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A MIGRÁCIÓVAL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT ÖTÖDIK ÜLÉSÉNEK 

ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYVE  
 

2022. március 11., péntek, 9.00–11.00 

 

1. Az elnök megnyitja az ülést  

Egymást követő elnökök: Alessandro Alfieri, az olasz szenátus tagja, Olaszország; Dimitris Kairidis 

görög parlamenti képviselő, Görögország 

Az elnök, Alfieri úr megnyitja az ülést azzal, hogy teljes szolidaritásáról biztosítja az ukrán népet, és 

határozottan elítéli az Ukrajna elleni háborút. Üdvözli, hogy az EU egységesen reagált, és utal többek 

között az EU által elfogadott szigorú szankciókra.  Különösen üdvözli, hogy a tagállamok megállapodtak 

az átmeneti védelemről szóló irányelv (TPD) aktiválásáról, amely minimális védelmi normákat kínál és 

garantálja a tehermegosztást. Megjegyzi, hogy a polgárok által elfogadott ajánlások némelyike 

ugyanabba az irányba mutat, mint az ideiglenes védelemről szóló tanácsi határozat. Az átmeneti 

védelemről szóló irányelv aktiválásának egyik fő célja a menekültügyi rendszerre nehezedő nyomás 

csökkentése és annak lehetővé tétele, hogy a személyek EU-szerte harmonizált jogokat élvezhessenek: 

tartózkodási, munkavállalási, lakhatási jog, orvosi ellátás és a gyermekek oktatása. A Bizottság 

koordinálja a tagállamok közötti információcserét a befogadási kapacitások és az azonosított 

támogatási igények tekintetében. Az uniós ügynökségek a tagállamok kérésére további támogatást 

nyújthatnak. A polgárok ajánlásai e kérdések egy részét érintették.  

Az elnök bejelenti, hogy az előző, január 1-i ülés összefoglalóját elfogadottnak tekintik, és azt 

valamennyi nyelvre lefordítják és feltöltik a platformra. 

2. Az európai polgári vitacsoport 4. panelje és a nemzeti polgári vitacsoportok migrációval 

kapcsolatos ajánlásai polgárok általi előterjesztésének nyomon követése 

2.1 Jogszerű migráció (a táblázatot lásd a mellékletben) 

2.2 Illegális migráció (a táblázatot lásd a mellékletben) 

2.3 Menekültügy, integráció (a táblázatot lásd a mellékletben) 

Az európai polgári vitacsoportok három résztvevője ismerteti az ajánlásokat. Érdeklődve várják, mi 

történik a polgárok ajánlásaival május 9. után. Különösen az alábbiakat hangsúlyozzák: 

- Kérésük középpontjában az emberi jogokat tiszteletben tartó és hatékony migráció közös 

európai koncepciója áll; a migrációs politikának átláthatónak kell lennie, és a szolidaritáson kell 

alapulnia; 

- A polgárok az uniós menekültügyi és migrációs szabályok felülvizsgálatát és a dublini rendszer 

felváltását javasolják; 

- Közös eljárásokra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti és az uniós 

intézmények azonos álláspontot képviseljenek; 
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- Nyomon követés, az eljárások gyors lebonyolítását biztosító menekültügyi hivatal létrehozása, 

és szükség esetén az emberek biztonságos harmadik országokba való visszaküldése; 

- Az intézményeknek gyorsan és határozottan kell lépniük, ami az ukrajnai helyzet miatt 

méginkább fontos.  

- A menedékjog iránti kérelmek feldolgozására/értékelésére vonatkozó közös és gyorsabb 

eljárások; 

- Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége hatáskörének kiterjesztése a migránsok – 

különösen a menedékkérők és menekültek – Unión belüli újraelosztásának megkönnyítése 

érdekében; 

- Menekültügyi központok gyors létrehozása a kísérő nélküli kiskorúak számára;  

- Az EU-nak foglalkoznia kell a migráció kiváltó okaival, és be kell ruháznia a származási 

országokba; 

- a menekültek és menedékkérők jobb integrációjába;  

