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INDOKOLÁS – TÉNYÖSSZEFOGLALÓ ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK

Ez a jelentés a hatékony visszatérési politika megfelelő eljárási biztosítékok melletti és 
alapjogokkal összhangban álló előmozdítására irányuló visszatérési irányelv (2008/115/EK) 
végrehajtását értékeli. Az irányelv célkitűzése tehát egyaránt magában foglal védelmet 
szolgáló és végrehajtásra összpontosító elemeket.

Az irányelv 19. cikke értelmében a Bizottság köteles 2013-tól kezdődően háromévente 
jelentést készíteni az irányelv alkalmazásáról. A Bizottság 2013-ban tette közzé egyetlen 
értékelő jelentését, amely egy 31 ország visszatérési politikájáról készült összegző 
tanulmányra épült. Az uniós visszatérési politikáról szóló 2014. évi közleménye keretében a 
Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az irányelv az eljárási biztosítékok jóvoltából 
hozzájárult a jogbiztonság növeléséhez, valamint szűkebbre szabta a tagállamok lehetőségeit, 
hogy bűncselekménnyé nyilvánítsák az illegális tartózkodást. A Bizottság következtetései 
szerint az irányelv gyakorlati alkalmazását az alapjogi normák tiszteletben tartása és az 
eredményesség tekintetében tovább lehetne javítani. 

Kiemelte, hogy a „kitoloncolás meghiúsulásának fő okai a hazatelepülők azonosítása és a 
harmadik országokbeli hatóságoktól a szükséges okmányok megszerzésének gyakorlati 
problémáihoz kapcsolódnak”, ennek alapján pedig arra jutott, hogy a visszatérési politika 
külső dimenziója alapvető fontosságú tényező a hatékonyság biztosításához. Ezek a 
következtetések alátámasztották a Bizottság eredeti döntését, nevezetesen, hogy nem 
kezdeményezi a visszatérési irányelv új átdolgozását, hanem inkább az irányelv hatékonyabb 
végrehajtására törekszik, és fokozottabb együttműködést igyekszik kialakítani a származási 
országokkal az állampolgáraik visszafogadása kapcsán. 

A visszatérések hatékonyságának javításáról szóló 2017. évi ajánlásában a Bizottság sürgette 
a tagállamokat, hogy a visszaküldési arányok növelésére összpontosítva hangolják össze 
megközelítéseiket. Egyes kötelezettségek megerősítésén túl a Bizottság ajánlásokat 
fogalmazott meg bizonyos biztosítékok – például a jogorvoslati jog – gyengítésére, valamint a 
hosszabb őrizeti időtartamak alkalmazására. Arról, hogy ezen ajánlások milyen hatásokat 
váltottak ki, nem áll rendelkezésre nyilvános értékelés. 

Jóllehet a Bizottság a 2014. évi közleményében kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2008. évi 
visszatérési irányelvhez csak az irányelv végrehajtásának alapos értékelését követően terjeszt 
elő jogalkotási módosításokat, 2018-ban javaslatot tett közzé a visszatérési irányelv 
átdolgozására. Tekintettel arra, hogy egyetlen hatásvizsgálat sem készült, az Európai 
Parlament 2019 márciusában közzétett egy helyettesítő hatásvizsgálatot. 

Ez a jelentés, amely a visszatérési irányelv számos végrehajtásbeli hiányosságára rámutat, 
nem hivatott pótolni a Bizottság még mindig esedékes, teljes körű végrehajtási értékelését. A 
jelentés felkéri a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a visszatérési irányelv betartásáról, a 
Bizottságot pedig arra, hogy biztosítsa az irányelv végrehajtásának időszerű és megfelelő 
nyomon követését és támogatását, valamint hogy szükség esetén szerezzen érvényt az 
irányelvnek való megfelelésnek.

A jelentés a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatóságának a visszatérési irányelv 
végrehajtását és külső dimenzióját vizsgáló 2020. évi európai értékelése alapján az irányelv 
végrehajtásának konkrét szempontjaira helyezi a hangsúlyt. Az előadó további módosításokat 
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fog benyújtani az eredeti jelentéstervezethez a végrehajtás kapcsán feltárt, következőkben 
felsorolt hiányosságok élesebb megvilágításba helyezése és körültekintő mérlegelése 
érdekében.

Hatály

A tanulmány azt mutatja, hogy a tagállamok élnek a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
biztosított azon lehetőséggel, amely szerint eltekinthetnek az irányelv „határátlépéssel 
kapcsolatos esetekre” történő alkalmazásától, és olyan párhuzamos rendszereket hoznak létre, 
amelyek az irányelv hatályán kívül eső eljárások keretében kevesebb biztosítékot nyújtanak, 
mint a rendes kiutasítási eljárás, így például amellett, hogy nem biztosítanak határidőt az 
önkéntes visszatérésre vagy halasztó hatályt a fellebbezések esetében, az őrizet időtartama 
tekintetében is kevesebb korlátozást tartalmaznak. Ez az alacsonyabb szintű védelem komoly 
aggodalomra ad okot, mivel az, hogy a határátlépéssel kapcsolatos helyzetek esetleg kívül 
maradnak az irányelv hatályán, a visszatoloncolás és a visszaküldés esélyét is növeli. 

