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Alapvető információk: Az EU a világban, migráció 

„Az EU a világban/migráció” témákkal foglalkozó vitacsoport az EU világban betöltött 
szerepét vizsgálja, többek között a következőkkel kapcsolatos célok és stratégiák mentén: 
uniós biztonság, védelem, kereskedelempolitika, humanitárius segítségnyújtás és fejlesztési 
együttműködés, külpolitika, valamint az EU szomszédságpolitikája és bővítés. Emellett arról 
is értekezik, hogy az EU-nak miként kellene kezelnie a migrációt. 
 

Ez a dokumentum háttérinformációkat nyújt a vitacsoport különböző témáival kapcsolatban. 
Ismerteti egyrészt, hogy az EU eddig milyen intézkedéseket hozott az említett területeken, 
másrészt pedig, hogy a többnyelvű digitális platform (https://futureu.europa.eu) felhasználói 
milyen aggodalmaiknak és a jövőre vonatkozóan milyen elképzeléseiknek adtak hangot. 
Végezetül pedig hivatkozásokat is tartalmaz, amelyeket követve további információk találhatók 
számos témáról. 

 

Az Ön feladata 

E vitacsoport tagjait arra kérjük fel, hogy vitassanak meg, illetve fogalmazzanak meg 
ajánlásokat, amelyek nyomán az uniós intézmények Európa jövőjét alakító intézkedéseket 
hozhatnak az „EU a világban” és a migráció témájához kapcsolódó területeken. Az ajánlások 
például arra vonatkozhatnak, hogy az intézmények milyen általános irányvonalat kövessenek, 
vagy hogyan oldjanak meg egy-egy konkrét problémát. 

A vitacsoport tagjai három ülésszak során megbeszéléseket folytatnak és közvetlenül 
együttműködnek más európai uniós polgárokkal, és együtt fogalmazzák meg az ajánlásokat. 
A harmadik, azaz utolsó ülésszak keretében közösen szavaznak majd az ajánlásokról, 
amelyeket ezt követően a konferencia plenáris ülésén terjesztenek elő és vitatnak meg a többi 
résztvevővel. 
  

https://futureu.europa.eu/
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Az EU a világban: Vállaljunk aktív és felelősségteljes globális szerepet 

A koronavírus-világjárvány vitathatatlanul egyértelművé tette, hogy a globális 
kihívásokkal Európa csakis a globális együttműködés révén tud 
megbirkózni. Együtt megoldást tudunk találni az olyan kritikus fontosságú 
kérdésekre, mint a béke és biztonság, az éghajlatváltozás, a fenntartható fejlődés 
és a globális helyreállítás. 
 
Mit tesz az EU? 
Az EU a multilateralizmus és a szabályokon alapuló világrend elkötelezett híve. 
Ezért a külső tevékenysége tekintetében koordinált megközelítésre törekszik, 
legyen szó a kereskedelemtől és a nemzetközi partnerségektől kezdve egészen a 
kül-, biztonság- és védelempolitikáig bármely területről. Ezáltal biztosítható, hogy 
Európa erőteljesebben hallassa hangját és egységesebben tudjon fellépni a 
világban. Emellett szoros együttműködést folytatunk a szomszédos országokkal, 
amelynek keretében átfogó stratégiát alakítottunk ki az Afrikával fennálló 
kapcsolatainkra vonatkozóan, és megerősítettük a nyugat-balkáni országok 
európai perspektíváját. A felelősségteljes globális szerepvállalás azt is jelenti, hogy 
az EU beruház a harmadik országokkal, illetve a multilaterális és regionális 
szervezetekkel kialakított partnerségekbe és szövetségekbe, különös tekintettel 
azokra az országokra és szervezetekre, amelyekkel közös értékeket vallunk, de 
minden olyan esetben is, amikor közös globális célokat tűztünk ki, ideértve például 
a Covid19-világjárványra való közös, globális szintű reagálást és a globális 
éghajlatvédelmi törekvéseket. 
 
