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A migrációs probléma 
ÖSSZEFOGLALÓ 
A menekültek mozgása és a migráció az egész világon a figyelem középpontjában áll. Az utóbbi 
években Európának a második világháború vége óta bekövetkezett legsúlyosabb migrációs 
kihívásra kellett reagálnia. A menekültek és irreguláris migránsok 2015-ben csúcsosodó, példátlan 
mértékű EU-ba érkezése számos hiányosságra világított rá a menekültügy, az EU külső határainak 
védelme, valamint a migráció tekintetében. E kihívásokra válaszul az Unió elindított egy, a 
menekültügyi és migrációs szakpolitikái átalakítására irányuló, átfogó reformfolyamatot, amely 
négy pillérre alapul: az irreguláris migráció ösztönzőinek csökkentése az okok kezelésével, a 
visszaküldések fokozása, valamint a csempész- és emberkereskedelmi hálózatok lebontása; az 
életmentés és a külső határok biztosítása; egy erős uniós menekültügyi politika kidolgozása, 
valamint több jogi út biztosítása a menedékkérők számára és hatékonyabb jogi csatornák 
biztosítása a reguláris migránsok számára. 

Az Unióba irányuló, 2015 és 2016 során tapasztalt migrációs áramlási csúcs 2017 végére és 2018-ra 
elapadt. Azonban annak érdekében, hogy létrehozzon egy – az Európai Bizottság szóhasználatával 
– hatékony, méltányos és átfogó jövőbeli uniós migrációs politikát, az Unió a Szerződésekre és más 
jogi és pénzügyi eszközökre támaszkodva azonnali és hosszabb távú intézkedéseket hajtott végre. 
Földrajzi helyzetéből adódóan, valamint annak köszönhetően, hogy a nemzetközi és a belső 
konfliktusok növekvő száma, az éghajlatváltozás és a globális szegénység idején Európa sokak 
számára a stabilitás, a nagylelkűség és a nyitottság példaképe, valószínű, hogy a kontinens továbbra 
is ideális menedéket jelent majd a menedékkérők és migránsok számára. Ez tükröződik a migrációs 
és menekültügyi szakpolitikák uniós finanszírozásának növekvő összegeiben, rugalmasságában és 
sokféleségében is, mind a jelenlegi és jövőbeli uniós költségvetéseken belül, mind azokon kívül. 

Ez egy korábbi, a 2019-es európai parlamenti választásokat megelőzően kiadott tájékoztató frissítése. 
Lásd még a „A demokrácia és a béke globális előmozdítását szolgáló uniós támogatások” című 
párhuzamos tájékoztatót. 
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Jelenlegi helyzet 
A nemzetközi migránsok száma az egész világon továbbra is gyorsan növekedett az utóbbi években, 
és 2017-ben elérte a 258 millió főt. Számuk 2010-ben 220 millió fő, míg 2000-ben 173 millió fő volt. 
Az Egyesült Nemzetek 1994-es nemzetközi népesedési és fejlesztési konferenciája óta a nemzetközi 
migráció és annak fejlődéshez fűződő kapcsolata egyre fontosabb elem a nemzetközi közösség 
napirendjén. 

1. ábra – Az Európába vezető fő migrációs útvonalak 

 
Adatforrás: Frontex; Grafikonok: Giulio Sabbati, EPRS. 

Az EU-ban a migráció kezelésével számos különálló jogi és politikai eszköz foglalkozik. Az Európába 
irányuló 2015. évi, példa nélküli migrációs áramlatok óta ez a politika jórészt az európai migrációs 
stratégián alapul. Az uniós fellépés ezen a területen az EU migrációs politikájának belső és külső 
dimenzióira, valamint az Unió külső határaira összpontosító azonnali és hosszabb távú 
intézkedésekre irányuló javaslatokból és azok végrehajtásából áll. Az intézkedések magukban 
foglalják azoknak az irreguláris migránsoknak a visszaküldését és visszafogadását, akik nem 
jogosultak az Unióba való belépésre vagy az Unióban való tartózkodásra, a migránscsempészet 
elleni harcot, az EU külső határainak védelmét, a jogi utak megteremtését azok számára, akiknek 
nemzetközi védelemre van szükségük, egy, a szolidaritás és a felelősség közötti egyensúlyon 
alapuló, szilárd uniós menekültügyi politika kidolgozását, valamint a migráció kezelését harmadik 
országokkal együttműködve, politikai és pénzügyi eszközök révén. Az Unió több rendeletben és 
irányelvben is részletezi a közös szabályokat, de a menekültügyi és migrációs politika tényleges 
végrehajtása a tagállamok feladata, akiknek biztosítaniuk kell, hogy nemzeti jogszabályaik 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625154/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
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megfeleljenek mind az uniós jognak, mind a nemzetközi megállapodásoknak. Az EU külső migrációs 
politikája az EU általános, migrációra irányuló megközelítésének részét képezi, és kiegészíti az Unió 
külpolitikáját és fejlesztési együttműködését. A tagállamok által kitűzött közös célokon alapul, és a 
közös európai menekültügyi rendszerben (KEMR) jelenik meg. A harmadik országokkal való 
együttműködéssel a migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítés foglalkozik, 
amelyen keresztül az Unió politikai párbeszédet folytat és partnerségeket hoz létre harmadik 
országokkal. 

A közelmúltban hatalmas tömegben, példátlan és ellenőrizetlen módon érkezett menekültekkel és 
irreguláris migránsokkal kapcsolatos kihívások felfedtek egy sor hiányosságot és hézagot az Unió 
menekültügyi, külső határokkal és migrációval kapcsolatos politikáiban. Mindez nyomást gyakorolt 
az Unió menekültügyi rendszerére, a menekültügyi eljárások valamennyi aspektusával foglalkozó 
jogi keretre. A meglévő rendszer értelmében a menedékkérőket nem egységesen kezelik, és a 
különböző uniós országokban eltérőek az elismerési arányok. Továbbá csak nagyon kevés ország 
felelős – a földrajzi helyzete alapján – lényegében az összes, az Unióban benyújtott menedékjogi 
kérelemért. Annak érdekében, hogy a jogi keretet hatékonyabbá, összehangolttá, méltányosabbá 
és a jövőbeli migrációs nyomásokkal szemben ellenállóbbá tegyük, szükséges annak 
megreformálása. A 2015-ös migrációs hullámot követően az egyik első sürgős intézkedés a 
Görögországot és Olaszországot terhelő migrációs nyomás enyhítésére irányult. Ebbe a két 
országba érkezett a beáramló tömeg jelentős része. A cél a nemzetközi védelemre jogosult 
kérelmezők más tagországokba történő áthelyezése volt – olyan állampolgárságú kérelmezők 
esetén, ahol az általános menekültügyi elismerési arány az uniós tagállamokban legalább 75% –, 
ezáltal biztosítva a méltányos és kiegyensúlyozott elosztást és a menedékkérők iránti felelősség 
megosztását az Unióban. Azonban nem minden tagállam volt hajlandó részt venni a programban, 
ami a közvéleményen belüli ellentétes hozzáállásokat tükrözte, valamint a különböző uniós 
országok közötti szolidaritás és felelősség közötti egyensúly kialakításában meglévő nehézségeket. 