Az irányelv értelmében a tagállamok kötelesek a területükön illegálisan tartózkodó 
személyekre vonatkozóan kiutasítási határozatot kiadni. Az Eurostat szerint 2019-ben a 
tagállamok több mint 490 000 kiutasítási határozatot adtak ki, amelyek 85%-át a jelen 
tanulmányban szereplő tíz tagállam bocsátotta ki. Ezek a számadatok az eltérő gyakorlatok 
miatt nem annyira megbízhatók, mint amennyire annak tűnnek. Néhány tagállamban a 
migránsok több alkalommal is kapnak kiutasítási határozatot, a gyermekek esetében nem 
adnak ki külön határozatot, és az adatok nem tartalmazzák a határátlépés megtagadásának 
eseteit. 

Az irányelv nem állapít meg a visszaküldés tilalmára vonatkozó kivételt a tagállamok azon 
kötelezettsége kapcsán, hogy a rendezetlen jogállású személyek számára kiutasítási 
határozatot bocsássanak ki. Ennek következtében a visszaküldés kockázatát ritkán értékelik 
hivatalból a kiutasítási eljárás megindítása előtt. Ez a védelmi rés még komolyabb aggályokat 
vet fel abban az esetben, ha a jogorvoslat felfüggesztő hatálya nem automatikus, ami az 
ideiglenes intézkedések iránti kérelmek nagy száma miatt nagyobb adminisztratív teherhez 
vezet. 

Az előadó úgy véli, hogy kulcsfontosságú gondoskodni arról, hogy a visszaküldés 
kockázatát megfelelően, még a kiutasítási határozat kiadása előtt értékeljék. 
Svédországban és Franciaországban ez már megvalósult. 

Bár a kísérő nélküli kiskorúak kiutasítása ritka jelenség, visszaküldésüket a legtöbb tagállam 
hivatalosan nem tiltja. A velük szemben folytatott kiutasítási eljárások a biztosítékok és a 
jogbiztonság hiánya miatt kiszolgáltatottá teszik helyzetüket.

Eljárási biztosítékok

A kiutasítási határozatot kapott személyek más-más háttérrel rendelkeznek. Lehetnek köztük 
elutasított menedékkérők, a területre jogellenes módon belépő személyek, túltartózkodók, a 
tartózkodási jogukat – például munkavállalóként, diákként vagy családtagként – elveszített 
áttelepültek vagy migránsok. E személyek helyzete humanitárius megközelítést tehet 
szükségessé. A legtöbb tagállam lehetővé teszi a tartózkodási engedélynek az irányelv 6. 
cikkének (4) bekezdésében említettek szerinti megadását. Pozitív fejlemény, hogy néhány 
tagállamban, például Hollandiában, Belgiumban és Lengyelországban ennek hátterében akár 
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az elutasítást követően hivatalból végzett értékelés is állhat. 

A jogorvoslati jog tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók a tagállamok között, 
különösen a jogorvoslati szervek típusa, valamint a fellebbezési határidők kapcsán. Mivel az 
irányelv e kérdéskört nem tárgyalja, a tagállamok eltérő határidőket állapítottak meg. Egyes 
esetekben a határidők igazodnak a rendes igazgatási eljárásokban alkalmazandó – 30 napos – 
határidőhöz, míg bizonyos helyzetekben a rendelkezésre álló időtartam ennek a felére 
csökken, sőt akár néhány napos is lehet, amely időtartamokon belül a keresetbenyújtás 
gyakorlatilag rendkívül nehéz vagy lehetetlen. 

Az automatikus halasztó hatály biztosítása szintén változatos képet mutat a tagállamok 
körében. Jóllehet az automatikus halasztás kínálja a legjobb védelmet, a legtöbb tagállamban 
a visszatérésre kötelezett személyeknek ezt kérelmezniük kell. A jelentések szerint 
Belgiumban és Spanyolországban a bíróságok ritkán adnak helyt e kérelmeknek. 

Különösen a rövid fellebbezési határidőket megszabó, valamint a fellebbezés halasztó 
hatályának kérelmezését előíró rendszereken belül kulcsfontosságú a hatékony jogorvoslathoz 
való jog szempontjából a megfelelő és hozzáférhető tájékoztatás és költségmentesség. 

Önkéntes távozás és önkéntes hazatérés

Az arányosság elvét a kiutasítási eljárás valamennyi szakaszában tiszteletben kell tartani, így 
a kiutasítási határozathoz kapcsolódó szakasz során is, amelynek keretében az érintett 
tagállamnak határoznia kell az önkéntes távozásra vonatkozó határidő megállapításáról. Mivel 
elsőbbséget kell biztosítani a kiutasítási határozatból fakadó kötelezettség önkéntes 
teljesítése számára, az irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy megfelelő, 7 és 30 nap 
közötti időtartamot állapítsanak meg az önkéntes távozásra. Az önkéntes távozásra vonatkozó 
határidő lerövidítése vagy megtagadása kizárólag végső eszközként, abban az esetben 
indokolt, ha a 7. cikk (3) bekezdésében említett intézkedések nem bizonyulnak elegendőnek. 
Ugyanakkor egyedül Belgium írja elő, hogy ezen intézkedések be nem tartása szükséges az 
önkéntes távozásra vonatkozó határidő lerövidítéséhez vagy megtagadásához.