 
Milyen eredményt hozott eddig a többnyelvű digitális platformon folytatott 
vita? 
„Az EU a világban” témához érkezett ötletek a külpolitikához kapcsolódó számos 
tématerülettel foglalkoznak a kereskedelemtől egészen a puha hatalom 
alkalmazásáig és a védelemig. A hozzászólók általánosságban az EU-nak a 
globális politikai színtéren való erősebb jelenlétét szorgalmazzák: a 
szomszédságpolitikában, valamint az egyéb, például afrikai és latin-amerikai 
országok vonatkozásában is. A platformhoz hozzászólók úgy látják, hogy az EU-
nak bátrabbnak kellene lennie mind a puha, mind a kemény hatalom gyakorlása 
terén. A platform beindítása óta ez a téma 1756 hozzájárulást generált, azaz 541 
ötlet, 1083 hozzászólás és 119 rendezvényleírás érkezett. A különböző ötleteket a 
következő tématerületek szerint lehet csoportosítani: 
 
 

 Az uniós külpolitika általános célkitűzései 

 Kereskedelempolitika 

 Védelem 

 Döntéshozatal 

 Bővítés 

 Szomszédságpolitika és kapcsolatok egyéb felekkel 

 
Az uniós külpolitika általános célkitűzései 
A hozzászólók szerint az Unió szerepe változik a klímavészhelyzet miatti egyre 
nagyobb aggodalmak, a gazdasági és geopolitikai hatalmi egyensúly eltolódása, a 
multilateralizmus előtt álló nagy kihívások, valamint a Covid19 elleni globális 
küzdelem fényében (lásd például ezt a rendezvényt és ezt az ötletet). Ezért több 
hozzászóló szerint az EU-nak bátrabban kellene élnie mind a puha, mind pedig a 
kemény hatalom eszközeivel (lásd például ezt az ötletet és ezt az ötletet). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301?locale=hu
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Az uniós külpolitikát illetően számos ötlet foglalkozik azzal a szereppel, amelyet az 
EU-nak be kellene töltenie világszerte az emberi jogok és a demokratikus értékek 
terén. E hozzászólók szigorúbb kiállást és fellépést szorgalmaznak azokkal az 
országokkal szemben, amelyek újra és újra megszegik a nemzetközi emberi jogi 
egyezményeket, illetve szerződéseket (lásd például ezt az ötletet). Szerintük az 
Uniónak vezető szerepet kellene játszania például az Izrael és Palesztina közötti 
békeépítési folyamatban (lásd például ezt az ötletet). Ehhez kapcsolódóan 
megfogalmazódott, hogy közös, szigorú szabályokkal működő európai 
fegyverkiviteli rendszerre lenne szükség, amely rendszerrel biztosítani lehetne, 
hogy az Unióban gyártott fegyvereket ne használhassák semmilyen konfliktus 
szítására a világon, vagy az emberi jogok megsértésére (lásd ezt az ötletet). 
 

Kereskedelempolitika 
„Az EU a világban” témán belül több hozzájárulás irányul arra, hogy meg kellene 
erősíteni a kereskedelempolitikákat és meg kellene reformálni a kereskedelmi 
megállapodásokat, mégpedig az uniós értékekkel összhangban – legyen szó akár 
az emberi jogok tiszteletben tartásáról, akár a környezeti előírások betartásáról 
(lásd például ezt az ötletet). Széles körű támogatást kapott az az ötlet, amely az 
uniós kereskedelem- és beruházáspolitika reformját szorgalmazza, valamint a 
globális multilateralizmus újraindítását irányozza elő, mégpedig tisztességes 
munkahelyek létrehozásával, valamint az alapvető és az emberi jogok védelmével, 
beleértve a munkavállalói és a szakszervezeti jogokat is (lásd például ezt az 
ötletet). 
 
