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A MIGRÁCIÓVAL FOGLALKOZÓ 4. MUNKACSOPORT ÜLÉSÉNEK 
ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYVE 

2022. március 1., kedd, 17.30–19.30 (online) 

 

1. Az elnök megnyitja az ülést 

Egymást követő elnökök: Alessandro Alfieri, az olasz szenátus tagja, Olaszország; Dimitrisz Kairidisz 
görög parlamenti képviselő, Görögország 

Alfieri elnök megnyitja az ülést, teljes szolidaritásáról biztosítja az ukrán népet, és az Ukrajna elleni 
háborút és agressziót fordulópontnak nevezi Európa számára, a migrációs kérdések tekintetében is. 

Az elnök bejelenti, hogy az előző, január 21-i ülés összefoglalóját elfogadottnak tekintik, és azt 
valamennyi nyelvre lefordítják és feltöltik a platformra. 

2. A 4. európai polgári vitacsoportban részt vevő polgárok és a nemzeti polgári vitacsoportok 
migrációhoz kapcsolódó ajánlásainak ismertetése 

Az európai polgári vitacsoportokban részt vevő polgárok nem kívánják egyenként bemutatni az összes 
ajánlást, inkább azokat az ajánlásokat vázolják fel, amelyeket a munkacsoport a migrációval 
kapcsolatban fogadott el.  

Az európai polgári vitacsoportban részt vevő két polgár átveszi a szót, és beszámol a menekültügyi 
politikára és integrációra, valamint a legális migrációra vonatkozó ajánlásokról. Az egyik polgár 
technikai problémák miatt nem tud felszólalni. 

Kifejtik többek között, hogy:   

§ az ajánlások között számos átfedés van;  

§ a legtöbb ajánlás a menekültügyi politikához kapcsolódik;  

§ tisztában vannak az ukrajnai helyzettel, amiből kiderül, hogy az európai migrációs rendszer 
nem működik megfelelően;  

§ megemlítik, hogy európai szinten egységes, az emberi jogokat tiszteletben tartó rendszerre 
van szükség;  

§ közös megközelítésre van szükség, amely nemcsak egységes szabályokra terjed ki, hanem a – 
különösen a külső határok menti – tagállamok támogatására is;  

§ a szolidaritás kulcsfontosságú, különösen a menedékkérők kezelése tekintetében;  

§ egységes gyakorlaton alapuló közös eljárásokra van szükség;  
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§ a polgárok jobb befogadási struktúrákat is követelnek; 

§ szorgalmazzák a menedékkérőkre vonatkozó minimumszabályokról szóló irányelv kötelező 
rendelettel való felváltását;  

§ felszólítanak a végrehajtás európai szintű nyomon követésére is;  

§ megemlítik, hogy az EU-nak segítséget kellene nyújtania a tagállamok számára a 
menedékkérők ügyeinek feldolgozásához;  

§ felszólítanak a menedékjog iránti kérelmek gyorsabb értékelésére – ideértve a menedékkérők 
EU-n belüli újraelosztását is –, és megemlítik, hogy a menedékjog elutasítása esetén a 
migránsokat haza kell szállítani; 

§ végezetül a polgárok megemlítik, hogy a migránsok integrációját és visszatérését a migrációs 
áramlásoknak leginkább kitett, külső határ menti európai tagállamokba kell átirányítani. 

Az ismertetést követően a holland (NL) és litván (LT) nemzeti polgári vitacsoportok képviselői is 
bemutatják a migrációval kapcsolatos ajánlásaikat: 

§ a vita során nem szabad szem elől téveszteni az apró részleteket, és nagyobb figyelmet kell 
fordítani arra, hogy az emberek miért menekülnek el a nem biztonságos országokból (NL 
polgári vitacsoport); 

§ a menekülteket igazságosan, egyértelmű kritériumok alapján kell elosztani (NL polgári 
vitacsoport); 

§ az EU-nak tudással és tapasztalattal kell támogatnia a származási országokat a migrációt kiváltó 
okok – például az éghajlatváltozás vagy a konfliktusok – enyhítésében (NL polgári vitacsoport); 

§ javasolják egy, a migrációs kihívásokkal foglalkozó, a migrációs válságokra való gyorsabb 
reagálást garantáló uniós szintű bizottság létrehozását, valamint a migráció kezelésére 
vonatkozó közös iránymutatások kidolgozását (LT polgári vitacsoport) 