Továbbá az irreguláris migráció csökkentése szükségessé teszi az irreguláris migránsok 
visszaküldésével és visszafogadásával kapcsolatos hatékony politikát is. Az Európai Bizottság az 
alacsony visszaküldési arányok miatt ezért saját kapacitásai javítására összpontosított, a 
visszaküldésre vonatkozó cselekvési terv aktualizált változata révén, és javasolta a visszatérési 
irányelv felülvizsgálatát, valamint visszafogadási megállapodásokat vagy gyakorlati 
megállapodásokat kötött afrikai és ázsiai származási és tranzitországokkal. 

Az ellenőrizetlen migrációs áramlások továbbá az Unió külső határainak igazgatásában meglévő 
gyengeségeket is feltárták. Az Unió által a tagállamok számára nyújtott támogatás egyik fő elemét 
az uniós fogadóállomásokon alapuló koncepció értelmében nyújtott operatív támogatás jelentette. 
Ez magában foglalja minden érkező menedékkérő azonosítását és regisztrációját, valamint a 
megfelelő befogadási feltételek és kapacitás biztosítását. Bár a migránsok ujjnyomatának rögzítése 
előrehaladt, és a Bizottság adatai alapján közel 100%-os, a befogadási feltételek továbbra is komoly 
aggodalomra adnak okot. 2017-ben és 2018-ban jelentősen visszaesett az észlelt illegális 
határátlépések száma az EU külső határainál, elsősorban a kelet- és közép-mediterrán migrációs 
útvonal mentén, de az Európa külső határait érő nyomás összességében továbbra is viszonylag 
nagy. Ezenkívül az EU-ba vezető út rendkívül veszélyes lehet, és a csempészek gyakran életveszélyes 
kockázatoknak teszik ki a migránsokat. A halálesetek megakadályozása, különösen a Földközi-
tengeren, szükségessé teszi a kutatási-mentési műveleteket, valamint az emberkereskedelmi és 
csempészhálózatok elleni harcot. 

A migráció globális léptékben egy makrogazdasági szempontból kritikus politikai kérdés. Az 
Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP) szerint egy zéró bevándorlási forgatókönyv esetén 
a fejlett világban 2025-re csupán Új-Zélandon és Írországban lenne még növekedés a munkaképes 
korú népességben, miközben az összes többi országban súlyos csökkenés következne be. A 
népességnövekedésben bekövetkező hanyatlás vagy stagnálás ellensúlyozásának egyik módszere 
lehet a migrációval kapcsolatos legális csatornák megnyitása, amelyhez globális megoldásra van 
szükség. Emellett sürgősen szükséges az – eddigiekben rengeteg szenvedést és az emberi jogi 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625154/EPRS_BRI(2018)621878_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625154/EPRS_BRI(2018)621878_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-returns-policy_hu.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2018:634:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2018:634:FIN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_hu.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_communication_on_the_delivery_of_the_eam_en.pdf#page=12
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/
https://www.cbsnews.com/news/japan-battles-population-decline-with-robots/
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jogsértések szélsőséges eseteit okozó – irreguláris migrációs áramlások felváltása a migráció legális 
csatornáival. Amint az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker mondta az Unió helyzetéről 
szóló beszédében 2017-ben, „az irreguláris migráció kizárólag akkor fog megszűnni, ha a veszélyes 
utaknak valós alternatívájuk lesz.” 

Az emberek uniós szerepvállalással kapcsolatos elvárásai1 

Az Európai Parlament számára készített, a 
polgárok véleményeiről és elvárásairól szóló 
Eurobarométer felmérések szerint 2016-ban az 
uniós polgárok 74%-a, míg 2018-ban már csak 
72%-a támogatta, hogy az EU még nagyobb 
szerepet vállaljon a migrációs problémák terén. 
Noha tapasztalható – nem jelentős mértékű – 
csökkenés, a migrációs problémák 
megoldásában való uniós szerepvállalás 
általános támogatása továbbra is nagyon 
magas. A vélemények azonban tagállamonként 
jelentős mértékben eltérnek. A migráció 
kezelésében a fokozottabb uniós fellépés 
támogatottsága Cipruson (88%), 
Spanyolországban (85%) és Portugáliában (84%) 
a legmagasabb. A fokozottabb uniós fellépés 
támogatottsága Ausztriában (55%), 
Lettországban és az Egyesült Királyságban (56%) 
a legalacsonyabb. A tagállamok közötti 
különbségek ellenére a migrációs probléma 
kezelésében való fokozott uniós szerepvállalást 
a polgárok többsége minden tagállamban 
támogatja. 

3. ábra – A jelenleginél nagyobb mértékű 
uniós fellépésre vonatkozó elvárások: 
százalékpont-különbség 2016 és 2018 
között 

 

Forrás: EPRS, a 85.1 – 2016. és a 89.2 – 2018. sz. 
Eurobarométer felmérések alapján. 

 

2. ábra – A jelenleginél erőteljesebb uniós beavatkozást támogató válaszadók százalékos 
aránya 

 

Forrás: EPRS, a 85.1 – 2016. és a 89.2 – 2018. sz. Eurobarométer felmérések alapján. 

https://euobserver.com/migration/139020
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/felmeres-szamos-teruleten-nagyobb-szerepet-szannanak-az-eu-nak-az-europaiak
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/felmeres-szamos-teruleten-nagyobb-szerepet-szannanak-az-eu-nak-az-europaiak
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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A migrációs problémák megoldásában való fokozott uniós szerepvállalás támogatása 
összességében 2 százalékponttal csökkent. Tagállami szinten a legjelentősebb csökkenés 
Észtországban (15 százalékpontos csökkenés), a Cseh Köztársaságban (13 százalékpontos 
csökkenés) és az Egyesült Királyságban (12 százalékpontos csökkenés) volt. Nyolc tagállamban 
mutatkozik növekedés a migráció ügyében való erőteljesebb uniós szerepvállalás iránti igényben. A 
legjelentősebb növekedés Spanyolországban volt (6 százalékpontos növekedés).  

2016 óta jelentősen javult a migrációs ügyekben 
való uniós szerepvállalás értékelése. Azoknak az 
európaiaknak az aránya, akik szerint az uniós 
fellépés nem elégséges, nyolc százalékponttal 
csökkent (a 2016-os 66%-ról 2018-ra 57%-ra), de 
még mindig az európai polgárok többsége osztja 
ezt a véleményt. Azoknak az európaiaknak az 
aránya, akik szerint az uniós fellépés a migráció 
problémájával kapcsolatban nem megfelelő, 7 
százalékponttal nőtt (a 2016-os 19%-ról 2018-ra 
26%-ra). Annak ellenére, hogy az Unió e területen 
elért teljesítményének értékelése javult, 
továbbra is a migrációs problémákban való 
szerepvállalás jelenti a tanulmány egyik olyan 
politikai területét, amely a legrosszabb értékelést 
kapta. 