Védelem 
Az EU kemény hatalmának megerősítésével kapcsolatban – ami a hozzászólók 
szerint szintén rendkívül fontos (lásd például ezt a rendezvényt) – a hozzászólók 
egy közös európai hadsereg felállítása mellett emeltek szót (lásd például ezt az 
ötletet). A hozzászólók azt is javasolták, hogy uniós szinten jöjjenek létre 
specializáltabb erők vagy intézmények is, például egy európai katonai akadémia 
(lásd például ezt az ötletet). 
 
Döntéshozatal 
A hozzászólók szerint szerepének megőrzése és megerősítése érdekében döntő 
fontosságú, hogy az EU szilárd és egységes entitásként lépjen fel a nemzetközi 
politikai porondon. Számos hozzájárulás foglalkozik a közös külpolitika 
szükségességével. E tématerületen belül az egyik legnagyobb támogatást élvező 
ötlet szerint közös kül- és biztonságpolitikára lenne szükség ahhoz, hogy az EU 
biztosítani tudja az európaiak biztonságát, egyúttal elő tudja mozdítani a 
demokráciát, az emberi jogokat, a jogállamiságot és a környezet védelmét a 
szomszédságban és az egész világon (lásd ezt az ötletet). 
Egy másik altéma a tagállamok közötti szorosabb együttműködés szorgalmazására 
irányul. A hozzászólók szerint a hitelesség megőrzése érdekében a tagállamoknak 
nem szabadna tovább versenyezniük egymással nemzetközi szinten. Ezért azt 
javasolják, hogy a tagállami nagykövetségek helyett egyetlen uniós nagykövetség 
létesüljön, amely minden uniós tagállamot egyesít és képvisel. Ez azt is 
jelenthetné, hogy csak az Unió lenne a tagja minden nemzetközi intézménynek, 
például a NATO-nak (lásd például ezt az ötletet), nem pedig az egyes tagállamok. 
Emellett felmerült még egy közös európai útlevél bevezetése minden európai 
polgár számára (lásd például ezt az ötletet). 
A döntéshozatal tématerületén belül a hozzájárulások az egyhangúságra 
vonatkozó szabály átgondolását szorgalmazzák. Az ötletek egy csoportja szerint az 
egyhangúságon alapuló jelenlegi helyzet miatt egyes tagállamok képesek blokkolni 
a közös külpolitikát (lásd például ezt az ötletet és ezt a rendezvényt). Ez problémát 
jelent, mivel így az EU nem képes hiteles, stabil és erős globális szereplő lenni, 
amint azt már az előző tématerület keretében is hangsúlyoztuk. A megfogalmazott 
ötlet szerint ezért az EU-nak az „abszolút” többségen alapuló szavazási rendszer 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?=&order=recent&per_page=100&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?commentId=1188&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?=&order=random&per_page=50&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390?locale=hu
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felé kellene elmozdulnia. E tématerületen belül az egyik leginkább támogatott ötlet 
részletesen bemutatja a tagállamok által alkalmazandó, abszolút többségen 
alapuló szavazási rendszert, amelyet az európai parlamenti képviselők egyszerű 
többsége támogatna. Így az EU képes lehetne végrehajtási intézkedéseket hozni, 
és valódi, hiteles külpolitikát folytatni (lásd ezt az ötletet). Az „Európai demokrácia” 
témán belül folytatott beszélgetésekhez hasonlóan itt is megjelent a minősített 
többség a jelenlegi, egyhangúságon alapuló szabály alternatívájaként (lásd például 
ezt az ötletet). 

Az utolsó altéma az Európai Parlament hatásköreit tárgyalja. A hozzászólók úgy 
érzik, hogy az Európai Parlament – noha a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) 
létrehozása óta támogatta azt, és a KKBP hatályának bővítését szorgalmazta – 
még mindig csak mellékszereplő az uniós külpolitika alakításában. Ezért a 
hozzászólók szerint döntő fontosságú, hogy az Európai Parlament több külpolitikai 
hatáskörrel rendelkezzen (lásd például ezt az ötletet). 