§ vissza kell térni egy uniós szintű kvótarendszer létrehozásának kérdésére (LT polgári 
vitacsoport) 

§ felül kell vizsgálni az EU nyitott migrációs politikáját (LT polgári vitafórum) 

§ aktívabban kell felszólalni a migrációpolitikai kérdésekben, és vitákat kell kezdeményezni a 
migrációs kihívásokról (LT polgári vitafórum) 

§ az EU-nak aktív és szigorú politikát kell folytatnia azon államokkal szemben, amelyek a 
migrációs áramlásokat hibrid támadások eszközeként használják fel (LT polgári vitacsoport). 

Technikai problémák miatt a francia nemzeti polgári vitacsoport egyik képviselője nem tudott 
felszólalni. 

A technikai problémák miatt – amelyek megakadályozták, hogy két polgár ismertesse ajánlásait – az 
elnök úgy határoz, hogy a munkacsoport következő, Strasbourgban tartandó ülésének elején folytatják 
a polgárok ajánlásainak ismertetését.  
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3. Eszmecsere a polgárok ajánlásairól  

A munkacsoport megbeszéléseit a migrációval kapcsolatos ajánlások vagy kérdések köré szervezték 
(19). 

Az elnök felkéri Szhinász alelnököt – aki kivételes jelleggel vesz részt ebben a munkacsoportban –, 
hogy ismertesse nézeteit a konferenciáról és a polgárok ajánlásairól. Szhinász alelnök a következőket 
hangsúlyozza:  

- fontos, hogy az Európa jövőjéről szóló vita még akkor is folytatódjon, amikor azt a múlt lezárt 
részének tartott példátlan események háttérbe szorítják. 

- A konferencia folyamatának több polgárt kell érintenie (alulról felfelé építkező megközelítés): 
nem a Bizottságnak („Brüsszel”) kellene a vezető szerepet betöltenie (felülről lefelé építkező 
megközelítés).   

- Üdvözli a hozzászólások és ajánlások gazdagságát, kiemelve, hogy azok teljes mértékben 
összhangban vannak a Bizottság munkájával, és holisztikus, koherens és átfogó uniós migrációs és 
menekültügyi keretet javasolnak. Az alelnök sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy gazdasági ereje és 
globális jelentősége ellenére az Unió még mindig nem rendelkezik közös migrációs politikával. 

- Hangsúlyozza, hogy a jelenlegi időkben a migránsok eszközként való felhasználása, az ukrán válság 
és a világban tapasztalható egyre növekvő bizonytalanság gyors előrelépésre és a paktum 
elfogadására kényszerít bennünket. A paktum fő pilléreit „háromszintes házként” mutatja be:  

o a „földszinten” – a származási és tranzitországokkal fenntartott kapcsolatok terén – 
partnerségi megállapodásokat kell kötni a szomszédokkal annak érdekében, hogy az 
embercsempészet helyett a származási helyeken kínáljanak jobb életet;  

o az „első emeleten” – a külső határok igazgatásának szilárd, kollektív uniós rendszere 
tekintetében – nem tartja erkölcsösnek, méltányosnak és politikailag elfogadhatónak, 
hogy ez a felelősség kizárólag az első belépés helye szerinti tagállamokat terhelje; ez olyan 
kollektív uniós felelősség, amelyet az egységes menekültügyi eljárásokkal rendelkező 
valamennyi uniós tagállamnak együttesen kell vállalnia;  

o a „legfelső emeleten” – a szolidaritás és a tehermegosztás terén – egy elosztási kulcs 
alapján mind a 27 tagállamnak részt kell vállalnia a szolidaritás megfelelő formájában, 
hogy mindenki hozzájáruljon a migrációkezelés felelősségéhez. 