A bizonyítékok emellett azt mutatják, hogy az önkéntes visszatérés költséghatékony és 
könnyebben megszervezhető, a célországok együttműködése szempontjából is. Annak 
ellenére, hogy az önkéntes távozásra vonatkozó határidő – miként azt a legtöbb tagállamban a 
nemzeti jogszabályok is megerősítik – a főszabály, az e szabály alóli négy kivételt széles 
körben alkalmazzák. Olaszországban az érintett személyeknek kérvényezniük kell az 
önkéntes távozásra vonatkozó határidő alkalmazását. Néhány tagállam olyan indokokra 
hivatkozik az önkéntes hazatérésre nyitva álló időszak lerövidítése vagy magtagadása 
kapcsán, amelyek nem szerepelnek az indokok 7. cikk (4) bekezdésben foglalt kimerítő 
felsorolásban. Így például Németország nem engedélyezi a határidőt az őrizet alatt álló 
migránsok esetében, Spanyolország a kitoloncolás akadályoztatása esetén alkalmazza a 
kivételt, Hollandia akkor, ha a menedékjog iránti kérelmet a biztonságos származási ország 
fogalma alapján utasítják el, Svédország pedig abban az esetben, ha egy adott személyt 
bűncselekmény elkövetése miatt utasítanak ki. 

A kivétel alkalmazásának alapjául szolgáló indokok egyike a szökés veszélye, amelyet egyedi 
értékeléssel és az arányosság elvével összhangban kell megállapítani, még akkor is, ha a 
jogszabályok objektív kritériumrendszerről rendelkeznek. 
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A statisztikai adatok jelentős eltéréseket mutatnak a tagállamok között az önkéntes távozás 
százalékos arányai tekintetében: az arányok a 96%-os lengyelországi érték, valamint 
Spanyolország és Olaszország 7%-os értéke között mozognak. Németország és Hollandia 
arról számolt be, hogy a nem támogatott önkéntes visszatérésekről nem tud adatokat gyűjteni, 
ami a többi tagállam által rendelkezésre bocsátott információk fényében figyelemreméltó. A 
Frontex szerint a távozások közel felét teszik ki az önkéntes távozások. 

Az irányelv (10) preambulumbekezdése szerint a tagállamoknak be kell fektetniük olyan 
programokba, amelyek a támogatott önkéntes visszatérést szolgálják. Bár a vizsgált 
államok mindegyike rendelkezik ilyen programokkal, ezek igen változatos képet mutatnak 
mind hatókörük és nagyságrendjük, mind pedig a támogatott visszatérések száma 
tekintetében. Belgiumban sikeres módszernek bizonyul az önkéntes visszatérési tanácsadás, 
amely részét képezi annak a személyre szabott és folyamatos szociális tanácsadásnak, 
amelyben a migránsok a befogadó létesítményekbeli tartózkodásuk során részesülnek. A 
Bizottságnak be kell fektetnie a támogatott önkéntes visszatérési programok koordinálásába 
és támogatásába.

Beutazási tilalmak

Az irányelv 11. cikke értelmében a tagállamok kötelesek beutazási tilalmat elrendelni, ha az 
önkéntes távozásra nem állapítottak meg határidőt, vagy ha a visszatérésre kötelezett személy 
az önkéntes visszatérésre vonatkozó határidőn belül nem utazott el. A beutazási tilalom 
elrendelése minden más esetben mint lehetőség biztosított a tagállamok számára. A beutazási 
tilalmakra vonatkozó politikák éppen ezért attól függnek, hogy az egyes tagállamok miként 
kezelik az önkéntes távozásra vonatkozó határidőt. Mivel a 7. cikk (4) bekezdésének 
alkalmazására gyakran automatikusan kerül sor, az önkéntes távozásra vonatkozó határidő 
pedig sokszor nem biztosít elég időt az elutazás megszervezéséhez, számos visszatérésre 
kötelezett személlyel szemben automatikus a beutazási tilalom elrendelése. A szökés 
veszélyének különböző értelmezései miatt a beutazási tilalom kötelező elrendelésének 
hatálya országonként jelentősen eltérhet. Belgiumban, Bulgáriában, Franciaországban, 
Hollandiában és Svédországban a jogszabályok és a gyakorlat szerint automatikus beutazási 
tilalmat von maga után az önkéntes távozásra vonatkozó határidő megtagadása, vagy az, ha a 
visszatérésre kötelezett személy e határidőt nem tartja be, míg az egyéb esetekben a tilalom 
elrendelése opcionális. Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, 
Lengyelországban és Bulgáriában azonban a jogszabályok és a gyakorlat alapján valamennyi 
esetben el kell rendelni az automatikus beutazási tilalmat, még akkor is, ha a visszatérésre 
kötelezett személy az önkéntes távozásra vonatkozó határidőn belül elutazott. Hollandiában 
emellett az önkéntes távozásra vonatkozó határidő lejárta előtt is elrendelhető beutazási 
tilalom azokkal a migránsokkal szemben, akik számára megállapítottak ilyen határidőt. Ez 
kérdéseket vet fel a beutazási tilalom elrendelésének célja és hatékonysága kapcsán, hiszen a 
tilalom, ha azt már a korai szakaszokban elrendelik, visszatartó hatással járhat. Miért 
hagyják el időben, önkéntes alapon e személyek a területet, ha azt nem honorálják az újbóli 
belépés lehetőségével? Ez a megközelítés az irányelv igazgatási és a nem büntető jellegű 
szemléletével is ellentétes. 

A beutazási tilalom időtartamát egyedi alapon, valamennyi releváns körülmény és érdek 
figyelembevételével kell meghatározni. A beutazási tilalmak hossza tekintetében a nemzeti 
gyakorlatok korántsem harmonizáltak, jóllehet e tilalmak további tagállamokban is 
éreztetik hatásukat. Az arányosság elve és az alapjogok védelme érdekében meg kell erősíteni 
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az egyéni körülmények, a humanitárius okok és a családi élethez való jog figyelembevételére 
vonatkozó kötelezettséget.

