (6. cikk), a végrehajtásban jelentős 
hiányosságok vannak. Végezetül pedig egyes államok nem nyújtanak a kiskorúak igényeihez 
igazított tájékoztatást. 
A tájékoztatáshoz való jog (4. cikk) egy másik elv, amelyet nem érvényesítenek megfelelően. 
Többek között az alábbi problémák állnak fenn: részleges információszolgáltatás; a kérelmezők 
jogi segítségnyújtáshoz való korlátozott hozzáférése; nyelvi akadályok és a tolmácsok hiánya; 
késedelmes tájékoztatás19. Ezekre a hiányosságokra magyarázatot adhat a helyszíni erőforrások 
hiánya, de politikai döntések is állnak a hátterükben. 

2.4. A KEMR és a dublini eljárások szüneteltetése a Covid19-válság idején

Az egészségügyi válság során és a bevezetett lezárási intézkedések eredményeként a dublini 
eljárásokat jelentősen korlátozták vagy akár teljesen fel is függesztették. Ez történt a 
menekültügyi meghallgatások esetében is. Míg egyes országok „távoli” beszélgetéseket 
szerveztek, sok meghallgatást elhalasztottak20. 2020. április 16-án az EASO ajánlásokat tett 
közzé, amelyek a menedékjog folytonosságát hivatottak biztosítani, ám nincs a jelenlegi 
körülményekhez kialakított válságkezelési terv, ami még inkább aláássa a Dublin III. rendelet 
alkalmazását.  

2.5. Új keletű irányítási rendszerek, az uniós ügynökségek növekvő szerepe

A Dublin III. rendelet értelmezésében és alkalmazásában a tagállamok között mutatkozó 
számos eltérés akadályozza a rendelet hatékony működését. Egyes különbségek a szabálytalan 
továbbutazások elleni küzdelemre vagy a feldolgozási idő csökkentésére vonatkozó nemzeti 
stratégiákból adódnak. Mások a történelmileg kialakult gyakorlatokat vagy a nemzeti 
menekültügyi hatóságok közötti párbeszéd hiányát tükrözik. A Közösség érdeke minden 
esetben csorbul: az egyik országban megakadályozott szabálytalan továbbutazás problémát 
okoz egy másikban.
Ráadásul a tagállamok kétoldalú megállapodásokat kötöttek egymással vagy harmadik 
országokkal az eljárások hatékonyságának javítása vagy azon menedékkérők átadása, illetve 
visszaküldése érdekében, akiknek a kérelmét elutasították (pl. a Spanyolország és Marokkó, 
illetve a Németország és Albánia közötti megállapodás). Ezekből a megállapodásokból a 
tanulságokat le kell vonni és a lehető legszélesebb körben alkalmazni kell a jövőbeli hibák 
elkerülése érdekében. 

19 EPRS 2020, 35–37. o.
20 EASO 2020. április: KEMR adatlapok.
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A vízumpolitika területén a tagállamok közötti konvergencia valószínűleg szintén javítani fogja 
a KEMR és a Dublin III. rendelet működését, mivel sok menedékkérő jogszerűen érkezik az 
EU területére annak köszönhetően, hogy vízumra vagy vízummentességre jogosultak.
A nemzeti rendszerek közötti konvergencia javítása érdekében a Bizottság a tagállamok dublini 
szakértőiből álló hálózatot működtet. Ez a hálózat azonban túl rendszertelenül találkozik ahhoz, 
hogy operatív szerepet tölthessen be (évente 1-2 alkalommal).
Az EASO az a szervezet, amely egyre fontosabb és proaktívabb szerepet játszik a tagállamok 
közötti konvergencia és kölcsönös bizalom elősegítésében és a közös menekültügyi kultúra 
kialakításában. 2016-ban az EASO létrehozta a dublini egységek hálózatát, amely aktívabb 
bizottsági partnerénél. Az EASO számos útmutató dokumentumot is készít21. Végül pedig az 
ügynökség képzéseket tart a dublini egységek személyzete számára.
A dublini rendszer végrehajtásában tehát messze az EASO nyújtja a legnagyobb operatív 
támogatást a tagállamoknak. A KEMR hatékonyságának javításához kiemelten fontos 
ösztönözni, hogy az EASO valóban független ügynökséggé váljon.
Végezetül pedig, a Dublin III. rendelet végrehajtása kapcsán a Bizottságnak nagyobb 
összhangot kell biztosítania a KEMR egyéb rendelkezéseivel (befogadás, menekültügyi 
eljárások). A KEMR átalakításának nem lenne értelme a menedékjogra nem jogosult 
személyek visszaküldési arányának jelentős javítása nélkül.