Ez az Unió migrációs területen történő 
szerepvállalásával kapcsolatos értékelésben 
bekövetkezett pozitív változás Romániában 
(19 százalékpontos növekedés), Írországban 
(14 százalékpontos növekedés) és Bulgáriában 
(12 százalékpontos növekedés) a legjelentősebb. 
Az Unió szerepvállalásának jobb értékelése 
csaknem általános, és csupán három 
tagállamban mutatkozik rosszabb értékelési 
arány a migrációval kapcsolatos uniós fellépésre 
vonatkozóan 2018-ban, mint 2016-ban. Ez az ellentétes trend Ausztriában (9 százalékpontos 
csökkenés), Máltán (8 százalékpontos csökkenés) és Luxemburgban (ahol a változás marginális, 
1 százalékpontos csökkenés) volt megfigyelhető.  

Továbbra is jelentősek az uniós fellépés értékelésében meglévő, tagállamok közötti eltérések. A 
„megfelelő” értékelése a Görögországban mért 10%-tól a Horvátországban mért 43%-ig és a 
Dániában kapott 40%-ig terjed.  

A migrációs politika területe jelenti az egyik olyan területet, ahol a legnagyobb a polgárok elvárásai 
és az értékelésük közötti eltérés az uniós szerepvállalást illetően (a munkanélküliség és az adócsalás 
elleni harccal együtt). Noha a nagyságrend jelentősen csökkent, elsősorban az uniós fellépés jobb 
értékelésének köszönhetően, továbbra is sok a teendő a polgárok aggodalmainak kezelésével 
kapcsolatban. 

Uniós keret 
Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikke szerint az EU – mint nem állami szereplő – köteles 
igazodni az Egyesült Nemzetek normáihoz, valamint szigorúan be kell tartania a nemzetközi jogi 
szabályokat és követnie kell azok fejlődését, ideértve az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt 
elvek tiszteletben tartását az emberi jogok előmozdításában és védelmezésében játszott 
szerepében valamennyi tevékenysége során, különösen szem előtt tartva a gyermekek jogait.2 Az 

4. ábra – Az aktuális uniós szerepvállalást 
megfelelőnek ítélők aránya: 
százalékpont-különbség 2016 és 2018 
között 

 

Forrás: EPRS, a 85.1 – 2016. és a 89.2 – 2018. sz. 
Eurobarométer felmérések alapján. 

https://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/felmeres-szamos-teruleten-nagyobb-szerepet-szannanak-az-eu-nak-az-europaiak
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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EU megosztott hatáskörébe tartozik egy közös bevándorlási politika kidolgozása. Az uniós jog 
szerint, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 67. cikkének (2) bekezdése 
értelmében az Unió „a menekültügy, a bevándorlás és a külső határok ellenőrzése terén a 
tagállamok közötti szolidaritáson alapuló olyan közös politikát alakít ki, amely a harmadik országok 
állampolgáraival szemben méltányos bánásmódot biztosít”. A harmadik országbeli állampolgárok 
közé tartoznak a hontalan személyek is. Az EUMSZ 78. cikke rendelkezik arról, hogy az Unió közös 
menekültügyi, kiegészítő és ideiglenes védelem nyújtására vonatkozó politikát alakít ki. A cikk 
megszabja az Európai Parlament és a Tanács mint társjogalkotók szerepét is, a közös európai 
menekültügyi rendszerre vonatkozó intézkedések megállapításában. Abban az esetben, ha egy 
vagy több tagállamba hirtelen harmadik országok állampolgárai áramlanak be, a Tanács átmeneti 
intézkedéseket fogadhat el a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően. A 79. cikk (1) bekezdése az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem 
elleni küzdelemre vonatkozó fokozott intézkedésekről rendelkezik. Ennek során a Parlament és a 
Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapít meg. Ezzel egyidejűleg a 79. cikk 
(3) bekezdése lehetővé teszi a következőt: „az Unió harmadik országokkal megállapodásokat köthet 
a területén tartózkodó olyan személyek származási vagy abba az országba való visszafogadása 
érdekében, ahonnan érkeztek, akik a tagállamok egyikének területére való belépés vagy tartózkodás 
feltételeinek eleve nem, vagy már nem felelnek meg.” Az EUMSZ 80. cikke a határellenőrzésre, a 
menekültügyre és a bevándorlásra vonatkozó politikák tekintetében a szolidaritás és a felelősség 
tagállamok közötti igazságos elosztásának elvére hivatkozik, ideértve annak pénzügyi vonatkozásait 
is. Az Európai Unió Alapjogi Chartája a 18. cikkben a menedékjogról, a 19. cikkben pedig a 
visszaküldés tilalmáról rendelkezik. A Chartának való megfelelés az Unió másodlagos joga – többek 
között a menekültügy területének irányelvei és rendeletei – érvényességének és jogszerűségének 
követelménye. 

A közös európai menekültügyi rendszernek tiszteletben kell tartania az államoknak a menekültek 
helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezmény, valamint az azt kiegészítő 1967. évi jegyzőkönyv (a genfi 
egyezmény), továbbá más releváns szerződések, mint például az Egyezmény a gyermek jogairól 
szerinti kötelezettségeit. Meg kell felelnie továbbá a menekültek helyzetére vonatkozó egyezmény 
33. cikkében szereplő, a visszaküldés tilalmáról szóló elvnek is.3 

A migrációs politikákkal kapcsolatos legtöbb uniós forrás kiosztása a többéves pénzügyi keret (TPK) 
3. fejezete (belső) és 4. fejezete (külső) szerint történt. Ez magában foglalja a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapot (AMIF), amely a migrációs áramlások hatékony kezelésének 
támogatására és a menekültüggyel és a bevándorlással kapcsolatos közös uniós megközelítés 
kidolgozására szolgál, valamint a Belső Biztonsági Alapot (ISF), amely a külső határok igazgatásának 
és a közös vízumpolitikának a támogatását biztosítja (a külső határok és a vízumügy pénzügyi 
támogatására szolgáló eszköz), továbbá pénzügyi támogatást nyújt a rendőrségi 
együttműködéshez, a bűnmegelőzéshez és a bűnözés elleni küzdelemhez, ideértve a migránsok 
csempészését is. 2018. áprilisi adatok szerint az AMIF számára eredetileg juttatott, 2014–2020-as TPK 
szerinti összeg 3,8 milliárd EUR-ról 6,6 milliárd EUR-ra nőtt, míg az ISF-nek juttatott finanszírozás 
enyhén emelkedett, 3,7 milliárd EUR-ról 3,8 milliárd EUR-ra. 

