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„Közös európai értékeinkből és történelmi jelentőségű felelősségünkből kiindulva
gondolkodom az európai migrációs politika jövőjéről. Tapasztalataim szerint
Európának most még nagyobb szolidaritásra van szüksége ahhoz, hogy
felkészüljön a jövőre. Egy olyan virágzó kontinens megteremtésére, amely mindig
nyitva áll a rászorulók előtt, ugyanakkor pedig közösen kezeli a migráció kihívását
is, és nem hagyja, hogy azzal egyeseknek egyedül kelljen megbirkózniuk.”
Jean-Claude Juncker, 2014. május 1.

Az Európai Bizottság javasolja az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége műveleti képességének további megerősítését, ellátva az Ügynökséget
az ahhoz szükséges személyzettel, felszereléssel és pénzügyi forrásokkal, hogy megfelelően támogathassa a tagállamokat a menekültügyi
eljárások során. A tagállamok ennek köszönhetően gyorsan feldolgozhatják a menedékjog iránti kérelmeket, elkerülhetik az ügyhátralékot
és hozzájárulhatnak a szabálytalan továbbutazások megakadályozásához. Az Ügynökség immár képes lesz arra, hogy gyors és teljes körű
szolgáltatást nyújtson a tagállamoknak, többek között az eljárás teljes közigazgatási szakaszának lefolytatásához nyújtott segítség útján,
bármikor és bárhol is legyen szükségük további segítségre, különösen az uniós fogadóállomásokon és az ellenőrzött központokban. Az
EU megerősített Menekültügyi Ügynöksége az Európai Határ- és Parti Őrséggel együttműködve, egymás tevékenységét teljes mértékben
kiegészítve végzi majd munkáját – együttesen immár képesek lesznek arra, hogy bármikor a migrációkezelést támogató csapatokat küldjenek
ki, hogy integrált támogatást nyújtsanak a határokon, illetve szükség esetén a menekültügyi és kiutasítási eljárások során.

Fokozott segítségnyújtás a tagállamok számára
Az Ügynökség személyzete a tagállamok kérésére vagy saját kezdeményezésére, a tagállamok egyetértésével áll majd rendelkezésre, hogy
operatív és technikai segítséget nyújtson a teljes menekültügyi eljárás során, valamint a dublini rendelet szerinti eljárás alatt. Valamennyi
jogerős határozatot a tagállamok hozzák meg.

Az Ügynökség feladatai közé tartoznak a következők:
a menedékkérők azonosítása és
nyilvántartásba vétele

segítségnyújtás az
elfogadhatósági és az érdemi
meghallgatások során, valamint
ezek lefolytatása

a nemzetközi védelem
iránti kérelmekre vonatkozó
közigazgatási határozatok
előkészítése a felelős nemzeti
hatóságok számára

logisztikai és egyéb támogatás
nyújtása a független
jogorvoslati szervek számára

tolmácsolási és fordítási
szolgáltatások nyújtása

menekültügyi támogató
csoportok kiküldése

A dublini eljárás szerint: segítségnyújtás a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására
irányuló eljárás és más kapcsolódó eljárások során; segítségnyújtás a menedékkérők Unión belüli elosztásának vagy
áthelyezésének elvégzése vagy koordinációja során.

A migrációkezelést támogató csapatok kiküldése
A migrációkezelést támogató csapatok a migráció valamennyi vonatkozására kiterjedő szakértőkből állnak, beleértve az Európai Menekültügyi
Ügynökség menekültügyi szakértőit és jogi munkatársait, az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának operatív személyzetét,
valamint az Europol és más uniós ügynökségek szakértőit. A csapatok azzal a céllal küldhetők ki, hogy a támogató tevékenységek teljes
körét biztosítsák a kérelmező tagállam számára.

A tagállamok

Az Európai Bizottság

●● kérik a migrációkezelési támogató
csapatok támogatását

●● koordinálja a szükségletek felmérését és
a csapatok helyszínen történő bevetését

A MIGRÁCIÓKEZELÉST TÁMOGATÓ CSAPATOK KIKÜLDÉSE
Az alábbi szervek szakértőit foglalja magában:

›
›

Az Európai Unió Menekültügyi
Ügynöksége
Európai Határ- és Parti Őrség

›
›

Europol
egyéb érintett uniós ügynökségek.

Tagállamok
●● integrált támogatást kapnak a határokon, illetve a menekültügyi
és kiutasítási eljárások során

A pénzügyi támogatás növelése
Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről szóló eredeti bizottsági javaslat által 2020 végéig előirányzott 364 millió eurós költségvetésen
felül a Bizottság a 2019 és 2027 közötti időszakra további évi 55 millió eurót javasol. A következő költségvetési időszakra (2021–2027)
a Bizottság 1,25 milliárd eurós költségvetést javasolt az Ügynökség számára.
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