 

Bővítés 

A hozzájárulások egy csoportja azzal foglalkozik, hogy szükség van-e a bővítésre és a keleti 
szomszédos országok integrálására annak érdekében, hogy egyrészt meg lehessen 
védelmezni a demokráciát ezen országokban (lásd például ezt az ötletet), másrészt pedig 
hogy az Unión belül gazdasági stabilitás alakuljon ki (lásd például ezt az ötletet). E témán 
belül az egyik legnagyobb támogatással bíró ötlet is ezeket az elképzeléseket fejti ki: az EU 
bővítésének folytatására szólít fel a nyugat-balkáni országok integrálásával annak érdekében, 
hogy biztosítani lehessen a békét és a stabilitást a régióban (lásd ezt az ötletet). Ezzel 
összefüggésben egyes hozzászólók Koszovó teljes körű elismerésére szólítanak fel (lásd 
például ezt az ötletet). 

 

Szomszédságpolitika és kapcsolatok egyéb felekkel 

Az ötletek egyik altémája az EU diplomáciai képviseletét érinti, aminek keretében a 
hozzászólók – általánosságban – felszólítják az uniós intézményeket, hogy láthatóbb módon 
képviseljék és védelmezzék érdekeiket a világon (lásd például ezt az ötletet). 

Míg a legtöbb ötlet szerzője egy egységesebb és integráltabb EU megteremtését sürgeti, hogy 
ezáltal az EU megerősíthesse szerepét a jogot és igazságosságot képviselő olyan globális 
hatalomként, amely nyitott a különböző multilaterális intézményekkel való interakcióra globális 
és regionális szinten is (lásd például ezt az ötletet és ezt az ötletet), mások azt szeretnék, ha 
az EU az eredetileg neki szánt, gazdasági szerepre összpontosítana. E hozzászólók úgy vélik, 
hogy az EU-nak nem szabadna geopolitikai szerepet vállalnia, hanem meg kellene tartania 
elsődleges szerepét, azaz a közös piacgazdaság biztosítását. Egyes résztvevők szerint az 
EU nem szuverén állam, ezért nem válhat politikai szereplővé a globális színtéren (lásd 
például ezt az ötletet). 

Az e tématerülethez érkezett hozzájárulások főként az EU és Oroszország, illetve az EU és 
Kína közötti kapcsolatokkal foglalkoznak (lásd például ezt a rendezvényt). A hozzászólók 
rámutatnak, hogy alapvetően át kell gondolni és alakítani az uniós külpolitikai megközelítést, 
és tovább kell haladni ennek reformja irányában, mégpedig a korábbi tématerületek között 
megvitatottakkal összhangban álló, merészebb megközelítés végrehajtásával. A hozzájárulók 
a platformon megvitatták azt a véleményt, amely szerint az EU-nak nemcsak egységesebb és 
határozottabb álláspontot kell képviselnie a Kínával ápolt diplomáciai kapcsolatokban, hanem 
ki kell dolgoznia az Európai Unió külföldi befektetéseire irányuló stratégiát annak érdekében, 
hogy ellensúlyozni tudja Kína befolyását globálisan és mindenekelőtt a fejlődő országokban 
(lásd ezt az ötletet). 

Az EU, valamint az afrikai és latin-amerikai országok közötti kapcsolatokat illetően a 
hozzászólók szerint megerősített partnerségre lenne szükség, és át kellene alakítani a 
kereskedelmi kapcsolatokat (lásd például ezt a rendezvényt). A legtöbb hozzászóló az EU és 
az Afrikai Unió közötti szorosabb partnerséget szorgalmaz a regionális multilateralizmus 
megerősítése érdekében (lásd például ezt az ötletet). Más polgárok az egyes tagállamok és 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?per_page=100&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?=&order=most_commented&page=3&per_page=100&locale=&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&=&order=recent&per_page=50&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?component_id=16&=&participatory_process_slug=EUInTheWorld&locale=&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?toggle_translations=true&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?toggle_translations=true&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194?locale=hu
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az afrikai országok közötti bilaterális partnerségek megerősítését kérik a migráció és az 
Európai Uniót fenyegető egyéb biztonsági veszélyek kezelése érdekében. Ez azonban csak 
akkor működhet, ha a kapcsolatok többé nem a korábbi gyarmati rendszerek gazdasági és 
politikai örökségének fenntartására irányulnak (lásd ezt az ötletet). Ugyanez érvényes a latin-
amerikai országokkal ápolt kapcsolatokra is (lásd például ezt az ötletet). 