A migráció kérdésével decentralizált uniós ügynökségek is foglalkoznak, nevezetesen az Európai 
Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex), amelynek feladata a külső határok igazgatása és 
ellenőrzése; az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO), amely a tagállamok menekültügyi 
rendszer szerinti kötelezettségeinek végrehajtásában segít; valamint a Bűnüldözési Együttműködés 
Európai Uniós Ügynöksége (Europol), mely a tagállamok közötti rendőrségi együttműködést 
támogatja, többek között a migránscsempészet elleni küzdelem területén. Az uniós ügynökségek 
közvetett irányítás keretében működnek, ami azt jelenti, hogy a Bizottság a költségvetés 
végrehajtását az említett ügynökségekre ruházza át. A 2018-as adatok szerint a 2014–2020-as TPK-
ból a Frontexnek fizetett teljes uniós hozzájárulás a kezdeti 628 millió eurós kötelezettségvállalásról 
1 638 millió EUR-ra növekedett (2018. április), az EASO esetében 109 millió EUR-ról 456 millió EUR-

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453178/IPOL-LIBE_NT(2011)453178_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:12008E067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:12008E078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:12008E080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
http://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/18-right-asylum
http://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/19-protection-event-removal-expulsion-or-extradition
http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html
http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://frontex.europa.eu/language/hu/
https://www.easo.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/hu/about-europol
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
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ra nőtt (2018. április), az Europol esetében pedig 654 millió EUR-ról 753 millió EUR-ra emelkedett 
(2018. április). 

Az Unión belüli szükséghelyzeti támogatásnyújtás eszközét 2019-ig ítélik oda, „kivételes léptékű és 
hatású” katasztrófák esetén, ahol „a tagállamok és az Unió rendelkezésére álló egyéb eszközök nem 
elegendőek”. 2018 áprilisáig az Európai Bizottság 605 millió EUR-t fizetett a menekültekkel 
kapcsolatos szükséghelyzeti támogatásként Görögországban. Az olyan alapok, mint a Horizont 
2020, a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap (ESZA) szintén pénzeszközöket 
biztosítanak a migrációval, konkrétabban a menekültek és a migránsok integrációjával 
kapcsolatban. Az Unió külső migrációs politikájának finanszírozása különböző eszközökre alapult, 
hogy reagáljon az új prioritásokra. Ilyen eszköz például a törökországi menekülteket támogató EU-s 
eszköz, az EU Szükséghelyzeti Alap Afrikáért és az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (lásd: 1. 
táblázat a Költségvetési kezdeményezésekben). Ezeket az eszközöket azzal a céllal hozták lére, hogy 
erőforrásokat használjanak mind az EU költségvetéséből, mind a tagállamoktól, azonban a nemzeti 
kötelezettségvállalások teljesítése gyakran nehéznek bizonyult. A migrációval kapcsolatos uniós 
finanszírozás várhatóan tovább növekszik egészen 2020-ig, hogy támogassa a migráció kezelésének 
területén történt előrelépéseket valamennyi tagállamban. 

A 2014 és 2019 közötti parlamenti ciklus során elért 
eredmények 
A 2015-ben Európába irányuló, példátlan szintű migrációs áramlásokra adott első és azonnali 
válaszként 2015 áprilisában az Európai Bizottság elfogadott egy, a migrációról szóló tízpontos 
cselekvési tervet, amelyet a Tanács és az Európai Parlament (EP) is támogatott. Mivel a tervben 
foglalt intézkedések elégtelennek bizonyultak, az Európai Bizottság 2015 májusában elfogadta az 
európai migrációs stratégiát, ami konkrét azonnali és hosszú távú intézkedésekről rendelkezett 
annak érdekében, hogy létrehozzon egy erős uniós menekültügyi politikát, életeket mentsen és 
biztosítsa a külső határokat, csökkentse az irreguláris migrációval kapcsolatos ösztönzőket, több jogi 
utat biztosítson a menedékkérők számára, valamint biztosítsa a harmadik országokkal való 
együttműködést. A Parlament számos, a migrációval kapcsolatos saját kezdeményezésű 
állásfoglalást fogadott el, ezek közül különösen fontos a földközi-tengeri térségben kialakult 
helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről szóló, 
2016. április 12-i állásfoglalása, valamint A menekült- és migránsáramlatok kezeléséről: az Unió külső 
tevékenységének szerepe című, 2017. április 5-i állásfoglalása. Ezek az állásfoglalások értékelik a 
különféle érintett szakpolitikákat és számos ajánlást fogalmaznak meg. 

 

Az EU migrációval kapcsolatos belső tevékenysége 

A közös európai menekültügyi rendszer (CEAS) reformja 

A meglévő közös európai menekültügyi rendszer (CEAS) értelmében a menedékkérőket nem egységesen 
kezelik, és a különböző uniós országokban eltérőek az elismerési arányok. Ez bizonyos mértékben abból 
fakad, hogy a jelenlegi menekültügyi jogszabályok megengedik, hogy a tagállamok mérlegeljenek az 
irányelvek végrehajtásakor. Ezenkívül csak kevés ország felelős – a földrajzi helyzete alapján – lényegében 
az összes, az Unióban benyújtott menedékjogi kérelemért. Annak érdekében, hogy a jogi keretet 
hatékonyabbá, összehangolttá, méltányosabbá és a jövőbeli migrációs nyomásokkal szemben ellenállóbbá 
tegye, az Európai Bizottság 2016 májusában és júliusában megkezdte annak megreformálását. Bemutatott 
két javaslatcsomagot, amelyek a menedékjog iránti kérelmek tagországok közötti igazságos elosztásával 
foglalkoztak, valamint közös szabályokról rendelkeztek uniós szinten, hogy egyszerűsítsék és lerövidítsék a 
menekültügyi eljárást, egységes szabványokat biztosítsanak a védelemre és a nemzetközi védelemben 
részesülő személyeknek adott jogokra, valamint tovább harmonizálják a befogadási feltételeket az Unióban, 
eltántorítsanak a továbbutazástól és fokozzák az integráció lehetőségét. A rendszer reformja, ami a 
közvéleményben tapasztalt ellentmondásos hozzáállások, valamint a különböző uniós országok közötti 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0369
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/facility_table.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/facility_table.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595837
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171207_eu_budget_for_the_refugee_crisis_and_improving_migration_management_hu.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=HU&reference=P8-TA-2016-0102
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=HU&reference=P8-TA-2016-0102
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0045_HU.pdf?redirect
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608728/EPRS_BRI(2017)608728_EN.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
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szolidaritás és felelősség közötti egyensúlyteremtésben fennálló nehézségek miatt nem halad előre, csak 
akkor fog befejeződni, ha a Parlament és a Tanács politikai megállapodásra jut az egyes dossziékról. 