21 Pl.: EASO gyakorlati útmutató a Dublin III. rendelet végrehajtásáról, 2019. október. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Dublin III. rendelet végrehajtásáról
(2019/2206(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 78. cikke (2) 
bekezdésének e) pontjára,

– tekintettel az EUMSZ 80. cikkére, amely rögzíti a szolidaritás és a felelősség 
tagállamok közötti igazságos elosztásának elvét, ideértve annak pénzügyi vonatkozásait 
is,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartája 1., 2., 3., 4. és 18. cikkére,

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezmény (ECHR) 2., 3., 5. és 8. cikkére,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatának 14. cikkére,

 tekintettel a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezményre (genfi 
egyezmény) és 1967. évi jegyzőkönyvre,

 tekintettel egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a 
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért 
felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok 
megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre (átdolgozás), amely Dublin III. rendelet néven ismert1,

 tekintettel a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében 
elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 14-i 
(EU) 2015/15232 és 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/16013 tanácsi határozatokra,

– tekintettel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, a Dublin III. rendelet 
reformjára irányuló bizottsági javaslatra (COM(2016)0270),

– tekintettel az illetékes bizottság által az A8-0345/2017. jelentésben elfogadott és a 2017. 
november 16-i plenáris ülésen jóváhagyott tárgyalási megbízásra, valamint e tárgyalási 
megbízásnak az Elnökök Értekezlete általi, 2019. október 17-i megerősítésére,

– tekintettel az Európai Unió Bíróságának a 604/2013/EU rendelettel kapcsolatos, 
különösen az alábbi ügyekben hozott ítéleteire: C-695/15 PPU Mirza (ECLI:EU: 
C:2016 :188), C-63/15 Ghezelbash (nagytanács) (*) (ECLI:EU:C:2016:409), C-155/15, 

1 HL L 180., 2013.6.29., 31. o.
2 HL L 239., 2015.9.15., 146. o.
3 HL L 248., 2015.9.24., 80. o.
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Karim (ECLI:EU:C:2016:410), C-578/16 PPU C.K. és társai (*) 
(ECLI:EU:C:2017:127), C-528/15 Al Chodor (ECLI:EU:C:2017:213), C-36/17 Ahmed 
(végzés) (ECLI:EU:C:2017:273), C-490/16 A.S. (nagytanács) (ECLI:EU:C:2017 :585), 
C-646/16 Jafari (nagytanács) (*) (ECLI:EU:C:207:586), C-670/16 Mengesteab 
(nagytanács) (ECLI:EU:C:2017:587), C-60/16 Khir Amayri, ECLI:EU:C:2017:675, C-
201/16 Shiri, (ECLI:EU:C:2017:805), C-360/16 Hasan (ECLI:EU:C:2018:35), C-
647/16 Hassan (ECLI:EU:C:2018:368), C-213/17 X (ECLI:EU:C:2018:538), C-56/17 
Fathi (ECLI:EU:C:2018:803), C-47/17 X (nagytanács) (ECLI:EU:C:2018:900), C-
661/17 M.A. és társai (nagytanács) (*) (ECLI:EU:C:2019:53), C-163/17 Jawo 
(nagytanács) (*) (ECLI:EU:C:2019:218) és C-582/17 H. (nagytanács) (*) 
ECLI:EU:C:2019:280,

 tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának a 604/2013/EU rendelettel 
kapcsolatos, különösen az alábbi ügyekben hozott ítéleteire: Sharifi kontra Ausztria, 
2013. december 5. (a Kamara ítélete), Mohammadi kontra Ausztria, 2014. július 3. (a 
Kamara ítélete), Sharifi és társai kontra Olaszország és Görögország, 2014. október 21. 
(a Kamara ítélete) és Tarakhel kontra Svájc, 2014. november 4. (a Nagykamara ítélete),

 tekintettel a Bizottság 2015. május 13-i európai migrációs stratégiájára 
(COM(2015)0240),