Őrizet és a szökés veszélyének meghatározása

Az irányelv előírja, hogy az őrizetet jogszabályban kell szabályozni, és annak szükségesnek, 
méltányosnak, az elérendő célkitűzésekkel arányosnak kell lennie, valamint a lehető 
legrövidebb ideig kell tartania. Az előadó hangsúlyozza, hogy a szükségesség és az 
arányosság elvével, továbbá az őrizet irányelvben meghatározott megelőző jellegével 
összhangban a kitoloncolás előtti őrizet kizárólag a szökés megalapozott veszélyének és az 
arányossági vizsgálat együttesével igazolható. 

A „szökés veszélyének” fogalommeghatározását átültető nemzeti jogszabályok jelentős 
különbségeket mutatnak, és míg több tagállam a szökés veszélyének megállapításával 
szemben támasztott feltételek hosszú jegyzékével rendelkezik (Belgium 11, Franciaország 8, 
Németország 7, Hollandia 19 kritérium), más tagállamok (Bulgária, Görögország, 
Lengyelország) nem sorolják fel teljeskörűen a kritériumokat. Az őrizet széles körű jogalapja 
lehetővé teszi az őrizetbe vétel szisztematikus elrendelését, miközben az egyéni 
körülményeket csak mellékesen értékelik. Az ezzel összefüggésben kiemelt nemzeti 
gyakorlatok megerősítik azon korábbi tanulmányokat, amelyek szerint a legtöbb visszatérésre 
az első hetekben kerül sor, és hogy a hosszabb őrizet szinte egyáltalán nem képvisel 
hozzáadott értéket. 

Az arányossági vizsgálat előírja, hogy a visszatérésre kötelezett személyek kizárólag akkor 
vehetők őrizetbe, ha egyéb, kevésbé kényszerítő jellegű intézkedés nem alkalmazható. A 
tanulmány ugyanakkor rávilágít arra, hogy bár a legtöbb tagállam jogszabályaiban léteznek 
alternatívák az őrizetbe vételre, a gyakorlatban a tagállamok csak nagyon kevés életképes 
alternatívát biztosítanak és alkalmaznak. 

Az előadót különösen aggasztja az őrizetben lévő gyermekek és családok helyzete és 
hangsúlyozza, hogy a gyermekek saját tartózkodási jogállása vagy szüleik tartózkodási 
jogállása miatti őrizetbe vétele a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény közvetlen 
megsértésének minősül, mivel az őrizet soha nem indokolható a gyermek mindenek felett 
álló érdekével.

Külső dimenzió

Az európai migrációs stratégia keretében harmadik országokkal kialakítandó új partnerségi 
keret létrehozásáról szóló 2016. évi közleményében a Bizottság elismerte, hogy a harmadik 
országokkal folytatott együttműködés elengedhetetlen a hatékony és tartós visszatérések 
biztosításához. A szóban forgó közlemény elfogadása óta több informális megegyezést 
kötöttek harmadik országokkal, köztük Gambiával, Bangladessel, Törökországgal, Etiópiával, 
Afganisztánnal, Guineával és Elefántcsontparttal. Az előadó sajnálatosnak tartja, hogy ezeket 
az informális egyezségeket a megfelelő parlamenti ellenőrzés, valamint a demokratikus és 
bírósági felügyelet teljes hiánya mellett kötötték meg, amelyeket a hivatalos visszafogadási 
megállapodások megkötése a Szerződések alapján szavatolna. 

A migráció terén a harmadik országokkal, többek között a tranzitországokkal folytatott 
együttműködés informálissá tétele többek között azzal járt, hogy a visszatérés és a 
visszafogadás tekintetében nagyobb hangsúlyt kapott a feltételhez kötöttség. Az előadó 
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aggodalmát fejezi ki a fejlesztési együttműködésre elkülönített forrásoknak a fejlesztést és a 
szegénység felszámolását szolgáló céloktól való, egyre jelentősebb mértéket öltő elvonása 
miatt.

Ahhoz, hogy tisztább képet alkothassunk a visszatérési irányelv alapjogi kötelezettségeknek 
való megfeleléséről, a visszatérések hatékonyságának értékelése során nem csupán a 
kitoloncolások utazásokkal kapcsolatos adatait kell figyelembe venni, hanem azt is meg kell 
vizsgálni, hogy a visszaküldött személyek a célországba érkezésüket követően milyen 
körülmények között élnek, hogyan alakul sorsuk. A Bizottságnak biztosítania kell e nyomon 
követés hatékonyságát, vagyis hogy az e tevékenységet végző nyomonkövetési testületek 
kellő kapacitással és függetlenséggel rendelkezzenek. A kísérő nélküli kiskorúak esetében a 
tagállamok kötelesek a visszaküldés után nyomon követni a kiskorúak helyzetét annak 
érdekében, hogy maradéktalanul megfeleljenek az irányelv 10. cikkében megállapított 
feltételeknek. A Mentsük meg a gyermekeket (Save the Children) elnevezésű szervezet a 
közelmúltban felmérést végzett az Afganisztánba visszatért gyermekek körében, és arra a 
következtetésre jutott, hogy a gyermekek közel háromnegyede nem érzi magát biztonságban a 
visszatérési folyamat során. Megérkezésükkor a gyermekek alig vagy egyáltalán nem kaptak 
támogatást, és mindössze hármójuk rendelkezett egyéni reintegrációs tervvel. Az előadó mély 
aggodalmát fejezi ki ezen eredmények miatt, és sürgeti a tagállamokat, hogy javítsák a 
visszatérés utáni nyomon követést, annak eredményeit pedig átlátható módon tegyék közzé. 

