EURÓPAI SZOLIDARITÁS:
A MENEKÜLTÁTHELYEZÉSI RENDSZER
Mi az áthelyezés?

Két javaslat a vészhelyzet kezelésére

Az áthelyezés nemzetközi védelemre szoruló személyek
áthelyezése egyik uniós tagállamból egy másikba.

A Bizottság májusban javaslatot tett arra, hogy két
éven belül 40 000 főt helyezzenek át Olaszországból és
Görögországból (az újonnan benyújtott kérelmek 40%-a).

A leginkább érintett tagállamok
Olaszország:
30 755 menedékjog iránti kérelem 2015-ben
+27%

24,000

42 356 szabálytalan határátlépés az utóbbi 2 hónapban

16,000

+20%

Görögország:
7475 menedékjog iránti kérelem 2015-ben
+30%

137 000 szabálytalan határátlépés az utóbbi 2 hónapban
+250%

A Bizottság szeptemberben javaslatot tett arra, hogy két
éven belül 120 000 főt helyezzenek át Olaszországból,
Görögországból és Magyarországról.

Magyarország:
98 072 menedékjog iránti kérelem 2015-ben
+1290%

78 472 szabálytalan határátlépés az utóbbi 2 hónapban

54,000

+150%

15,600
50,400

Közös felelősségvállalás

A készségek és a befogadó államok összehangolása

Az egyes tagállamokra jutó, menekültek befogadását
szabályozó kvótarendszer alapját objektív, számszerűsíthető
és ellenőrizhető kritériumokon alapuló elosztási kulcs
képezi:

Minden tagállam összekötő tisztviselőt nevez ki, akinek
az a feladata, hogy az integráció elősegítése érdekében a
menekültek szakképzettségének, nyelvtudásának, családi,
kulturális és szociális kötődésének megfelelően válassza
ki a befogadó országot.
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a lakosság száma (40%)
a teljes GDP (40%)
az előző négy évben benyújtott menedékjog
iránti kérelmek átlaga (10%)
munkanélküliségi ráta (10%)

Szolidaritási mechanizmus valamennyi uniós
tagállam számára
A Bizottság egy olyan állandó rendszerre is javaslatot tett,
amely az összes olyan tagországban alkalmazható, ahol
vészhelyzet alakul ki.
Azt, hogy válsághelyzet állt-e elő, a Bizottság az alábbi
szempontok szerint állapítja meg:

A befogadó tagállamok minden egyes befogadott személy
után 6 000 euróban részesülnek.
Olaszország, Görögország és Magyarország minden egyes
áthelyezett személy után 500 euróban részesül, ebből a
személyszállítás költségeit fedezik.

Főbb kedvezményezettek: szíriai, eritreai és
iraki menekültek
Az áthelyezési rendszer csak olyan állampolgárságú
kérelmezőkre alkalmazható, akik esetében a nemzetközi védelem uniós elismerési átlaga legalább 75%. Ez
alapján jelenleg a szíriai, eritreai és iraki állampolgárok
tekinthetők jogosultnak.

ÎÎ a
 menedékjog iránti kérelmek utóbbi hat hónapban
bekövetkezett növekedése
ÎÎ 
az illegális határátlépések utóbbi hat hónapban
bekövetkezett növekedése
ÎÎ az egy főre jutó menedékjog iránti kérelmek száma
az uniós átlaghoz viszonyítva
Az áthelyezendő személyek száma nem haladja meg
az utóbbi hat hónapban benyújtott menedékjog iránti
kérelmek 40%-át.
Egy elosztási kulcs alapján határozzák meg, hogy a többi
uniós tagállam hány főt fogad be.