 

További információk: 

 Európa globális szerepének erősítése 

 Közös uniós fellépés a Covid19 ellen 

 Az Unió külkapcsolatai 

 Hogyan segít az EU? Polgári védelem az EU-ban 

 Globális Európa: a szabad és méltányos kereskedelem értéke 

 Nyitott, fenntartható és határozott uniós kereskedelempolitika 
 Európai Külügyi Szolgálat 
 Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat 

 

 

Migráció: A migráció kiszámítható, kiegyensúlyozott és megbízható rendszeren 

keresztüli kezelése 

A migráció kezeléséhez szükség van egy modern európai uniós migrációs és menekültügyi 

rendszerre, biztosítani kell a határigazgatást és a partnerországokkal való együttműködést, 

és küzdeni kell a migránscsempészés ellen. Emellett védelmet kell nyújtani azoknak, akik az 

erőszak elől menekülnek, és integrálni kell társadalmunkba az újonnan érkezőket. 

 

Mit tesz az EU? 

Ahhoz, hogy az EU közös megoldásokat tudjon javasolni, kiegyensúlyozott és inkluzív 
megközelítést kell kialakítani a migrációra vonatkozóan. 

A Bizottság a migráció kezelésére vonatkozó átfogó megközelítés részeként több jogalkotási 
javaslatot is benyújtott az „új migrációs és menekültügyi paktum” keretében. A cél a következő: 
az együttműködés javítása a származási, illetve tranzitországokkal, hatékony eljárások 
biztosítása, biztonságos és legális beutazási lehetőségek kialakítása, az EU-ban való 
tartózkodásra jogosult migránsok sikeres integrációja, illetve az ott-tartózkodásra nem 
jogosult migránsok visszaküldése. Az EU emellett a külső határok megerősítését, a 
határigazgatás javítását – így többek között új információs rendszerek bevezetését –, valamint 
a migránscsempészés elleni küzdelmet helyezi a középpontba. 

Milyen eredményt hozott eddig a többnyelvű digitális platformon folytatott vita? 

 

A platform elindítása óta ez a téma 1157 hozzájárulást generált, ezen belül 306 ötlet és 827 

hozzászólás érkezett, valamint 24 rendezvényt hirdettek meg. A témát érintő hozzájárulások 

három általános tendencia köré szerveződtek. Egyfelől vannak azok a beszélgetések, 

amelyek résztvevői több intézkedést szorgalmaztak a migráció ellenőrzésére és 

visszaszorítására, másfelől pedig azok a hozzájárulások, amelyek nagyobb szolidaritásra és 

megfelelőbb integrációs eljárásokra szólítottak fel. A köztes álláspontot képviselő résztvevői 

csoport a nemzetközi mobilitás előmozdításával ugyan egyetért, de csak a gazdaságilag 

fejlett demokráciák között. Ennek megfelelően a következő tématerületeket elemeztük: 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?toggle_translations=true&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553?=&order=recent&page=6&per_page=50&locale=hu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_hu
https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_hu
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/chapter/213/the-eu-s-external-relations
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/en/eu-free-trade/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2243
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
https://ec.europa.eu/fpi/index_en
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 Az Unión kívülről érkező irreguláris migráció jelentette fenyegetés 