Következtetések 

A visszatérési irányelv kettős célkitűzését – nevezetesen a hatékony visszatérések 
előmozdítását, valamint az alapjogoknak és az eljárási biztosítékoknak megfelelő 
visszaküldések biztosítását – szem előtt tartva e jelentés rámutat arra, hogy az irányelv 
lehetővé teszi és támogatja a hatékony visszatéréseket, a témáról jelenleg folyó eszmecsere 
azonban nem foglalkozik a hatékony visszatérést akadályozó tényezők többségével, mivel a 
hatékonyság alatt főként a visszaküldési arány fogalmát értik és hangsúlyozzák. 

• A hatékony visszatérés előmozdítása

A jelentés kiemeli, hogy az irányelv több olyan intézkedést tartalmaz, amely nem fogja 
közvetlenül növelni a visszatérők számát, sőt kontraproduktív hatással is járhat. Először is, az 
a lehetőség, hogy az önkéntes visszatérés mellett beutazási tilalom is elrendelhető, gyengíti 
annak ösztönző erejét, hogy a visszatelepülő személy ténylegesen elhagyja a tagállamot. 
Másodszor, az önkéntes távozásra szabott rövid határidők teljesen kizárhatják az indulást, 
mivel a visszatérés előkészítéséhez szükséges idő gyakran meghaladja az önkéntes távozásra 
vonatkozó határidőt. Különösen nagy ennek kockázata, ha gyakran alkalmazzák az önkéntes 
visszatérésre vonatkozó határidő lerövidítésének vagy elutasításának lehetőségét. Ezzel 
összefüggésben emlékeztetni kell a tagállamokat arra, hogy az arányosság elve és az irányelv 
szerkezete megköveteli, hogy a 7. cikk (4) bekezdésében foglalt kritériumokat szigorúan 
alkalmazzák és eseti alapon mérlegeljék, valamint hogy a határidő lerövidítése és csökkentése 
végső megoldás legyen. Harmadszor, úgy tűnik, hogy az idegenrendészeti őrizet maximális 
időtartama nem növeli a visszaküldési arányt. A nemzeti gyakorlatok megerősítik azon 
korábbi tanulmányokat, amelyek szerint a legtöbb visszatérésre az első hetekben kerül sor, és 
hogy a hosszabb őrizet nem képvisel hozzáadott értéket. Itt a kontraproduktivitás érvényesül, 
mivel az őrizet hosszú időtartama a visszatérők alapvető jogait érinti. Ez különösen aggasztó 
azon gyakorlat fényében, hogy az őrizeti intézkedést több tagállamban többé-kevésbé 
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automatikusan alkalmazzák ahelyett, hogy azt valóban végső eszközként vennék igénybe. Bár 
az irányelv előírja, hogy a visszatérési eljárást kellő gondossággal kell kezelni, az ilyen 
hosszú őrizeti időszakok lehetősége nem ösztönöz erre. Az őrizet közigazgatási vagy bírósági 
felülvizsgálatának elkerülése érdekében a tagállamok hajlamosak a jogszabályban 
meghatározott maximális időtartamra elrendelni az őrizetet. A rövidebb időtartamok 
erősítenék az őrizet feletti ellenőrzést, és felgyorsíthatnák a visszatérési eljárást is. 

• Az alapvető jogok garantálása

A jelentés kiemeli, hogy az irányelv pozitív hatással van egyes biztosítékokra, de az 
opcionális záradékok és a gyakori eltérések jelentősen mérséklik ezt a hatást. Ez a helyzet 
például azon opcionális záradék esetében, amely lehetővé teszi a határátlépésekkel 
kapcsolatos helyzet kizárását az irányelv hatálya alól. Mivel a migránsok a határon gyakran 
kiszolgáltatott helyzetben vannak, és a visszaküldés tilalmának elve foroghat kockán, a 
tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy az irányelvet a határátlépésekkel kapcsolatos 
helyzetekre is alkalmazzák. Ezenkívül a „szökés veszélye” fogalmának tág értelmezése és 
alkalmazása aláássa az összes körülményt és érdeket figyelembe vevő egyedi mérlegelés 
garanciáját. Az ingyenes jogi segítségnyújtáshoz és a tolmácsokhoz való hozzáférést 
akadályozza a kapacitás és a finanszírozás hiánya. A finanszírozás hiánya több tagállam 
esetében is befolyásolja a visszatérés utáni hatékony nyomon követést. A Bizottságnak 
kulcsszerepet kell játszania annak biztosításában, hogy a szökés elkerülése érdekében arányos 
és hatékony intézkedésként vegyék igénybe az őrizetbe vétel alternatíváit. Azokban az 
esetekben, amikor a visszatérés nem hajtható végre, az emberek gyakran tolerált jogállás 
nélkül maradva bizonytalan helyzetbe kerülnek, ami veszélyezteti méltóságukat és alapvető 
jogaikat. Ez a gyakorlat európai megoldás után kiált. 

Végezetül, annak ellenére, hogy a tagállamok kötelesek tiszteletben tartani a visszaküldés 
tilalmának elvét, és megfelelően figyelembe venni a gyermek és a családi élet mindenek felett 
álló érdekét, a végrehajtási politikák és gyakorlat egyértelmű hiányosságokat mutatnak. Bár 
ez a kiutasítási eljárás valamennyi szakaszát érinti, a gyermekek őrizetbe vétele – amely soha 
nem szolgálja mindenek felett álló érdeküket – fájdalmasan láthatóvá teszi ezt.