- A szakképzett munkavállalók jogszerű migrációjának ösztönzése a munkaerő-szükséglet 

kielégítése érdekében, valamint a tagállamok elszegényedésének forrását jelentő irreguláris 

migráció elleni intézkedések; 

- A szakmai és egyetemi képesítések egységes elismerési rendszerének előmozdítása;  valamint 

egy erre a célra létrehozott uniós ügynökség, amely foglalkozna az integrációval és a 

szakképzéssel, mely utóbbinak alapját az EURES képezhetné; 

- A munkafeltételek EU-szerte történő harmonizálásának fontossága, többek között a 

szakszervezetek transznacionális szintű szerepének megerősítése révén, a munkakörülmények 

tagállamok közötti egyenlőtlenségének csökkentése és ezáltal a belső gazdasági migráció 

csökkentése érdekében; 

- Az állampolgárok szűrése a kiindulási országokban annak megállapítására, hogy ki alkalmas az 

EU-ban való munkavállalásra (nyilvános kritériumok alapján), amit egy európai ügynökség 

hajthatna végre; 

- A polgárok tájékoztatása és oktatása a migrációról: gyermekeknek szóló oktatási programok, 

médiakampányok és a nem kormányzati szervezetek tevékenységeinek ösztönzése. 

A francia polgári vitacsoport képviselője a migrációval kapcsolatos ajánlásokat is előterjeszt, kiemelve, 

hogy ajánlásaik átfedésben vannak az európai polgári vitacsoportok ajánlásaival, és számos 

hasonlóságot mutatnak. Különösen a következőket említi: 

- A migrációs politikával foglalkozó külön hivatal létrehozása, amely biztosítja a migránsok 

alapvető jogainak tiszteletben tartását, az oktatáson keresztül történő integrációt és az európai 

értékek tiszteletben tartását;  

- Az együttműködést és a fejlesztési támogatást biztosító hivatal a kezdetektől fogva kezelné a 

migrációs áramlásokat és az uniós fejlesztési politikákat annak érdekében, hogy a migránsok 

inkább otthon maradjanak, és ezzel megfékezzük a migrációs áramlásokat;  
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- Valamennyi tagállamot egyenlő mértékben be kell vonni, függetlenül attól, hogy határ menti 

országok-e;  

- Az egységes és humánus Európáról szóló, valamennyi állam és a polgárok által jóváhagyott 

európai charta létrehozása.  

 

3. Vita 

Az elnök a vitát a három átfogó téma szerint strukturálja.  

3.1 Jogszerű migráció  

A munkacsoport tagjai általánosságban üdvözlik a polgárok legális migrációra vonatkozó ajánlásait. A 

következő megjegyzéseket teszik: 

- A biztonságos legális beutazási lehetőségek megteremtése mellett fontos a méltóságteljes 

befogadás biztosítása is; 

- A 7. ajánlást a munkacsoport több tagja is üdvözli; Egy tag a 7. ajánlásra is reagál, kijelentve, 

hogy nem csak magasan képzett munkaerőre van szükség;  

- A 9. ajánlást több tag is fontos ajánlásként terjeszti elő; 

- Egy tag azt is kiemeli, hogy az ukrajnai háború és a menekültek beáramlása megváltoztatta a 

munkaerő-migrációs rendszert, mivel az Ukrajnából érkező menekültek számára hozzáférést 

biztosítanak a munkaerőpiachoz; 

- Néhány tag kiemeli, hogy az uniós társadalomba való gyors integráció eszközeként fontos 

munkalehetőséget biztosítani; 

- Megemlítik azt is, hogy küzdeni kell az EU-n belüli migráció ellen a kevésbé vonzó országokban 

alkalmazott normák növelésével, és kezelni kell az agyelszívás hatását az EU-ban; 

- Egy tag a 30. ajánlásra is reagál, miközben támogatja az általános célkitűzést, és kérdi, hogy 

fontolóra vették-e az ideiglenes munkaerő-migrációt. 

3.2 Irreguláris migráció  

A vita során számos tag összekapcsolja az irreguláris migrációra, a menekültügyre és az integrációra 

vonatkozó ajánlásokat.  