A külső határok megerősítése 

Amint azt az európai migrációs és biztonsági stratégia hangsúlyozza, a jelenlegi kihívások kezelése 
szükségessé teszi a külső határok igazgatásának javítását. Az EU arra összpontosított, hogy jobban 
kihasználja az információs rendszerek és technológiák (IT) által nyújtott lehetőségeket, mint például az 
ellenőrzések megerősítését a külső határoknál, valamint egy, a harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépését rögzítő regisztrációs rendszer létrehozását. Az egyik legnagyobb eredmény az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség (Frontex) rekordgyorsaságú létrehozása volt 2016 szeptemberében. Az Ügynökség 
– amelynek megbízatását 2019-ben jelentősen bővítették – fokozott támogatást nyújt a tagállamoknak a 
migráció kezelése, a határokon átnyúló bűncselekmények elleni küzdelem, valamint a kutatási-mentési 
műveletek területén.  

Az irreguláris migráció csökkentése és a visszaküldések növelése 

A különböző útvonalak mentén jellemző migrációs kihívások kezelésében az EU arra összpontosított, hogy 
tengeri jelenlétet biztosítson, életeket mentsen és lebontsa az emberkereskedelmi és csempészhálózatokat. 
A halálesetek megakadályozása, különösen a Földközi-tengeren, valamint az emberkereskedelmi hálózatok 
és csempészek elleni harc érdekében az EU bevezetett egy sor tengeri műveletet, ilyen például az 
EUNAVFOR MED SOPHIA. Továbbá az alacsony visszaküldési arányok miatt az EU szintén a saját kapacitásai 
javítására összpontosított, a visszaküldésre vonatkozó cselekvési terv aktualizált változata és az Európai 
Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel való együttműködés révén, valamint visszafogadási megállapodásokat 
vagy gyakorlati megállapodásokat kötött afrikai és ázsiai származási és tranzitországokkal. 

Az EU-ba vezető megfelelő jogi utak biztosítása 

2016 májusában elfogadták a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, 
gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából 
történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló 2016/801/EU irányelvet. Ennek elfogadása 
kiegészítette a legális migrációval kapcsolatos intézkedésekről szóló csomagot, amelyet az előző Európai 
Bizottság javasolt, és amely magában foglalta a vállalaton belül áthelyezett személyekről szóló irányelvet 
(2014/66/EU irányelv) és az idénymunkásokról szóló irányelvet (2014/36/EU irányelv). 2016 júniusában a 
Bizottság egy új, a jogszerű migrációval kapcsolatos csomagot javasolt, amely magában foglal egy, a 
harmadik országbeli állampolgárok integrációjára irányuló cselekvési tervet. 2016 szeptemberében a 
Bizottság elindította a jogszerű migrációval kapcsolatos célravezetőségi vizsgálatát, azzal a céllal, hogy 
értékelje több uniós jogszerű migrációs eszköz relevanciáját, koherenciáját, eredményességét, 
hatékonyságát és uniós hozzáadott értékét. Ezek a fent említetteken túl magukban foglalják a 
családegyesítési irányelvet (2003/86/EK); a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárokkal 
kapcsolatos módosított irányelvet (2003/109/EK); az eredeti uniós kékkártya-irányelvet (2009/50/EK), 
amelynek javasolt felülvizsgálatáról 2017-ben a Parlament és a Tanács között tárgyalások folytak, ám azóta 
a javaslat elakadt a Tanácsban, továbbá az összevont engedélyről szóló irányelvet (2011/98/EU).  

Az EU migrációval kapcsolatos külső együttműködése 

Az Unió külpolitikája a 2005-ben létrehozott, a migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános 
megközelítésen (GAMM) alapul. Ez a nemzetközi szerepvállalásra épül bilaterális, regionális és multilaterális 
szinten, és a 2011-es értékelésen alapul. A GAMM jelenlegi változatát 2012-ben fogadták el. Arra törekszik, 
hogy kiegyensúlyozott és átfogó megközelítést hozzon létre a migrációval kapcsolatban, a nem uniós 
országokkal való partnerségek segítségével. Az Unió külső migrációkezelése többféle eszközre épül, 
szolidaritáson és felelősségen alapuló párbeszédet és partnerségeket kialakítva a származási országokkal és 
a tranzitországokkal. 

Az európai migrációs stratégia elindította a migrációs partnerségi keretet harmadik országokkal, a meglévő 
kezdeményezések kiépítése és bővítése érdekében. A keret fokozza a rászorulók támogatását, a 
válságelhárítás összefüggésében, és ezzel egyidejűleg megteremti a fokozott együttműködés alapjait a 
származási, tranzit- és célországokkal, míg középpontjában a migrációs és mobilitási politika áll. Az Európai 
Parlament 2017. április 5-i állásfoglalásában hangsúlyozta aggodalmait és szolidaritását azzal a nagy számú 
menekülttel és migránssal kapcsolatban, akiknek származási országaikban sérülnek az alapvető emberi 
jogai. Az EU egyedi, hosszú távú partnerségekre szólított fel a szomszédos országokkal, valamint egyéb 
tranzit- és származási országokkal. A migrációs áramlás politikai dimenzióra, nevezetesen a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52015DC0185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_hu.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20161006/eu_operations_in_the_mediterranean_sea_en.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med-operation-sophia_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_factsheet_towards_an_efficient_and_credible_eu_return_policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20170906_fifth_progress_report_on_the_partnership_framework_with_third_countries_under_the_eam_en_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20170906_fifth_progress_report_on_the_partnership_framework_with_third_countries_under_the_eam_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_132_R_0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32014L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014L0036
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32003L0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=uriserv:l14573
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011L0098
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=340804&ref_id=271974&src=1&q=id:340804+AND+src:1
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)621878
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0045_HU.pdf?redirect
https://www.consilium.europa.eu/media/32143/en_leaders-agenda-note-on-migration_.pdf
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fejlesztési/biztonsági kapcsolatra gyakorolt hatását a 2016 júniusában bemutatott uniós kül- és 
biztonságpolitikai globális stratégia bővebben is kidolgozta. A stratégia meghatározza az „elvhű 
pragmatizmus” koncepcióját, hangsúlyozva az egyes országokra vonatkozó egyedi megközelítéseket. Az új 
európai készségfejlesztési programban szereplő intézkedések is relevánsak a harmadik országbeli 
állampolgárok számára, és integrációjuk támogatását szolgálják. 