 Humanista álláspont a migráció vonatkozásában 

 Jogszerű migráció 

 A migráció kiváltó okainak kezelése 

 Határellenőrzés 

 Integráció 

 Az uniós polgárság megszerzésének megkönnyítése és támogatása 

Az Unión kívülről érkező irreguláris migráció jelentette fenyegetés 

A hozzászólók ötleteikben és hozzájárulásaikban szókimondóan foglalkoztak a migráció témájával. Az 
egyik felmerülő tématerület ahhoz a benyomáshoz kapcsolódik, hogy a harmadik országok felől érkező 
migránsok fenyegetést jelentenek az uniós civilizációra, identitásra, értékekre és kultúrára nézve (lásd 
például ezt az ötletet). A hozzájárulásokban megjelenő vélemények és nézetek szerint az Unión kívülről 
érkező migránsok hozzájárulnak a terrorizmushoz, valamint az EU-n belüli zárt közösségek és „no-go 
zónák” kialakulásához (lásd ezt az ötletet). Ezekben a hozzájárulásokban az Unión kívülről érkező 
migrációt korlátozó intézkedéseket, szigorúbb hazatelepítési politikát, valamint a migránsok mobilitását 
gátló stratégiákat, például szigorúbb határellenőrzéseket szorgalmaznak (lásd például ezt az ötletet). 

 

Humanista álláspont a migráció vonatkozásában 

A fentiekkel ellentétes véleményt képviselő hozzászólók az illegális migráció elleni küzdelmet célzó 
megoldásokra és egy olyan uniós bevándorlási politikára szólítanak fel, amely egyszerűbb és 
könnyebben hozzáférhető menekültügyi eljárásokat szavatol a származási országokban. Emellett 
legális és biztonságos migrációs útvonalakat, valamint az emberkereskedelem elleni kemény fellépést 
szorgalmaznak annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a menekültek halála az EU határain (lásd 
például ezt az ötletet). Végezetül néhány hozzászóló egy olyan jogi keret létrehozását indítványozta, 
amely megakadályozná azt, hogy integrálódott embereket és családokat toloncoljanak vissza nem 
biztonságos származási országokba (lásd ezt az ötletet). 

 

Jogszerű migráció 

A jogszerű migráció tématerületén a szigorúbb migrációs politikát támogató hozzászólók egy szelektív 
migrációra irányuló közös uniós politika mellett foglaltak állást, amely kvótákat, valamint szigorúbb 
kiválasztási, illetve befogadási eljárásokat alkalmaz (lásd például ezt az ötletet). Néhányan egy 
pontrendszeren alapuló európai bevándorlási rendszert vélnek szükségesnek a migrációs áramlások 
hatékonyabb szabályozásához (lásd ezt az ötletet). 

A migrációra nyitottabb hozzájárulások szerint is egységes és hatékonyabb megközelítésre van 
szükség, ugyanakkor annak jobban összhangba kell kerülnie az emberi jogokkal és az európai 
(szociális) értékekkel. Egyes hozzájárulások konkrétan egy egységes és hatékony uniós menekültügyi 
eljárás létrehozását kezdeményezték (lásd ezt az ötletet), rámutatva arra is, hogy a menedékkérők és 
migránsok egyenlőtlen elosztásának megakadályozása érdekében meg kell reformálni a Dublini 
Egyezményt (lásd például ezt az ötletet). A polgárok támogatták továbbá, hogy az EU alakítson ki 
munkaerő-migrációs politikát, illetve a harmadik országokból érkező diákokra és képzett 
munkavállalókra vonatkozó uniós munkaerő-felvételi stratégiákat. Ezzel kapcsolatban egy polgár 
kiemelte, hogy az EU-nak több hatáskörrel kell rendelkeznie a migrációval kapcsolatban annak 
érdekében, hogy az Unió elveivel és értékeivel összhangban tudja biztosítani a migráció kezelését (lásd 
ezt az ötletet). 