- Több tag üdvözli a 10. ajánlást és az emberi jogokra való összpontosítást. Az egyik tag 

megemlíti, hogy a 10. ajánlásnak inkább a befogadási és befogadó létesítmények „magas 

minimumkövetelményeire” kellene hivatkoznia, nem pedig az „egyenlőségre”.  

- Több tag sürgeti továbbá az „illegális” kifejezés átfogalmazását „szabálytalan” migrációra;  

- néhány tag felszólít a legális és az irreguláris migráció közötti különbségtételre, valamint arra, 

hogy biztosítsanak nyílt szolidaritást az Ukrajnából érkező valódi menedékkérők iránt, és 

vessenek véget az irreguláris migrációnak; 

- Néhányan hangsúlyozzák, hogy ellenzik a migráció eszközként való felhasználását; 
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- Néhány tag bizalmatlanságának ad hangot a 8. ajánlással kapcsolatban, amely szerint több 

hatáskört kell biztosítani a Frontexnek, ugyanakkor kijelentik, hogy ez a nagyobb átláthatóság 

feltételének biztosításával jöhet létre és annak garantálásához vezethet; 

- Több más tag üdvözli a 8. ajánlást, és ragaszkodnak ahhoz, hogy meg kell védeni az EU külső 

határait, és hogy a Frontexnek teljesítenie kell jelenlegi megbízatását. Ezzel összefüggésben 

egy tag több uniós pénzügyi és technikai támogatást sürget a külső határok védelme 

érdekében, és egy tag utal arra, hogy egyes harmadik országok a migránsokat eszközként 

használják. Ezzel összefüggésben megemlítik a külső határok erőteljes védelmének és a 

menedékkérők előzetes átvilágításának szükségességét, valamint a külső határokkal 

rendelkező tagállamoknak nyújtott több pénzügyi és technikai támogatás szükségességét; 

- Néhányan felvetik, hogy meg kell találni a határok védelmét és a szolidaritást szolgáló elveket; 

A szolidaritás különböző módokon valósulhat meg, nemcsak a személyek áthelyezésével, 

hanem anyagi, emberi, adminisztratív vagy pénzügyi erőforrásokkal is; 

- Ami az uniós ügynökségek mandátumát illeti, egy tag megemlíti, hogy a helyszínen végzett 

műveletekkel kapcsolatos meglévő megbízatásukat be kell tölteniük; az UA-val kapcsolatos 

helyzet azt mutatta, hogy a tagállamok önállóan, az ügynökségek támogatása nélkül is képesek 

voltak kezelni a jelentős migrációt; 

- Arra is felhívják a figyelmet, hogy hatékony visszatérési politikára van szükség azon személyek 

esetében is, akik nem kaptak menedékjogot; 

- Több tag üdvözli a származási országokkal a migráció kiváltó okainak kezelése érdekében 

kialakított partnerségekről szóló 27. ajánlást; a harmadik országokkal való együttműködés 

fontos a politikai megoldás megtalálása és a kiváltó okok kezelése érdekében; 

- Arra is utalnak, hogy migránsok terrortámadást hajtottak végre, míg mások hangsúlyozzák, 

hogy el kell kerülni a migránsok kriminalizálását; meg kell találni a hazatérés módját, valamint 

az illegális migráció, az embercsempészet és a súlyos szervezett bűnözés elleni fellépés 

módját. 

- A biztonság fenntartása és a menekültügyi szabályok reformja nem sértheti a szolidaritás, a 

jogszerűség és a segítségnyújtás uniós értékeit. 

 

3.3 Menekültügy, integráció  

- A menekülteknek képesnek kell lenniük készségeik kihasználására, és integrációjuk legjobb 

módja a foglalkoztatás; 

- Több tag is hivatkozik a dublini rendszer felváltásáról szóló 33. ajánlásra;  

- a 33. ajánlással kapcsolatban egy tag rámutat, hogy a kvóták meghatározásakor figyelembe 

kell venni a tagállamok által már megkapott menedékkérők számát és a befogadási 

kapacitást; méltó fogadólétesítményekre is szükség van;  
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- A 35. ajánlással kapcsolatban több tag hangsúlyozza, hogy a határ menti uniós 

tagállamoknak részesülniük kell a többi tagállam szolidaritásából, és utalnak arra, hogy a 

szolidaritás különböző formákban, például pénzügyi támogatásban is megnyilvánulhat; 

- hangsúlyozzák, hogy a migránsok integrációjának biztosítása érdekében be kell vonni a 

helyi és regionális szintet.  

