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Tárgy: "Afganisztán-EU közös előrelépés a migrációval kapcsolatos kérdésekben": az Európai 
Parlament szerepe és a vele való konzultáció

Az Európai Unió és Afganisztán 2016. október 4-én aláírta az „Afganisztán–EU közös előrelépés a 
migrációval kapcsolatos kérdésekben” című dokumentumot. A dokumentum egyértelműen rögzíti az 
Afganisztánba történő visszatoloncolással és visszafogadással kapcsolatos együttműködés keretét. 
Az EUMSZ 79. cikkének (3) bekezdése egyértelmű jogalapot tartalmaz az Unió harmadik országokkal 
annak érdekében kötött megállapodásai számára, hogy a területén tartózkodó olyan személyeket, 
akik a tagállamok egyikének területére való belépés vagy tartózkodás feltételeinek eleve nem, vagy 
már nem felelnek meg, visszafogadják származási országukba vagy abba az országba, ahonnan 
érkeztek. Az EUMSZ 218. cikke (6) bekezdése a) pontja v. alpontjának megfelelően a társulási és 
hasonló megállapodások megkötése előtt meg kell szerezni az Európai Parlament beleegyezését. Az 
EUMSZ 218. cikke (10) bekezdésének értelmében továbbá az Európai Parlamentet az eljárás minden 
szakaszában haladéktalanul és teljeskörűen tájékoztatni kell.

1. A fentiek fényében a Bizottság miként és mikor szándékozik hivatalosan konzultálni az Európai 
Parlamenttel és tájékoztatást adni számára az Európai Unió és Afganisztán közötti, a 
visszatoloncolással és visszafogadással kapcsolatos együttműködéssel foglalkozó „közös 
előrelépés” megkötéséről?

2. Miként értékeli a Bizottság az EU és Afganisztán közötti „közös előrelépés” aláírásához vezető 
eljárásnak az EUMSZ 79. cikke (3) bekezdésének és 218. cikkének való megfelelőségét?
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