A résztvevők egy csoportja a szelektív bevándorlás támogatásának ötlete mellett foglalt állást. Az ebbe 
a csoportba tartozó résztvevők általában pozitívan viszonyultak a migrációhoz, az általa teremtett 
gazdasági előnyök miatt. Ők konkrét országok megcélzását javasolták a tehetségek Európába vonzása 
érdekében (lásd ezt az ötletet), illetve azt, hogy lazítsák a gazdaságilag fejlett nyugati és ázsiai 
demokráciák közötti mobilitási kritériumokat, különösen szabadkereskedelmi megállapodások 
keretében (lásd ezt az ötletet). 

Egyes hozzájárulások a jelenlegi menekültügyi eljárást érintő egyenlőtlenségek kérdésére is kitértek. 
Kiemelték például azt a tényt, hogy a férfi menedékkérők aránya jelentősen magasabb, mint a női 
menedékkérőké vagy a családoké (lásd ezt az ötletet). Mások azokról a nehézségekről számoltak be, 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?=&toggle_translations=true&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491?locale=hu
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837?locale=hu
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824?locale=hu
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836?locale=hu
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852?locale=hu
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amelyekkel az LMBTI menedékkérők szembesülnek, és fokozottabb védelmet, illetve megfelelőbb 
fordítási szolgáltatásokat szorgalmaztak e csoport számára (lásd ezt az ötletet). 

 

A migráció kiváltó okainak kezelése 

Európa jövőjével kapcsolatban a hozzászólók kiemelték, hogy az EU előtt álló migrációs problémák 
kezelése érdekében foglalkozni kell annak kiváltó okaival is. 

Az erre vonatkozó javaslatok az egyenlőségen alapuló kereskedelmi kapcsolatok létrehozásától, a 
fejlesztési támogatásokra vonatkozó tervek bővítésébe való beruházáson és a tudományos képzésen 
át egészen a harmadik világ országaiban élők szakmai fejlődésééig terjednek (lásd ezt az ötletet). 

Bizonyos hozzájárulásokban azt rótták fel az EU-nak, hogy az részt vett a régió destabilizációjában, 
például az európai katonai jelenlét vagy a fejlődő országokba irányuló támogatott mezőgazdasági 
export destabilizáló hatása révén (lásd ezt az ötletet). 

 

Határellenőrzés 

A határellenőrzés tématerületén ismét előtérbe került a migrációval kapcsolatban tapasztalt két 
ellentétes álláspont. 

A hozzászólók általánosságban támogatták, hogy szervezettebb és összehangoltabb erőfeszítések 
történjenek a határellenőrzés terén, és átfogóbb határellenőrzésre szólítottak fel, ideértve egy 
visszafordítással foglalkozó hatóság létrehozását (lásd ezt az ötletet), a Frontex fokozottabb 
támogatását és feladatainak jobb meghatározását (lásd ezt az ötletet), valamint a földközi-tengeri 
kutatás-mentési erőfeszítésekre vonatkozó, jogilag kötelező megközelítés kialakítását (lásd ezt az 
ötletet). 

Más hozzájárulások több szolidaritásra és az emberi jogok tiszteletben tartására szólítottak fel. A 
megvitatott ötletek sorába tartozott például egy szolidaritáson alapuló, központosított uniós elosztási 
rendszer létrehozása, a források biztosítása a határokon található fogadólétesítmények fejlesztésére 
(szállás és étkezés), illetve egy olyan, uniós forrásokból finanszírozott szupranacionális ügynökség 
létrehozása az európai menekülttáborok irányítására, amelyet különböző országok közösen irányítanak 
(lásd például ezt az ötletet). 

 