 tekintettel a 2019. szeptemberi úgynevezett máltai nyilatkozatra,

 tekintettel az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosának 2017. augusztusi „Left in 
limbo” című, a Dublin III. rendelet 2017. évi végrehajtásáról szóló tanulmányára,

 tekintettel az ICF által a Bizottság megbízásából készített, a Dublin III. rendelet 2015. 
évi értékeléséről, valamint a Dublin III. rendelet 2016. évi végrehajtásának értékeléséről 
szóló tanulmányokra,

 tekintettel az Európai Számvevőszék „Migránsok menedékjoga, áthelyezése és 
kiutasítása: ideje többet tenni, hogy az eredmények kevésbé maradjanak el a kitűzött 
céloktól” című, 2019. novemberi 2019/24. számú különjelentésére,

 tekintettel a „COVID-19: Iránymutatás a menekültügyi és a visszatérési eljárásokra 
vonatkozó uniós rendelkezések végrehajtásáról, valamint az áttelepítésről” című 
bizottsági közleményre (2020/C 126/02),

 tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalnak a Covid19 kapcsán a 
menekültügyi és befogadási rendszereket érintő sürgősségi intézkedésekről szóló, 2020. 
június 2-i jelentésére,

 tekintettel az Európai Parlament Kutatószolgálatának (EPRS) a dublini rendelet 
végrehajtásáról szóló, 2019. januári értékelésére, amelyet dr. Amandine Scherrer, a 
Parlament Hatásvizsgálatok és az Európai Hozzáadott Érték Igazgatóságán belüli 
Utólagos Értékelések Osztályának munkatársa (első rész), valamint az Utólagos 
Értékelések Osztályának kérésére a Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsának 
(ECRE) kutatócsoportja (második rész) készített,
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 tekintettel az Európai Parlament által megrendelt más tanulmányokra, különösen az 
EPRS-nek a dublini rendelet és az európai menekültügyi eljárások végrehajtásáról 
szóló, Gertrud Malmersjo és Milan Remáč által készített, 2016. évi értékelésére, az 
Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztálynak (Uniós Belső Politikák 
Főigazgatósága) a Dublin III. rendelet reformjáról szóló, Francesco Maiani által 
készített, 2016. júniusi tanulmányára, az EPRS „Az európai cselekvés hiányából fakadó 
költségek a menekültügyi politikában” című, Wouter van Ballegooij és Cecilia Navarra 
által készített, 2018. októberi tanulmányára, valamint az EPRS-nek a dublini rendszer 
reformjáról szóló, Anja Radjenovic által készített, 2019. márciusi tanulmányára,

 tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) 2020. február 19-
i meghallgatására,

 tekintettel a tagállamok parlamentjei által a Parlamenti Kutatás és Dokumentáció 
Európai Központjának automatizált rendszerén keresztül a Dublin III. rendelettel 
kapcsolatos munkájukkal kapcsolatban adott válaszokra,

 tekintettel Németországnak a LIBE bizottság elnöke és az előadó által a dublini 
eljárásban érintett valamennyi nemzeti hatóság részére elküldött, 5 kérdésből álló listára 
adott válaszára,

 tekintettel az előadó Bochumban (Németország), Ter Apelben (Hollandia), Bukarestben 
(Románia) és Lampedusán (Olaszország) tett tényfeltáró látogatásaira,

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére, valamint eljárási szabályzata 1. cikke (1) 
bekezdésének e) pontjára és 3. mellékletére, valamint az Elnökök Értekezlete 2002. 
december 12-i ülésén hozott, a saját kezdeményezésű jelentések engedélyezésére 
vonatkozó eljárásról szóló határozatára,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság levelére,

 tekintettel az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-
0000/2020),

A. mivel a 2015–2016 közötti időszakban 2,5 millióan kértek menedékjogot az Európai 
Unióban, ami a 2012–2013 közötti időszakhoz képest négyszeres növekedést jelent;

B. mivel jelenleg a tagállamok egyharmada fogadja a menedékkérők 90%-át;

C. mivel a legtöbb menedékjog iránti kérelem esetében a dublini eljárások keretében 
rögzített határidők nem teljesülnek, és az átadásra nem kerül sor;