• A külső dimenzió figyelembevétele

A hatékony visszaküldések tekintetében a tagállamok egyértelművé teszik, hogy a hatékony 
visszaküldést akadályozó legfontosabb tényező a származási országokkal való 
együttműködésükhöz kapcsolódik. Ez ellentmond annak, hogy a visszatérési irányelv 
szakpolitikai hatékonyságának elsődleges mutatójaként leggyakrabban a visszatérési rátára 
támaszkodnak. E jelentés hangsúlyozza, hogy az alapvető jogokkal összhangban lévő 
hatékony visszatérési politika megköveteli a visszatérések tartósságának és a visszatelepülő 
személy visszailleszkedésének minőségi értékelését, ezen belül a visszatérést követő hatékony 
nyomon követést is. Ezzel egyidejűleg komolyan kell venni a személyek származási országba 
való visszaküldésének akadályait a harmadik országokkal folytatott migrációval kapcsolatos 
azon együttműködések kritikai értékelésén keresztül, amelyek esetében a feltételesség és az 
informalizálás aggályokat vet fel az emberi jogok, a demokratikus és bírói ellenőrzés, a 
partnerségek egyenlősége, valamint az uniós külpolitika koherenciája tekintetében.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a visszatérési irányelv végrehajtásáról
(2019/2208(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatára,

– tekintettel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményre,

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményére,

– tekintettel a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezményre és a menekültek 
jogállásáról szóló 1967. évi jegyzőkönyvre (genfi egyezmény) és különösen a 
visszaküldés tilalmához való jogra,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 1., 3., 4., 6., 7., 18., 
19., 20. és 47. cikkére,

– tekintettel a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális 
megállapodásra, amelyet az ENSZ Közgyűlése 2018. december 19-én fogadott el,

– tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 2005. május 4-én elfogadott, a 
kitoloncolásról szóló húsz iránymutatásra,

– tekintettel a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével 
kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. 
december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre1 (visszatérési 
irányelv),

– tekintettel az Európai Unió Bíróságának a 2008/115/EK irányelvvel kapcsolatos 
ítéleteire, többek között a C-357/09. sz. Kadzoev-ügyben2, a C-61/11. sz. El Dridi-
ügyben3, a C-534/11. sz. Arslan-ügyben4, a C-146/14. sz. Mahdi-ügyben5, a C-554/13. 
sz. Z. Zh-ügyben6, a C-47/15. sz. Sélina Affum-ügyben7, a C-82/16. sz. K. A. és társai 
ügyben8, valamint a C-181/16. sz. Gnandi-ügyben9 hozott ítéletre, 

– tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának a 2008/115/EK irányelvhez 
kapcsolódó ítéleteire, többek között az Amie és társai kontra Bulgária (58149/08. sz. 

1 HL L 348., 2008.12.24., 98. o.
2 ECLI:EU:C:2009:741.
3 ECLI:EU:C:2011:268.
4 ECLI:EU:C:2013:343.
5 ECLI:EU:C:2014:1320.
6 ECLI:EU:C:2015:377.
7 ECLI:EU:C:2016:408.
8 ECLI:EU:C:2018:308.
9 ECLI:EU:C:2018:465.
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kereset), az N.D. és N.T. kontra Spanyolország (8675/15. és 8697/15. sz. kereset) és a 
Haghilo kontra Ciprus (47920/12. sz. kereset) ügyben hozott ítéletekre,

– tekintettel az uniós visszatérési politikáról szóló, 2014. március 28-i bizottsági 
közleményre (COM(2014)0199),

– tekintettel az európai migrációs stratégiáról szóló, 2015. május 13-i bizottsági 
közleményre (COM(2015)0240),

– tekintettel a Tanács által 2016. május 11-én elfogadott, a tagállamok által végrehajtott 
támogatott önkéntes visszatérési (és reintegrációs) programokra vonatkozó, nem 
kötelező közös normákra,

– tekintettel „Az európai uniós visszatérési politika hatékonyságának fokozása – 
megújított cselekvési terv” című 2017. március 2-i bizottsági közleményre 
(COM(2017)0200),

– tekintettel a Bizottság 2017. március 7-i (EU) 2017/432 ajánlására a 2008/115/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása során a visszatérések 
hatékonyságának javításáról10,

– tekintettel a Bizottság 2017. november 16-i (EU) 2017/2338 ajánlására a tagállamok 
illetékes hatóságai által a visszatéréssel kapcsolatos tevékenységeik végzése során 
használandó közös „Visszatérési kézikönyv” kidolgozásáról11,

– tekintettel az Európai Migrációs Hálózat 2017-es összefoglaló jelentésére az uniós 
tagállamok visszatéréssel kapcsolatos munkájának hatékonyságáról, illetve az EU 
szabályaihoz és normáihoz kapcsolódó kihívásokról és bevált gyakorlatokról,

– tekintettel „A közös uniós vízumpolitika hozzáigazítása az új kihívásokhoz” című 2018. 
március 14-i bizottsági közleményre (COM(2018)0251),

– tekintettel a harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak 
visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról 
(átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 2018. szeptember 
12-i bizottsági javaslatra (COM(2018)0634),

– tekintettel „A migráció minden vetületre kiterjedő kezelése: az európai migrációs 
stratégia keretében tett előrelépés” című 2018. december 4-i bizottsági közleményre 
(COM(2018)0798), 