 
A munkacsoport tagjai általánosságban üdvözlik az európai és nemzeti polgári vitacsoportok által 
elfogadott ajánlásokat. Az eszmecsere során a következő pontok merülnek fel: 

- a befogadási feltételekről szóló 2013/33/EU irányelv felülvizsgálatának szükségessége;  

- a kísérő nélküli kiskorúak és a kiszolgáltatott csoportok jobb ellátásának szükségessége (pl. 
befogadási feltételek, oktatás, integráció); 

- a „dublini szabályok” átdolgozása/eltörlése; 

- a külső fellépések során a migrációt kiváltó okok (beleértve az éghajlatváltozást és a 
konfliktusokat) harmadik országokban való kezelésének, a biztonságos országokba való 
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visszatérés és visszafogadás, valamint a nem biztonságos országokból érkező migrációs 
áramlások megelőzésének középpontba állítása (a külső határok jobb védelmével együtt);  

- jobb integráció (a menekültek EU-nak nyújtott hozzáadott értéke);  

- a menekültek és migránsok megkülönböztetése;  

- a menekültek uniós országok közötti igazságos elosztására vonatkozó egyértelmű kritériumok;  

- a migráció kezelésére vonatkozó közös iránymutatások, valamint a közös kül- és 
biztonságpolitikát (KKBP) a szolidaritással összekapcsoló, migránsokra vonatkozó 
kvótarendszer végrehajtásának fontossága; hatékonyabb politika a migránsok politikai célokra 
való felhasználása ellen, valamint közös fellépés a hibrid támadások ellen, közös fellépés, de 
határozott kritika a szükségesnek ítélt fizikai akadályok finanszírozását ellenző bizottsági 
állásponttal szemben;  

- a helyi és regionális önkormányzatok fontos szerepe a migránsok integrációjában, valamint a 
migrációval kapcsolatos pozitív nyelvezet és üzenetek felé történő szemléletváltás érdekében;  

- egy felszólalásban külön elismerést kap a foglalkoztatáshoz való hozzáférésről, az egyenlő 
munkavállalói jogokról és a jogállás gyors rendezéséről szóló 7., 10., 27. és 31. ajánlás;  

- a Frontex fontos és megnövekedett szerepe; 

- a szolidaritás fontosságáról szóló 40. ajánlást az egyik tag üdvözli, aki hangsúlyozza, hogy a 
paktum a migrációs rendszer teljes átdolgozását jelenti, és reményét fejezi ki, hogy a 
jogalkotási javaslatokról szóló tárgyalások mihamarabb megkezdődnek; 

- kiemelik a szolidaritáson és az emberi jogok teljes körű tiszteletben tartásán alapuló, egységes 
és átlátható migrációkezelési rendszer szükségességét; 

- a migrációt kiváltó okok kezelésére van szükség; 

- biztonságos és legális útvonalakat kell kínálni egy automatikus áthelyezési mechanizmussal, 
bírálva, hogy az uniós frontországokra túl nagy teher nehezedik;  

- a végleges ajánlásoknak inkluzívnak kell lenniük, amelybe a különböző forrásokból – többek 
között a vitacsoportból – származó valamennyi véleményt és ajánlást bele kell foglalni; 

- fontosak a migráció külső vonatkozásai és különösen a harmadik országokkal kialakított, 
kölcsönösen előnyös partnerségek; 

- hangsúlyozzák a külső határok védelmét és a biztonságot – a migráció eszközként való 
felhasználása/a hibrid háború veszélyét; 

- hangsúlyozzák, hogy el kell kerülni egy olyan rendszert, amely a migrációt ösztönző tényezőket 
hoz létre; 

- ami az ideiglenes védelem kérdését illeti, a „nemzeti jog szerinti tartózkodási engedélyek” azt 
jelzik, hogy az ukrán állampolgároknak a válság elmúltával vissza kell térniük hazájukba.  

Az elnök felkéri Szhinász alelnököt, hogy reagáljon a vitára. Az alelnök a következőket tisztázza:  

- a prioritásokat töredezettség jellemzi; a részleges megközelítések/megoldások nem 
érvényesek, minden szempontot egyformán ki kell építeni és rugalmasan kell kezelni annak 
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érdekében, hogy az EU hatékonyan és fenntartható módon tudjon megbirkózni a migrációs 
áramlásokkal; rendkívül fontos, hogy megfelelő politikai egyensúlyt teremtsünk a felelősség és 
a szolidaritás között, ahol a megoldások földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül minden tagállam 
szükségleteinek kielégítésére alkalmasak;  

- legális migráció – Európának számos területen szüksége van képzett munkaerőre, például az 
egészségügy, a digitalizáció, a zöld gazdaság és a kiberbiztonság területén; fontos, hogy a 
legális migrációs rendszert úgy szervezzük meg, hogy a szükségleteket az EU-val szomszédos 
országokban rendelkezésre álló szakértelemmel és erőforrásokkal összehangoljuk, és így 
készség- és tehetségpartnerségeket hozzunk létre; 