D. mivel a Dublin III. rendelet végrehajtásában jelentős hiányosságok voltak 
tapasztalhatók, többek között a Covid19-válság idején, ami aláásta a nemzetközi 
védelemhez való jogot, és az alapvető jogok megsértéséhez vezetett;

A szolidaritás elvének beépítése a menedékkérők kezelése során

1. úgy véli, hogy a dublini rendszer jelentős terhet ró a tagállamok egy kisebb részére, 
különösen a migránsok beáramlása idején; azon az állásponton van, hogy az EU-nak 

https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/femm
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ezért olyan szolidaritási mechanizmusra van szüksége, amely biztosítja a terhek és a 
felelősség tagállamok közötti méltányos megosztását, többek között a menedékjogra 
nyilvánvalóan jogosult menedékkérők objektív kritériumokon alapuló áthelyezése 
révén;

2. hangsúlyozza, hogy az eseti megállapodások nem helyettesítik a harmonizált és 
fenntartható uniós szintű szakpolitikát; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács 
blokkolta a Dublin III. rendelet átdolgozására irányuló erőfeszítéseket;

3. megjegyzi, hogy a 33. cikkben előírt válságkezelési eszköz nem nyújtott hatékony 
támogatást a tagállamoknak, és nem adott választ a Covid19-válság következményeire 
sem; úgy véli, hogy ahhoz, hogy az EU-ban a menedékjog továbbra is fennmaradhasson 
a lehető legjobb feltételek mellett, egy szolidaritáson alapuló válságkezelési 
mechanizmust kell létrehozni, amely mögött egy, a Bizottság által kezelt pénzügyi 
eszköz áll;

4. felhívja a tagállamokat, hogy amennyiben azt kivételes körülmények indokolják, 
éljenek a 17. cikkben foglalt mérlegelési záradékkal, például a jelenleg a görögországi 
uniós fogadóállomásokon szélsőségesen feszült légkörben élő menedékkérők 
áthelyezése és méltó befogadási körülmények biztosítása érdekében;

5. sürgeti, hogy a nemzetközi joggal összhangban kerüljenek bevezetésre gyorsított 
dublini eljárások az Unióba való irreguláris belépések főbb helyszínein és az európai 
befogadó állomásokon a menedékjog iránti kérelmek gyors feldolgozása, azok 
megalapozottságának értékelése, a felelős tagállam meghatározása és adott esetben a 
menedékkérők szükségtelenül meghosszabbított őrizet nélküli visszaküldése érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) jelentős 
operatív támogatást nyújt a dublini eljárások során az uniós fogadóállomásokon; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy könnyítsék meg az EASO 
személyzetének munkáját, lehetővé téve a meghallgatások helye szerinti ország 
nyelvétől eltérő nyelven zajló meghallgatásokat; felszólít egy elegendő pénzügyi és 
emberi erőforrással ellátott Európai Menekültügyi Ügynökség létrehozására;

Az alapvető jogok védelme

7. rámutat, hogy az alapvető jogok védelmének a Dublin III. rendelet végrehajtása 
érdekében hozott intézkedések központi részét kell képeznie, beleértve a gyermekek, az 
emberkereskedelem áldozatai és a legkiszolgáltatottabb személyek védelmét;

8. felhívja a Bizottságot, hogy szorosabban kövesse nyomon a kritériumok hierarchiájának 
betartását; alapvető fontosságúnak tartja a családegyesítési kritérium alkalmazási 
feltételeinek tisztázását és az előírt bizonyítási küszöb harmonizálását; felhívja a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy védelmezzék a gyermekek mindenek felett álló 
érdekét, és tisztázzák a gyermekek őrizetben tartására vonatkozó kritériumokat;

Az eljárások egyszerűsítése és a feldolgozási idő jelentős csökkentése

9. hangsúlyozza, hogy az átadási eljárások száma jelentősen nőtt, ami jelentős emberi, 
anyagi és pénzügyi ráfordítással jár; sajnálja azonban, hogy tényleges átadásra az esetek 
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mindössze 11%-ában kerül sor, ami további tényezője a menekültügyi rendszerek 
állandó túlterheltségének; hangsúlyozza a tagállamok közötti együttműködés és 
információmegosztás hiányát; úgy véli, hogy az áthelyezési kérelmek számának 
csökkentése érdekében létfontosságú fellépni a szabálytalan továbbutazások ellen; 
javasolja az átadási eljárások megindításához vezető feltételek tisztázását és 
harmonizálását;