2005 óta az Unió támogatja a migránsok harmadik országokba történő visszaküldését és 
visszailleszkedését, a migrációs és menekültügyi tematikus program elnevezésű fejlesztési 
együttműködési eszköz révén. 2005 és 2015 között 65 millió EUR uniós finanszírozást allokáltak erre a célra, 
amiből több mint 50, harmadik országban működő projekt részesült, amelynek része volt a 
visszailleszkedési dimenzió. Az Európai Migrációs Hálózat visszaküldésekkel foglalkozó szakértői csoportja 
96 programot azonosít az EU-ban, amelyeket arra terveztek, hogy segítsék a migránsok hazatérését és 
visszailleszkedését a hazájukban. Ezeket 26 tagállam, valamint Norvégia alkalmazza.4 Ezek a programok arra 
irányulnak, hogy segítsék azokat a migránsokat, akiknél önkéntes távozásra vonatkozó határidőt állapítottak 
meg, mielőtt kitoloncolást hajtanának végre. Bizonyos programok veszélyeztetett csoportok 
szükségleteivel foglalkoznak, mint például a kísérő nélküli kiskorúak, az emberkereskedelem áldozatai, 
valamint a különleges orvosi ellátást igénylő személyek. A migránsok visszailleszkedésének támogatását 
szolgáló speciális kezdeményezéseket „fogadtak el a visszailleszkedéssel kapcsolatos tevékenységek 
támogatására a partnerországokban, a tagállamokban pedig támogatott önkéntes visszatérési és 
visszailleszkedési programokat, ezzel demonstrálva az uniós migrációs politika sikere és a partnerországok 
fejlődése közötti kapcsolat egyre jobb megértését.”  

Az uniós kereten belül a tagállamok áttelepítettek menekülteket harmadik országokból, közvetlenül 
az EU szükséghelyzeti áttelepítési programjának rendelkezései, valamint az EU–Törökország 
nyilatkozat szerint. Azonban az áttelepítések száma továbbra is szerény. 2017 szeptemberében az 
Európai Bizottság azt ajánlotta, hogy a tagállamok telepítsenek át további legalább 
50 000 veszélyeztetett személyt 2019. októberig, Észak-Afrikára, a Közel-Keletre és Afrika szarvára 
összpontosítva. Az EP és a Tanács szintén tárgyal két olyan javaslatot, amelyek további jogi utakat 
nyithatnak meg az Európába irányuló migráció előtt. Az egyik az uniós áttelepítési keretről szól, 
amely biztonságos és jogszerű utat biztosít Európába a nemzetközi védelemre szoruló személyek 
számára, a másik pedig az EU-kékkártyáról, amely a magasan képzett munkavállalók vonzására és 
megtartására törekszik. Az ezen ügyekkel kapcsolatos további előrelépés attól függ majd, hogy az 
új Parlament és a többi intézmény hogyan dönt a folytatásról. 

Az uniós finanszírozásra, a decentralizált ügynökségekre és egyéb támogatási rendszerekre irányuló 
teljes kötelezettségvállalás a migráció területén a teljes 2014–2020-as TPK-időszakra vonatkozóan a 
TPK-ban eredetileg előirányzott 8,4 milliárd EUR-ról 2018 áprilisára 14,2 milliárd EUR-ra nőtt. Mivel a 
migráció kezelésének kérdése előrébb sorolódott az EU napirendjében, nőtt a migrációval 
kapcsolatos uniós finanszírozás összege, rugalmassága és sokfélesége, mind az uniós 
költségvetésben, mind pedig azon kívül. Ez a változás a 2015. évi, példa nélküli migrációs áramlási 
szintek következménye, amelyek nyomást gyakoroltak mind a tagállami kapacitásokra – különösen 
az EU külső határain –, mind a decentralizált ügynökségekre az anyagi és emberi erőforrások 
tekintetében. A 2015-ben az európai migrációs stratégiával összhangban jóváhagyott kiegészítő 
intézkedések azonnali költségvetési hatásokkal jártak, és ez különösen visszatükröződött az 5/2015. 
és a 7/2015. számú költségvetés-módosításban. Az EP által is kért felülvizsgált uniós költségvetések 
célja az volt, hogy segítse a legnagyobb nyomás alatt álló országokat az új szükségletek kezelésében 
a határellenőrzés és az uniós fogadóállomások tekintetében, valamint biztosítsa a szükséges 
humanitárius támogatást a menekültek és migránsok számára, ideértve a szállást és egészségügyi 
ellátást is. A tagállami kapacitásokat továbbá a Határ- és Partvédelmi Ügynökség, az Europol és az 
EASO finanszírozása révén elérhetővé tett szakértők és eszközök is megerősítették. A tagállamoknak 
arra is biztosítottak uniós finanszírozást, hogy áttelepítsenek védelemre szoruló személyeket az EU-
n kívülről. Azonban 2017. októberi állásfoglalásában az EP megismételte azt a meggyőződését, hogy 
a 3. fejezet felső korlátja rendkívül elégtelennek bizonyult a kihívások belső dimenzióinak megfelelő 
finanszírozására. Az EP megjegyzéseit figyelembe vették a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó 
általános költségvetésben. Az Európai Bizottság szerint az EU-s alapokból (AMIF és ISF) történt 
összes kifizetés, ami a migrációval kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó uniós költségvetés nagy 

https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-gpgc-2014-2017-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-informs/emn_reg_inform_in_cash_in_kind_assistance_to_returnees_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595853
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608779
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-at-a-glance-2015.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-at-a-glance-2015.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/hu/pdf
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589859/EPRS_BRI(2016)589859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147325/presentation-bruegel-eu-funds-for-migration-asylum-and-integration-policies.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2018:003:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52015DC0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:52015DC0485
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=HU&reference=P8-TA-2016-0309
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0408+0+DOC+XML+V0//HU&language=HU
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részét teszi ki, többnyire eredményesnek bizonyult. A finanszírozás javította a menekültügyi 
rendszereket és erősítette a befogadó kapacitást a tagállamokban, valamint megerősítette a 
határigazgatási kapacitást az Unió külső határainál. Az alapok jelentős uniós hozzáadott értéket 
generálnak azáltal, hogy transznacionális dimenzióval rendelkező tevékenységeket, a tagállamok 
közötti tehermegosztást, növekvő nemzeti kapacitásokat, személyzeti képzést és egyéb 
intézkedéseket támogatnak. 

 

1. táblázat – Pénzügyi eszközök a migrációval összefüggő külső együttműködéssel 
kapcsolatban5 

Eszköz Költségvetés Területi hatály 

Európai Fejlesztési Alap 
(EFA) 

2014–2020-as időszak: 30,5 milliárd EUR-t 
különítettek el a 11. EFA számára 2014–

2020-ra 

Az EU afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) 
partnerországai, valamint a tagállamok tengerentúli 

országai és területei (TOT-ok) 

Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz 

(DCI) 

2014–2020-as időszak: 

19 661,64 millió EUR (folyó áron) 

Földrajzi programok (Latin-Amerika, Közel-Kelet és 
Dél-Ázsia, Észak- és Délkelet-Ázsia, Közép-Ázsia); a 

Pánafrikai Program (Afrika egésze) (kontinentális és 
transzregionális projektek); valamint a migrációval és 

menekültüggyel kapcsolatos tematikus program 
(projektek a kulcsfontosságú országokban) 

Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz (ENI) 

2014–2020-as időszak: 15 432,63 millió 
EUR (folyó áron) 

Dél-mediterrán országok (Algéria, Egyiptom, 
Libanon, Líbia, Jordánia, Izrael, Marokkó, Szíria, 