– tekintettel a „COVID-19: Iránymutatás a menekültügyi és a visszatérési eljárásokra 
vonatkozó uniós rendelkezések végrehajtásáról, valamint az áttelepítésről” című 2020. 
április 16-i bizottsági közleményre (C(2020)2516),

– tekintettel a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos 

10 HL L 66., 2017.3.11., 15. o.
11 HL L 339., 2017.12.19., 83. o.
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átfogó uniós megközelítés szükségességéről szóló, 2016. április 12-i állásfoglalására12,

– tekintettel „A menekült- és migránsáramlatok kezelése: az EU külső tevékenységének 
szerepe” című 2017. április 5-i állásfoglalására13,

– tekintettel a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló 2019. március 13-i álláspontjára14,

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

– tekintettel az Európai Parlament Kutatószolgálatának (EPRS) a visszatérési irányelv 
átdolgozására irányuló javaslatról szóló, 2019. márciusi helyettesítő hatásvizsgálatára,

– tekintettel az EPRS 2020. júniusi európai értékelésére, amely értékelést adott a 
visszatérési irányelv végrehajtásáról és a visszatérési irányelv külső dimenziójáról, 

– tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 
közötti, a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásra15,

– tekintettel a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 
értelmezéséről és végrehajtásáról szóló, 2018. május 30-i állásfoglalására16,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére, valamint az Elnökök Értekezlete 2002. 
december 12-i, a saját kezdeményezésű jelentések készítésének engedélyezési 
eljárásáról szóló határozata 1. cikke (1) bekezdésének (e) pontjára és 3. mellékletére,

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

A. mivel a Bizottság csak egy alkalommal (2014-ben) értékelte a visszatérési irányelv 
végrehajtását annak ellenére, hogy az irányelv 19. cikke értelmében 2013-tól kezdődően 
háromévente köteles lett volna beszámolni az irányelv alkalmazásáról;

B. mivel az irányelv kettős célja az alapvető jogokkal és az arányosság elvével 
összhangban lévő hatékony visszatérési politika; mivel a visszatérések hatékonyságának 
javításáról szóló ajánlásában a Bizottság a visszaküldési arányra összpontosít az 
irányelv eredményességének elsődleges mutatójaként;

C. mivel a Bizottság megállapította, hogy a tagállamok a hatékony visszatérés tekintetében 
számos – eljárási, technikai és operatív jellegű – akadályba ütköznek, többek között az 
összes érintett féllel, köztük a harmadik országokkal folytatott együttműködés szintjén;

12 HL C 58., 2018.2.15., 9. o.
13 HL C 298., 2018.8.23., 39. o.
14 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0175.
15 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
16 HL C 76., 2020.3.9., 86. o.
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D. mivel az irányelv végrehajtásával kapcsolatos megfelelően bontott és összehasonlítható 
adatokat gyakran nem gyűjtik és nem teszik nyilvánosan hozzáférhetővé;

Általános észrevételek

1. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a közelmúltban nem készült végrehajtási értékelés, 
és felhívja a Bizottságot, hogy sürgősen végezze el ezt a 2017 óta esedékes értékelést;

2. újólag hangsúlyozza annak fontosságát, hogy bizonyítékokon alapuló szemlélet 
vezérelje a következetes politikai döntéshozatalt és a megalapozott nyilvános vitát, és 
felhívja a Bizottságot, hogy sürgesse és támogassa a tagállamokat az irányelv 
végrehajtására vonatkozó minőségi és mennyiségi adatok összegyűjtése és közzététele 
terén;

3. hangsúlyozza, hogy a Bizottság azon nyilatkozata, amely szerint a visszaküldési arány a 
2016. évi 46%-ról 2017-ben 37%-ra csökkent, nem feltétlenül a teljes képet mutatja, 
mivel a kiutasítási határozatot kapott személyeket nem feltétlenül küldték vissza 
ugyanabban az évben, egyes tagállamok pedig egynél több kiutasítási határozatot is 
kiadnak egy személynek vagy az ismeretlen tartózkodási hellyel rendelkező 
személyeknek, és a kiutasítási határozatokat nem vonják vissza, ha a visszatérésre a 
harmadik országokkal való együttműködés nehézségei miatt vagy humanitárius okokból 
nem kerül sor;

4. hangsúlyozza az irányelv eredményes végrehajtásának fontosságát; kiemeli, hogy ezt az 
eredményességet nem helyénvaló csak mennyiségileg, a visszaküldési arányt 
figyelembe véve mérni, hanem minőségi szempontokat, például a visszatérések 
tartósságát és az alapvető jogokat is tekintetbe kell venni;

Kiutasítási határozatok és önkéntes távozás

5. hangsúlyozza a kiutasítási határozatok betartása biztosításának fontosságát, és 
emlékeztet az irányelvben foglalt azon alapelvre, amely szerint az önkéntes 
visszatéréseket előnyben kell részesíteni a kitoloncolással szemben;

6. hangsúlyozza, hogy az irányelv 7. cikke értelmében a kiutasítási határozatnak megfelelő 
határidőt kell előírnia az önkéntes távozásra, amelyet a tagállamoknak szükség esetén a 
konkrét eset egyedi körülményeinek figyelembevételével meg kell hosszabbítaniuk; 
hangsúlyozza, hogy az önkéntes távozás viszonylag rövid határideje akadályozhatja 
vagy teljesen megakadályozhatja az önkéntes távozást;