10. úgy véli, hogy a Dublin III. rendelet szerinti felelősségátruházásra vonatkozó szabályok 
bizonyos esetekben aláássák a menekültügyi eljárások hatékonyságát és az átadások 
végrehajtását, és hozzájárulnak a szabálytalan továbbutazások számának 
növekedéséhez, mivel arra ösztönzik a menedékkérőket, hogy maradjanak a rendszeren 
kívül; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a szabályokat annak érdekében, hogy a 
tagállamoknak elegendő idő álljon rendelkezésére az átadások végrehajtásához, és 
tekintsen el a felelősségátruházástól azokban az esetekben, amikor egy menedékkérő 
megszökik;

11. úgy véli, hogy ha a menedékkérők a dublini eljárásokkal kapcsolatban jogi segítséget 
kapnának, különösen az uniós fogadóállomásokon, az egyszerűsítené a menedékjog 
megszerzésének folyamatát és javítaná a döntéshozatalt; felhívja a tagállamokat, hogy 
javítsák a menedékkérőknek a komplex dublini eljárásokkal kapcsolatban nyújtott 
tájékoztatást, biztosítva, hogy az egyértelmű és mindenki számára hozzáférhető legyen;

Menedékjog iránti egységes kérelmek az EU-ban

12. hangsúlyozza, hogy az uniós menedékjog iránti egységes kérelmek elvét következetesen 
semmibe veszik, ami ellentétes a Dublin III. rendelet valódi céljával; úgy véli, hogy az 
illetékes nemzeti hatóságoknak meg kell osztaniuk releváns információikat egy, az 
Eurodachoz hasonló európai adatbázisban az eljárások felgyorsítása és a menedékjog 
iránti kérelmek többszöri benyújtásának megakadályozása érdekében, biztosítva 
ugyanakkor a személyes adatok védelmét;

13. megjegyzi, hogy a menedékkérők védelmének mértéke tagállamonként jelentősen eltér 
bizonyos nemzetiségek esetében; úgy véli, hogy a biztonságos országok közös jegyzéke 
és egy közös országkockázat-elemzés, vagy legalábbis a nagyobb konvergencia 
csökkentené ezeket az eltéréseket és így a szabálytalan továbbutazások számát is; 
hangsúlyozza, hogy a menedékjogra nem jogosult személyek visszaküldése előfeltétele 
a Dublin III. rendelet hatékony működésének;

Az irányítás és a tagállamok közötti konvergencia erősítése

14. azon az állásponton van, hogy az információk megosztása és az átadások egyszerűsítése 
érdekében szorosabb együttműködésre van szükség a nemzeti menekültügyi hatóságok 
között; javasolja, hogy az EASO kapjon megbízást a Dublin III. rendelet alkalmazására 
vonatkozó megerősített irányítási rendszer kidolgozására, beleértve a nemzeti hatóságok 
közötti havi operatív párbeszédet, valamint egy, az információk és bevált gyakorlatok 
cseréjére szolgáló felületet;

15. megjegyzi, hogy a menedékjog iránti kérelmek mintegy kétharmadát biztonságos 
országok állampolgárai nyújtják be, akik vízummal vagy vízummentességgel érkeztek 
az EU-ba; úgy véli, hogy ezek a nyilvánvalóan megalapozatlan kérelmek hozzájárulnak 
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a menekültügyi rendszerek túlterheltségéhez; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyék következetesebbé a menekültügyi és vízumpolitikákat;

16. javasolja, hogy az EASO kapjon nagyobb szerepet a menedékkérők áramlásának és 
útvonalainak elemzésében a menekültügyi rendszerekre nehezedő nyomás jobb 
előrejelzése és megértése érdekében;

17. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a Dublin III. rendelet végrehajtásának 
optimalizálása érdekében igyekezzenek biztosítani a konvergenciát a tagállamok között 
és harmadik országokkal kötött kétoldalú megállapodásokban;

18. sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság még mindig nem tette közzé a 46. cikk szerinti 
értékelő jelentését; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a Dublin III. rendelet 
hatékonyabb végrehajtását;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és a nemzeti parlamenteknek.