- az alelnök bejelenti, hogy az Európai Bizottság hamarosan javaslatokat fogad el az ideiglenes 
védelemről szóló irányelv életbe léptetésére, amely ideiglenes védelmet nyújtana, valamint 
tartózkodási engedélyt adna az Ukrajnából érkezők számára az egészségügyi, oktatási és 
lakhatási rendszerhez való automatikus hozzáférés biztosítása érdekében. Ez az intézkedés 
arra is szolgál, hogy segítse a menekülteket először fogadó tagállamokat, és az ukrajnai 
háborúra adott uniós válasz részét képezi. 

4. Az előző elnök záró megjegyzései 

Az előző elnök gratulál a polgároknak elkötelezettségükért és kemény munkájukért, továbbá 
reményét fejezi ki a konferencia eredményeivel kapcsolatban. 

5. Az elnök lezárja az ülést 

Az elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a munkacsoport következő ülésére 2022. március 11-én 
kerül sor Strasbourgban, és kiemeli, hogy a polgárokat felkérik, hogy ismét vitassák meg ajánlásaikat.   
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Melléklet: a tagok névsora 

 Carmelo ABELA Tanács 
 Arnoldas ABRAMAVICIUS Tanács 
 Alessandro ALFIERI Nemzeti parlamentek 
 Abir AL-SAHLANI Európai Parlament 
 Konstantinos ANDREADAKIS Európai polgári vitacsoportok 
 Marc ANGEL Európai Parlament 
 Malik AZMANI Európai Parlament 
 Pernando BARRENA ARZA Európai Parlament 
 Gunnar BECK Európai Parlament 
 Magnus   BERNTSSON Helyi/regionális képviselő 
 Marjolijn  BULK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
 Jaroslav  BŽOCH Nemzeti parlamentek 
 Luís  CAPOULAS SANTOS Nemzeti parlamentek 
 Liina CARR Szociális partnerek 

 Iness CHAKIR Nemzeti polgári 
vitacsoportok/rendezvények 

 Laura Maria CINQUINI Európai polgári vitacsoportok 
 Gabriella CÍVICO Civil társadalom 
 Angel DZHAMBAZKI Európai Parlament 
 Karoline EDTSTADLER Tanács 
 Julia EICHBERGER Európai polgári vitacsoportok 
 Joseph  ELLIS Nemzeti parlamentek 
 Harris  GEORGIADES Nemzeti parlamentek 
 Vasil GEORGIEV Tanács 

 Elsie GISSLEGÅRD Nemzeti polgári 
vitacsoportok/rendezvények 

 Sunčana GLAVAK Európai Parlament 
 Ľudovít  GOGA Nemzeti parlamentek 
 Hafida GUELLATI Európai polgári vitacsoportok 
 Gabriela HEGENBERG Európai polgári vitacsoportok 
 Ylva JOHANSSON Európai Bizottság 
 Dimitris  KAIRIDIS Nemzeti parlamentek 
 Jeroen LENAERS Európai Parlament 
 Cees   LOGGEN Helyi/regionális képviselő 
 Oudekki  LOONE Nemzeti parlamentek 
 Arminas  LYDEKA Nemzeti parlamentek 
 Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Tanács 
 Augusta  MONTARULI Nemzeti parlamentek 
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 Nathalie  OBERWEIS Nemzeti parlamentek 
 Oszkár  ÖKRÖS Tanács 
 Philippe OLIVIER Európai Parlament 
 Laurentiu  PLOSCEANU Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
 Yoomi RENSTRÖM Régiók Bizottsága 
 Desislava SIMEONOVA Európai polgári vitacsoportok 

 Andrzej SKIBA Nemzeti polgári 
vitacsoportok/rendezvények 

 Sara SKYTTEDAL Európai Parlament 
 Jordi SOLÉ Európai Parlament 
 Petra  STEGER Nemzeti parlamentek 
 Tuomas Heikki SUIHKONEN Európai polgári vitacsoportok 
 Kata TUTTO Régiók Bizottsága 
 Nils USAKOVS Európai Parlament 
 Hubregt VERHOEVEN Európai polgári vitacsoportok 
 Dragan VOLAREVIĆ Európai polgári vitacsoportok 
 Krasimir ZLATINOV Európai polgári vitacsoportok 

 