7. hangsúlyozza, hogy a szökés veszélyének tág definíciója ahhoz vezethet, hogy a 
tagállamok gyakran tartózkodnak az önkéntes távozásra vonatkozó határidő 
megállapításától; emlékeztet arra, hogy az önkéntes távozás határidejének 
megszüntetése beutazási tilalom elrendeléséhez is vezet, ami még inkább alááshatja az 
önkéntes távozást;

Eljárási biztosítékok

8. hangsúlyozza, hogy a kitoloncolással kapcsolatos, kiutasításra és beutazási tilalomra 
vonatkozó határozatokat egyéni alapon kell meghozni, jogi és ténybeli indokokkal 
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egyértelműen alá kell támasztani, írásban kell kibocsátani, és ki kell egészíteni a 
rendelkezésre álló jogorvoslatokra vonatkozó információkkal;

9. hangsúlyozza, hogy az irányelv lehetővé teszi a kitoloncolás végrehajtásának ideiglenes 
felfüggesztését a kiutasításra vonatkozó határozat meghozataláig; kiemeli e halasztó 
hatály fontosságát azokban az esetekben, amikor fennáll a visszaküldés kockázata; 
rámutat, hogy a legtöbb országban a kiutasítás elleni fellebbezés nem automatikus 
halasztó hatályú, ami csökkentheti a védelmet, és növelheti az adminisztratív terheket;

10. sajnálattal veszi tudomásul az irányelv 6. cikke (4) bekezdésének korlátozott 
alkalmazását; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamok nem adnak ki ideiglenes 
tartózkodási engedélyt, amennyiben a visszatérés nem bizonyult lehetségesnek; 
hangsúlyozza, hogy a tartózkodási engedélyek olyan személyek számára történő 
megadása, akik nem tudnak visszatérni származási országukba, segíthet az elhúzódó 
illegális tartózkodás megelőzésében, és megkönnyítheti az egyének társadalmi 
befogadását és a társadalomhoz való hozzájárulását;

Beutazási tilalmak

11. aggodalommal veszi tudomásul a beutazási tilalmak széles körű automatikus 
elrendelését, amelyet egyes tagállamokban az önkéntes távozással párhuzamosan 
hajtanak végre; hangsúlyozza, hogy ez a megközelítés azzal a kockázattal jár, hogy 
csökkennek a kiutasítási határozat betartásának ösztönzői;

12. hangsúlyozza, hogy bár a beutazási tilalom elrendelésével való fenyegetés valóban 
ösztönözhet az ország elhagyására az önkéntes távozásra vonatkozó határidőn belül, a 
tényleges elrendelést követően azonban voltaképpen csökken a kiutasítási határozat 
betartására való ösztönzés, és nőhet a szökés veszélye;

13. hangsúlyozza, hogy a beutazási tilalmak különösen aránytalan következményekkel 
járnak a családokra és a gyermekekre nézve; üdvözli azt – az egyes tagállamok által 
bevezetett – lehetőséget, hogy a gyermekeket mentesítsék a beutazási tilalom 
elrendelése alól, de hangsúlyozza, hogy a gyermekek érdekeit a szüleikre vonatkozó 
beutazási tilalomról való döntés során is elsődleges szempontnak kell tekinteni;

Őrizet és a szökés veszélye

14. rámutat a „szökés veszélye” fogalommeghatározásának nemzeti jogrendszerekbe való 
átültetése terén mutatkozó eltérésekre, és megismétli, hogy az irányelv 3. cikkének 7. 
pontja előírja, hogy e veszély fennállását mindig jogszabály által meghatározott 
tárgyilagos kritériumok alapján kell értékelni;

15. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy több tagállam jogszabályai a szökés veszélyének 
meghatározására szolgáló „tárgyilagos kritériumok” széles körű felsorolását 
tartalmazzák, amelyeket gyakran többé-kevésbé automatikus módon alkalmaznak, 
miközben az egyedi körülményeket mellékesen veszik csak figyelembe;

16. rámutat, hogy az irányelv kimondja, hogy a visszatérésre kötelezett személyek kizárólag 
akkor vehetők jogszerűen őrizetbe, ha egyéb, kevésbé kényszerítő jellegű intézkedés 
nem alkalmazható; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az őrizet végső eszközként történő 
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alkalmazására vonatkozó kötelezettség ellenére a tagállamok a gyakorlatban nagyon 
kevés életképes alternatívát dolgoznak ki és alkalmaznak az őrizet helyett; felhívja a 
tagállamokat, hogy sürgősen kínáljanak életképes, közösségi alapú alternatívákat az 
őrizet helyett;

17. megjegyzi, hogy az Európai Unióban még mindig jelentős számban tartanak őrizetben 
gyermekeket a kiutasítási eljárások részeként, ami közvetlenül sérti a gyermek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményt, mivel az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága egyértelművé tette, 
hogy a gyermekeket soha nem szabad bevándorlási okokból őrizetbe venni, és az őrizet 
soha nem indokolható a gyermek mindenek felett álló érdekével;

18. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák az irányelv minden szempontjának megfelelő 
végrehajtását; felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is kövesse nyomon a végrehajtást, 
és a szabályok be nem tartása esetén tegyen lépéseket;

19. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a tagállamok és a Frontex 
rendelkezzenek olyan nyomon követő szervekkel, amelyek mögött megfelelő 
megbízatás, kapacitás és kompetencia, magas szintű függetlenség és szakértelem, 
valamint átlátható eljárások állnak; sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa a visszatérést 
követő nyomon követési mechanizmus létrehozását a visszaküldött személyek sorsának 
megértése érdekében, különös figyelmet fordítva a kísérő nélküli kiskorúakra;

°

° °

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