Tunézia, Palesztina) és a keleti szomszédság országai 
(Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, 

Grúzia, Moldova, Ukrajna) bilaterális vagy regionális 
szinten (ez utóbbi esetben Oroszország szintén ide 

tartozik) 

Madad alap (2014) 
2014–2018-as időszak: 

1,4 milliárd EUR eddig 
Libanon, Jordánia, Irak, Törökország, Egyiptom és 

Szíria 

Bêkou vagyonkezelői 
alap 

239,5 millió EUR felajánlás Közép-Afrikai Köztársaság 

Uniós Szükséghelyzeti 
Alap Afrikáért 

2015–2020-as időszak: Az erőforrások 
összege jelenleg 3,37 milliárd EUR-t tesz ki, 

ideértve több mint 2,98 milliárd EUR-t az 
EFA-ból és az uniós pénzügyi eszközökből 

(DCI, ENI, HOME és ECHO), valamint 
399,8 millió EUR-t a tagállamoktól és más 

országoktól (Svájc és Norvégia) 

A Száhel-övezet és a Csád-tó területe, Afrika szarva, 
Észak-Afrika és a jogosult országok szomszédos 

országai részesülhetnek a projektjeiből 

Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA 

II.) 

2014–2020-as időszak: 

11 698,67 millió EUR (folyó áron)  
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, 

Koszovó, Montenegró, Szerbia és Törökország 

A törökországi 
menekülteket 

támogató uniós eszköz 
(FRT) 

2016–2017-es időszak: 2016–2017-re 
vonatkozóan: 3 milliárd EUR, 2018: 

További 3 milliárd EUR kiosztva 2018. 
márciusban 

Törökország 

Európai Fenntartható 
Fejlődési Alap (EFFA) 

Kezdeti költségvetés: 3,35 milliárd EUR 
Afrika és az uniós szomszédságpolitika által érintett 

régió 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180612_com-2018-464-report_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/spending/topic/eu-funding-programmes-2014-2020_hu
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/spending/topic/eu-funding-programmes-2014-2020_hu
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eutf_syria_factsheet-english.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_HU.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://eur-lex.europa.eu/budget/data/General/2018/hu/SEC03.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/kosovo_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
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2016-os londoni 
konferencia 

2016: 12 milliárd USD felajánlás 
Szíria, Jordánia, Libanon, Törökország, Irak és 

Egyiptom 

I. brüsszeli konferencia 
és II. brüsszeli 
konferencia 

2017: 6 milliárd USD 

2018: 4,4 milliárd USD 

2019–2020: 3,4 milliárd USD 

Szíria, Jordánia, Libanon, Törökország, Irak és 
Egyiptom 

 

A jövő lehetőségei 
A jelenlegi trendek azt mutatják, hogy Európa kétségtelenül továbbra is vonzó lesz a migránsok és 
menedékkérők számára, és a migrációs áramlások kezelése továbbra is előkelő helyen szerepel az 
EU napirendjén. Ennek számos tényező az oka, mint például a fokozódó nemzetközi és belső 
konfliktusok, az éghajlatváltozás, valamint az uniós tagállamok és más országok közötti növekvő 
gazdasági szakadék. Ezért az Uniónak több belső és külső migrációs politikai eszközt kell 
kombinálnia. Az Európai Bizottság szerinti hatékony, méltányos és átfogó, a jövőbeli kihívásokhoz 
igazodó uniós migrációs politika menedéket nyújt azok számára, akik nemzetközi védelemre 
jogosultak, és visszaküldi azokat, akik nem jogosultak ilyen védelemre; megakadályozza a 
haláleseteket, különösen a Földközi-tengeren; lebontja az emberkereskedelmi és 
csempészhálózatokat; erősíti a külső határokat és a veszélyes utak valódi alternatíváját biztosítja, 
mint például a legális migrációs csatornák megnyitását, ami az emberkereskedelmi hálózatok és 
csempészek elleni harc legjobb módja. Ezt a külső határigazgatás megerősítésének kell kísérnie, 
ideértve az információtechnológiai (IT) rendszerek által nyújtott lehetőségek jobb kihasználását is. 

A menekültek és migránsok ilyen nagy léptékű, globális szintű mozgásának kezelésére az ENSZ 
Közgyűlése 2016. szeptember 19-én elfogadta a New York-i nyilatkozatot a menekültekről és a 
migránsokról, amelyben két globális paktum, egy menekültekről szóló és egy egyéb migránsokról 
szóló paktum kidolgozására szólított fel. 2018 decemberében mindkét paktumot elfogadták. Az EU, 
mint a migráció területének globális szereplője, jelentős szerepet játszott a paktumok 
előkészítésében. Ezek a paktumok „lehetőséget adnak arra, hogy tovább erősítsük azokat a 
normákat, elveket, szabályokat és döntéshozatali folyamatokat, amelyek eredményesebb 
nemzetközi együttműködést tesznek lehetővé egy meghatározó problémára való reagálás során”. 
Az e problémák kezeléséhez biztosítandó folyamatos intézményi támogatás nyújtása, valamint a 
globális paktumok 
eredményeinek végrehajtása 
kihívást fog jelenteni. 2018 júniusa 
kritikus hónap volt a vezetők 
számára abban a tekintetben, 
hogy megállapodjanak egy, a 
migrációval kapcsolatos uniós 
megközelítésről. 2018. június 14-
én az Európai Bizottság a 
Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési 
Eszköz (NDICI) létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatot tett közzé.  

Az EU külső fellépéseivel 
kapcsolatban javasolt új 
finanszírozási struktúrában (2021–
2027-es TPK) tehát az Európai 
Bizottság a struktúra 

A javasolt NDICI alatt összevont eszközök 

1 a fejlesztési együttműködési eszköz (DCI), 
2 az Európai Fejlesztési Alap (EFA), amely magában foglalja az 

EFA AKCS-beruházási keretét, 
3 az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI), 
4 a harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló 

Partnerségi Eszköz (PI), 
5 a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR), 
6 a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz (IcSP), 
7 az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), amely az 

Európai Fenntartható Fejlődési Alap Pluszból (EFFA+) és a 
külső fellépésekre vonatkozó garanciaalapból áll, továbbá 
magában foglalja a külső hitelezési megbízatást is. 