A migráció témájáról szóló vita végén egy tag megkérdőjelezi a polgárok kiválasztási folyamatának 

integritását, ami erős reakciókat vált ki a résztvevőkből. Egy polgár különösen azt kívánja tisztázni, 

hogy a tag félreértelmezte szavait.  

4. Az előző elnök záró megjegyzései 

A korábbi elnök üdvözli a munkacsoportban elért eredményeket, és hangot ad optimizmusának az 

eljárás nyomán születő tartalommal kapcsolatban. Elítéli Ukrajna megszállását. Összességében úgy 

véli, hogy ez ösztönözhetné Európát arra, hogy még inkább egyesüljön és erősebbé váljon. Emlékeztet 

arra, hogy 2015-ben néhány ország határozottan ellenezte a menekültáradatot, míg jelenleg 

ugyanezek az országok állnak a frontvonalon a válságban, és igen nagylelkűek, amit üdvözöl. Úgy véli, 

hogy ez pozitív fejlemény, amely lehetővé teszi annak felismerését, hogy a közös problémák közös 

megoldásokat igényelnek. 

Lezárja a megbeszéléseket:  

- A legális migráció kapcsán: hangsúlyozza, hogy támogatások, tájékoztatás és figyelemfelkeltés 

révén legális útvonalakat kell teremteni;  

- A szabálytalan migráció kapcsán: az emberi jogok nem képezhetik alku tárgyát, 

elválaszthatatlanok ettől a témától, és a határ menti uniós államokra nehezedő túlzott teher, 

a támogatás, a szolidaritás és a származási országoknak nyújtott támogatás kezelése 

szükséges; 

- A menekültügy és az integráció kapcsán: alapvető fontosságú, hogy a nemzeti politikákat egy 

közös uniós rendszerré szigorítsuk és egységesítsük. 

Az egyik tag által a polgárok kiválasztásának integritásával kapcsolatban megfogalmazott állításokat 

illetően a korábbi elnök úgy véli, hogy azokat a plenáris ülés elé kell terjeszteni, és a 

társszervezőknek a lehető legátfogóbb és legátláthatóbb módon kell válaszolniuk, hogy ne 

merülhessen fel kétség a polgárok, valamint ajánlásaik és javaslataik reprezentativitását illetően.  

5. Az elnök lezárja az ülést 

Az elnök köszönetet mond a munkacsoport tagjainak hozzájárulásukért, és várakozással tekint a 

következő lépések elé.  
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I. melléklet: Az ajánlások klaszterei 

Klaszterek Ajánlások 
 

Jogszerű 
migráció 

4. európai polgári vitacsoport:  6, 7, 9, 28, 30  
 
Litván polgári vitacsoport: 9 
 

Illegális 
migráció 

4. európai polgári vitacsoport:  8, 10, 27, 35 
 
Francia polgári vitacsoport: 2. módosítás  
 
Litván polgári vitacsoport: 10 
 
Holland polgári vitacsoport: 3 (a migrációról szóló szakaszban) 
 

Menekültügy, 
integráció 

4. európai polgári vitacsoport: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40 
 
Francia polgári vitacsoport: 13. módosítás 
 
Litván polgári vitacsoport: 2, 3, 8  
 
Holland polgári vitacsoport: 1 és 2 (a migrációról szóló szakaszban) 
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II. melléklet: Az ülésre regisztrált személyek listája  

 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 

 Nathalie  OBERWEIS Nemzeti parlamentek 

 Oszkár  ÖKRÖS Tanács 

 Philippe OLIVIER Európai Parlament 

 Laurentiu  PLOSCEANU Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
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 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 

 