Integráció 

A „Migráció” témán belül további tématerületet képez az integráció kérdése. Az ehhez kapcsolódó 
ötletek szerzői például azt szorgalmazták, hogy ellenőrzött módon kövessék nyomon a migránsok 
sorsának alakulását annak érdekében, hogy biztosított legyen a teljes körű integrálódásuk az adott 
uniós tagállamban. Az egyik ötlet szerzője nagy lehetőséget látna abban, ha a migránsokban és a 
befogadó közösségek tagjaiban a változások előidézőit látnánk, és még jobban megerősítenénk őket 
e szerepükben (lásd az ötletet). Az oktatás kulcsfontosságú az integráció szempontjából, mivel annak 
során a nyelv és az európai értékek központi szerepet játszanak. Ezzel összefüggésben a hozzászólók 
úgy vélték, hogy megfelelően finanszírozott programokra van szükség az iskoláskorú migráns 
gyermekek közoktatási rendszerbe integrálásának előmozdításához (lásd ezt az ötletet). A hozzászólók 
azon a véleményen voltak, hogy a migránsok földrajzi elosztása kulcsfontosságú az integráció 
megvalósulása szempontjából (lásd például ezt az ötletet), illetve a zárt közösségek kialakulásának 
elkerülése érdekében (lásd ezt az ötletet). Olyan tájékoztató kampányokra és programokra van 
szükség, amelyekkel a rasszizmus elleni küzdelemre lehet érzékenyíteni az uniós polgárokat annak 
érdekében, hogy elmozdulás történjen egy valóban befogadó társadalom felé. A rasszizmussal és a 
munkaerőpiaci kirekesztéssel kapcsolatos vélemények kapcsán a hozzászólók a jogszerűen 
tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokkal szembeni egyenlő és méltányos bánásmódra 
szólítottak fel (lásd ezt az ötletet). 

 

Az uniós polgárság megszerzésének megkönnyítése és támogatása 

Egyes résztvevők sajnálatosnak tartották, hogy az EU-ban állandó lakóhellyel rendelkező 
személyeket megfosztják bizonyos jogaiktól. Megjegyezték, hogy az Unió nem biztosít választójogot a 
hosszú ideje az EU-ban élő, ott határozatlan időtartamú tartózkodásra jogosult személyek számára, 
és más olyan előnyt sem kínál, amely vonzóbbá tenné e személyek számára azt, hogy uniós 
polgárságért folyamodjanak (lásd ezt az ötletet). 

 

Ezt a kérdést néhány hozzászóló különösen sürgetőnek tartotta az olyan egyesült királyságbeli 
állampolgárok esetében, akik a brexitet megelőzően az EU-ban éltek. Az egyik, ellentmondásos 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066?locale=hu
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541?locale=hu
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071?locale=hu
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006?locale=hu
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946?locale=hu
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140?locale=hu
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977?locale=hu
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=hu
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vitákat kiváltó ötlet szerzője gyorsított eljárást vezetne be annak érdekében, hogy jogok illessék meg 
Unió-szerte azokat a brit állampolgárokat, akik a brexitet megelőzően az EU-ban éltek (lásd az 
ötletet). 

 

További információk: 

 Új migrációs és menekültügyi paktum 

 Migráció 

 Menekültügy és migráció: tények és számok 

 Menekültügy és migráció – Az Unió migrációs politikája 

 A külső határok megerősítése 

 A menekültügyi és migrációs politikákat támogató informatikai rendszerek 
 
 

Tudjon meg többet az uniós szakpolitikákról és tevékenységekről: 

 Az Európai Parlament honlapja 
 Az EU Tanácsának honlapja 
 Az Európai Bizottság honlapja 

 

Ezt a dokumentumot az Európa jövőjéről szóló konferencia közös titkársága 
készítette.  

Kérjük, kísérje figyelemmel az Európa jövőjéről szóló konferencia digitális platformját 
(www.futureu.europa.eu), ahol további információkat találhat, valamint elolvashatja 
a más európai polgárok által beküldött ötleteket és elképzeléseket. Az eddig 

benyújtott ötletekről bővebben olvashat a platformról szóló első időközi 
jelentésben.  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=hu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/migracio
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/migracio/20170629STO78630/menekultugy-es-migracio-az-eu-ban-tenyek-es-szamok
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/eu-migration-policy/
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/strengthening-external-borders/
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/it-systems-in-the-area-of-freedom-security-and-justice/
https://www.europarl.europa.eu/portal/hu
https://www.consilium.europa.eu/hu/
https://ec.europa.eu/info/index_hu
http://www.futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=hu
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=hu