Ezt az átfogó eszközt fogja kiegészíteni az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA); a humanitárius segítségnyújtási eszköz; 
a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP); a tengerentúli 
országokat és területeket (TOT-okat) támogató eszköz, 
Grönlandot is ideértve; és a tanácsi tárgyalások eredményétől 
függően a külön Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz. 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://www.consilium.europa.eu/media/23917/supporting-syria-and-the-region_post-brussels-conference-financial-track.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
http://gmdac.iom.int/research-database/sites/default/files/documents/can-regular-migration-channels-reduce-irregular-migration.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623550/EPRS_BRI(2018)623550_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614638/EPRS_BRI(2017)614638_EN.pdf
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-and-iom-strenghten-ties-global-migration_en
https://www.iom.int/global-compact-migration
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2018:460:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2018:460:FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_hu.htm
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egyszerűsítését javasolja, az eszközök között lévő mesterséges korlátok lebontásával. A 2021–2027-
es időszakra javasolt 89,5 milliárd eurós költségvetéssel az NDICI radikálisan átalakítja az Európai 
Unió külső tevékenységei finanszírozásának irányítási módját. A meglévő pénzügyi eszközök 
korszerűsítésére irányuló törekvés során az NDICI összevon összesen nyolc rendeletet és egy 
határozatot, amelyek többsége 2020. december 31-én hatályát veszti. (Lásd: szövegdoboz). A külső 
tevékenységek költségvetésének 94,5 milliárd EUR-ról (2014–2020-as időszak) 123 milliárd EUR-ra 
(2021–2027-es időszak) való növekedése 30%-os növekedést jelent, folyó áron számolva. Ha 
levonjuk az éves inflációt 2027-ig, akkor a növekedés 13%-os. Az NDICI fogja közvetíteni a külső 
fellépésekre vonatkozó finanszírozás legnagyobb részét. Ez lesz az EU fő eszköze, amivel hozzájárul 
a szegénység felszámolásához és támogatja a fenntartható fejlődést, a jólétet, a békét és a 
stabilitást. Az eszköz négy pilléren alapul: földrajzi (68 milliárd EUR); tematikus (7 milliárd EUR); egy 
gyorsreagálási komponens (4 milliárd EUR), valamint az újonnan felmerülő kihívások és prioritások 
kezelésére szolgáló tartalék (10,2 milliárd EUR).  

Egy 2018. június 24-i nem hivatalos értekezletet követően, és miután az Európai Bizottság bemutatta 
azokat az elemeket, amelyekre építve az Európai Tanács előrehaladást érhet el a menekültügyi 
reformmal kapcsolatban, az uniós vezetők nem értek el áttörést a migráció belső aspektusaival, 
valamint az unió menekültügyi politikájával kapcsolatban a 2018. júniusi csúcstalálkozón, és az ezt 
követő csúcstalálkozókon sem (2018 októberében és 2018 decemberében). Ez illusztrálja a 
tagállamok között továbbra is fennálló nézeteltéréseket, különösen a dublini rendelet reformja 
tekintetében, amely meghatározza, hogy mely uniós tagállam felelős a nemzetközi védelmet kérő 
menedékkérők kérelmének megvizsgálásáért. Ehelyett az egyes országokon belüli belpolitikai 
helyzet és a belső nyomások miatt az Európai Tanács következtetései a külső uniós határok 
megerősítésének adnak prioritást. Hozzájárulásában az Európai Bizottság kinyilvánítja új javaslatok 
bemutatására irányuló szándékát, hogy biztosítsa „a külső határok európaibb igazgatását” és 
„növelje az EU visszaküldési politikájának koherenciáját és eredményességét”. 

Következésképpen az Európai Bizottság Juncker elnök 2018. szeptemberi, az Unió helyzetéről szóló 
beszédét követően javasolta az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség megerősítését, az Európai 
Unió Menekültügyi Ügynökségének javítását és a visszaküldések növelését, valamint Európába 
vezető jobb jogi utakat kért humanitárius és gazdasági célokból, ideértve az áttelepítések 
felgyorsítását és a konkrét szakemberhiányok kezelését is. Így az Európai Bizottság jobban 
kihasználja az uniós szerződések lehetőségeit, különösen a 77. cikk (2) bekezdésének d) pontját és a 
79. cikk (2) bekezdésének c) pontját, és további decentralizált ügynökségek létrehozására ösztönöz. 
Az Unió külső határainak megerősítése és a menekültügyi eljárások korszerűsítése mellett az Európai 
Tanács vitái és következtetései szintén a migránsok gyors feldolgozásának adnak prioritást, valamint 
annak, hogy már eleve megakadályozzák a bejutásukat Európába, az illegális migráció valamennyi 
meglévő és újonnan kialakuló útvonalának lezárásával. Ezért az Európai Bizottság bemutatott egy 
értékelést arról a kezdeményezésről, hogy ellenőrzött központokat létesítsenek az EU-ban, valamint 
a menedékkérelmek elbírálására szolgáló regionális központokat hozzanak létre az Európába vezető 
útjukon kutatási-mentési műveletek során megmentett migránsok számára. 

Valamennyi uniós vezető, aki a legutóbbi parlamenti ciklusban részt vett a Parlamentben az Európa 
jövőjéről szóló vitákban, elismerte, hogy a migráció jelenti az EU előtt álló egyik fő kihívást, és 
egyetértett abban, hogy a kérdés csak uniós szinten kezelhető. Noha mindannyian szükségesnek 
tartják, hogy fokozzák az együttműködést a migránsok származási vagy tranzitországaival, a 
legtöbben azt is hangsúlyozták, hogy szükséges a CEAS fejlesztése és az áthelyezéssel kapcsolatos 
előrehaladás. Egyes uniós vezetők támogatták továbbá a finanszírozás általános növelését, vagy egy 
ambiciózusabb és konkrét kezdeményezést, mint például egy Afrikának szóló „Marshall-tervet”. A 
következő többéves pénzügyi keretben (2021–2027) a migrációhoz kapcsolódó összegek a 2014–
2020-as időszak 14 milliárd EUR-jához képest majdnem háromszorosára, 34,9 milliárd EUR-ra nőnek. 
A keret az – Európai Bizottság szóhasználata szerint – átfogó, reális és méltányos migrációs politika 
támogatására összpontosít, egy 11,2 milliárd eurós megerősített Menekültügyi és Migrációs Alap 
révén. Az alap támogatni fog egy erősebb és hatékonyabb európai menekültügyi rendszert, 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-migration-advancement-june-2018_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2013:180:TOC
http://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_hu_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1537358704958&uri=CELEX:52018PC0631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1537358867501&uri=CONSIL:ST_12112_2018_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1537358945147&uri=CELEX:52018PC0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/migration-disembarkation-june2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-controlled-centres-eu-member-states_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-regional-disembarkation-arrangements_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637948/EPRS_IDA(2019)637948_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637948/EPRS_IDA(2019)637948_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2018:321:FIN
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=COM:2018:0471:FIN
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valamint a gyorsabb és gyakoribb visszaküldéseket, továbbá a rövid távon jogszerűen az EU-ban 
tartózkodó nem uniós állampolgárok korai integrációját, akik korábban nem tartoztak az alap 
felelősségei közé. A hosszú távú költségvetés szintén foglalkozik az EU külső határainak jelentős 
megerősítésével, egy 9,3 milliárd EUR értékű új Integrált Határigazgatási Alap létrehozása révén, 
valamint az uniós határokat védő tagállamokat támogató decentralizált ügynökségeknek, 
nevezetesen az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek szánt 12 milliárd eurós finanszírozás 
jelentős növelése révén. 
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