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ivatalba lépése után, az
Európai Bizottság elnökeként
Jean-Claude Juncker
külön migrációs biztost bízott meg
a Bizottság Európai Parlament általi
megválasztásának alapjául szolgáló
politikai program, a politikai iránymutatás
10 prioritásának egyikét képező új
migrációs politika kialakításának
feladatával. Azóta az Európai Bizottság
folyamatosan és következetesen dolgozik
azon, hogy a menekültügyi és migrációs
kérdésekben összehangolt európai
válaszintézkedések szülessenek.

2014. július 15.
2014. november 1.

Az új migrációs politika a Juncker-Bizottság 10 prioritásának egyikeként kerül
megnevezésre
Hivatalba lép a Juncker-Bizottság

2015. március 4.

A biztosi testület irányadó vitája az európai migrációs stratégiáról

2015. április 20.

A Bizottság tízpontos tervet mutat be arról, hogy milyen azonnali lépéseket
kell hozni válaszul a mediterrán térségben kialakult
válsághelyzetre

2015. május 13.

A Bizottság elfogadja az európai migrációs stratégiát

2015. május 27.

A Bizottság elfogadja az európai migrációs stratégia első végrehajtási
csomagját

2015.
szeptember 9.

Juncker elnök értékelő beszédet mond az Unió helyzetéről, amelyben a
menekültválságra helyezi a hangsúlyt

2015.
szeptember 9.

A Bizottság elfogadja az európai migrációs stratégia második
végrehajtási csomagját

2015.
szeptember 23.

A Bizottság bemutatja a hat hónapon belül megvalósítandó kiemelt intézkedések felsorolását; 40 kötelezettségszegési határozatot fogad el az európai
menekültügyi rendszer működésének biztosítása érdekében

2015.
szeptember 30.

A Bizottság költségvetési intézkedéseket fogad el az európai migrációs stratégia
keretében

2015. október 5–6.

A Bizottság előzetes cselekvési tervet mutat be az EU és Törökország között a
menekültek támogatása és a migrációkezelés terén folytatott együttműködés
fokozásáról

2015. október 14.

A Bizottság a menekültválság terén kiemelt intézkedésekről szóló végrehajtási
jelentést fogad el

KULCSFONTOSSÁGÚ
Végrehajtott intézkedések

A társjogalkotók által elfogadott, de még végre nem hajtott
javaslatok

A Bizottság által elfogadott, de a
társjogalkotók által még el nem
fogadott javaslatok

Folyamatban lévő munka
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A MIGRÁCIÓ ÁTFOGÓ MEGKÖZELÍTÉSE

gyetlen tagállam sem képes
egyedül a migráció kezelésére.
Egyértelmű, hogy szükségünk
van egy új, európaibb megközelítésre.
Ehhez szükség van valamennyi
rendelkezésünkre álló szakpolitika és
eszköz leghatékonyabb alkalmazására,
a belső és külső politikákat ötvözve.
Valamennyi szereplő: a tagállamok,
az uniós intézmények, a nemzetközi
szervezetek, a civil társadalom, a helyi
hatóságok és a harmadik országok
együttes munkája szükséges a közös
európai migrációs politika valóra
váltásához. A Bizottság által 2015
májusában előterjesztett európai
migrációs stratégia megállapította,
hogy a migrációkezelés átfogó
megközelítésére van szükség. Azóta
számos intézkedésre került sor. A
mostani menekültügyi válság miatt
azonban további azonnali lépésekre van
szükség. A válság tartós megoldásához
alapvetően meg kell változtatni az Unió
migrációs politikáit – szilárd határokat,
tisztességes eljárásokat, és olyan
rendszert kell biztosítanunk, amely képes
felkészülni a problémákra.

A Frontex Triton és Poszeidón közös műveleteire biztosított kapacitások és eszközök
megháromszorozása 2015-re és 2016-ra
További 60 millió EUR sürgősségi finanszírozás a leginkább érintett tagállamok
számára
30 millió EUR finanszírozás a regionális fejlesztési és védelmi programok (RDPP)
számára, elsőként 2015–2016-ra Észak-Afrikával és Afrika szarvával

2015.
május 27.

Áttelepítési program több mint 20 000 EU-n kívüli személy áttelepítéséhez
Az uniós fogadóállomásokon alapuló megközelítés Olaszországban és Görögországban
a migrációkezelést támogató csoportok alkalmazásával
A migránscsempészés-ellenes uniós cselekvési terv
Kísérleti jelleggel többcélú központ létrehozása Nigerben a Nemzetközi Migrációs
Szervezettel (IOM) és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalával (UNHCR)
együttműködésben

2015.
május 18.

Katonai KBVP-művelet a Földközi-tenger déli és középső részén működő embercsempész- és emberkereskedő hálózatok üzleti tevékenységeinek a felszámolására
Áthelyezési program 120 000, Olaszországban, Görögországban, és a menekültügyi
válságban közvetlenül érintett más tagállamokban tartózkodó személy áthelyezésére
Állandó áthelyezési válságmechanizmus a dublini rendszer keretében

2015.
szeptember
9.

A biztonságos származási országok közös európai jegyzéke
A visszatérésre vonatkozó uniós cselekvési terv
A menekültügyi és migrációs uniós szabályok teljes körű végrehajtása
1,8 milliárd EUR az uniós költségvetésből az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért
számára
500 millió EUR az uniós költségvetésből a Szíriát támogató Madad alap számára

2015.
szeptember
23.

2015.
szeptember
30.
2015.
október 8.
2015.
október

A

Áthelyezési program 40 000 embernek Olaszországból és Görögországból történő
áthelyezésére

1,8 milliárd EUR a nemzeti költségvetésekből az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért
számára
500 millió EUR a nemzeti költségvetésekből a Szíriát támogató Madad alap számára
További 800 millió EUR a tagállamoktól humanitárius segítségnyújtás terén az UNHCR,
az Élelmezési Világprogram és más szervezetek számára
További 100 millió EUR uniós sürgősségi finanszírozás a leginkább érintett tagállamok
számára
1,3 millió EUR a Frontex, az EASO és az Europol uniós ügynökségek személyzete
létszámának növelésére
További 200 millió EUR uniós humanitárius segítségnyújtás az UNHCR, az Élelmezési
Világprogram és más szervezetek számára
További 17 millió EUR uniós segítségnyújtás Szerbiának és Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaságnak
További 900 millió EUR a 2016-os uniós költségvetésben a menekültügyi válság
kezelésére

A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

z azonnali válságkezelést
szolgáló rövid távú intézkedések
nem jelentenek hosszú távú
megoldást. A Lisszaboni Szerződés
pontosan ezért rendelkezett közös
menekültügyi rendszer kereteinek
létrehozásáról. Most nemcsak a
korábban előírt intézkedések teljes
körű végrehajtására és érvényre
juttatására van szükség, hanem fel kell
gyorsítani egy valóban európai rendszer
összetevőinek létrehozása érdekében
még hátralévő munka elvégzését.

2015.
december

Az európai határ- és parti őrség létrehozása, valamint a Frontex megbízatásának
kibővítése
Csomag a jogszerű migrációról, ideértve a kékkártya felülvizsgálatát is

2016. március

A Dublin Rendelet további reformja
Strukturált áttelepítési rendszer létrehozására vonatkozó javaslat
Az emberkereskedelemre vonatkozó stratégia naprakésszé tétele

