„Migráció”
1. Javaslat: Jogszerű migráció1
Célkitűzés: Az EU szerepének megerősítése a jogszerű migráció terén:
Intézkedések:
1. Európai szintű kommunikációs kampány indítása annak érdekében, hogy az európai
polgárok jobban megismerjék az EURES-t (Európai Foglalkoztatási Szolgálat), az uniós
bevándorlási portált és a harmadik országbeli állampolgárok készségprofil-készítő uniós
eszközét, az uniós vállalatok pedig a munkaerőfelvétel során gyakrabban használják ezeket
(6. ajánlás).
2. A migránsok uniós munkaerőpiachoz való hozzáférésével foglalkozó európai szerv
létrehozása, vagy a Foglalkoztatási Szolgálatok Európai Együttműködési Hálózata (EURES)
hatáskörének kibővítése, például a tehetséggondozási partnerség projektjeinek javítása (7.
ajánlás és munkacsoporti vita), a származási országban a készségkínálat és -kereslet online
megfeleltetésének lehetőségével, értékelési kritériumok alapján (9. ajánlás és
munkacsoporti vita). Az EU-nak arra kell ösztönöznie a tagállamokat, hogy a különböző
érintett közigazgatási szervek közötti jobb interoperabilitás révén egyszerűsítsék a legális
migránsok fogadásának és integrációjának folyamatát és az uniós munkaerőpiachoz való
hozzáférésüket (munkacsoporti vita).
3. A „kék kártya” irányelv működésének és végrehajtásának javítása az uniós gazdaság
számára szükséges képesítések vonzása érdekében (7. ajánlás és munkacsoporti vita),
figyelembe véve az agyelszívás kockázatát (ld. még: 1. intézkedés, 42. javaslat).
4. A felfelé irányuló konvergencia előmozdítása a harmonikus munkakörülmények tekintetében az
Unióban mindenütt, felszámolva a munkakörülmények terén fennálló egyenlőtlenségeket és
biztosítva az uniós munkaerő-migrációs politika hatékonyságát és a munkavállalói jogokat. Ezzel
összefüggésben a szakszervezetek szerepének megerősítése nemzeti és transznacionális szinten
(28. ajánlás és munkacsoporti vita), a munkaadói szervezetekkel együttműködve (plenáris vita).
5. Az erőfeszítések fokozása a tagállamok polgárainak a migrációs és integrációs témákkal
kapcsolatos tájékoztatása és oktatása terén (30. ajánlás és LT 9. Ajánlás és munkacsoporti vita).

2. Javaslat: Irreguláris migráció2
Célkitűzés: Az EU szerepének megerősítése az irreguláris migráció valamennyi formájának
kezelésében, valamint az Európai Unió külső határai védelmének megerősítése az emberi
jogok tiszteletben tartása mellett:
Intézkedések:
1. Aktív hozzájárulás (például partnerségi megállapodások révén) az Európai Unión kívüli
országok gazdasági és szociális fejlődéséhez – különösen azon országok esetében,
A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: európai polgári vitacsoport (ECP4): 6,
7, 9, 28, 30; Litvánia 9 sz. ajánlása
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A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: európai polgári vitacsoport (ECP4): és
27 sz. ajánlása, Litvánia 10 sz. ajánlása, Hollandia 3 sz. ajánlása
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ahonnan nagy számban áramlanak be migránsok – a migráció kiváltó okai, többek között
az éghajlatváltozás kezelése érdekében. Ezen intézkedéseknek átláthatónak kell lenniük,
és mérhető hatást kifejtő kézzelfogható eredményeket kell felmutatniuk, amelyekről
egyértelműen tájékoztatni kell az uniós polgárokat (27. ajánlás, NL 3. ajánlás és
munkacsoporti vita).
2. Valamennyi külső határ védelmének biztosítása a Frontex átláthatóságának és
elszámoltathatóságának javítása, szerepének megerősítése (8. ajánlás és munkacsoporti
vita), valamint az uniós jogszabályok kiigazítása annak érdekében, hogy jobban
hozzájáruljanak az irreguláris migrációval kapcsolatos jelenlegi kihívások – többek között
az embercsempészet, az emberkereskedelem, a szexuális kizsákmányolás, a harmadik
államok által elkövetett, a migránsokat eszközként felhasználó hibrid támadások és az
emberi jogok megsértése – kezeléséhez (LT 10. ajánlás és munkacsoporti vita).
3. Javaslat: Irreguláris migráció3 a)
Célkitűzés: A migránsok első befogadására vonatkozó közös szabályok egységes
alkalmazásának biztosítása valamennyi tagállamban:
Intézkedések:
1. Kötelező uniós jogalkotási intézkedések bevezetése valamennyi migráns, különösen a
várandós nők, a gyermekek és minden sérülékeny csoport biztonságának és egészségének
garantálása érdekében (10. és 38. ajánlás).
2. Az uniós pénzügyi, logisztikai és operatív támogatás növelése a helyi önkormányzatok és a
regionális önkormányzatok számára is az első fogadás lebonyolításához, ami vagy a
menekültek és a legális migránsok lehetséges befogadásához vagy az irreguláris migránsok
hazatelepítéséhez vezetne (35. ajánlás és munkacsoporti vita).
4. Javaslat: Menekültügy, integráció4
Célkitűzés: Az EU szerepének megerősítése és az európai menekültügyi rendszer reformja
a szolidaritás és a méltányos felelősségmegosztás elvei alapján:
Intézkedések:
1. Valamennyi menedékkérőre egységesen alkalmazandó közös uniós szabályok elfogadása
a nemzetközi védelem iránti kérelmeknek a tagállamokban elvégzendő elbírálására
irányuló eljárások tekintetében. Ezen eljárások során tiszteletben kell tartani az emberi
méltóságot (29. ajánlás, valamint IT 3.8. és 4.4. ajánlás (15.o.) és munkacsoporti vita).
Mivel a menedékkérők fogadása nemzeti szinten, különböző szereplők közreműködésével
történik, az EU-nak arra kell ösztönöznie a tagállamokat, hogy a különböző érintett
közigazgatási szervek közötti interoperabilitás javításával egyszerűsítsék és gyorsítsák fel e
A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: európai polgári vitacsoport (ECP4): , 35. és 38.
ajánlás.
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A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: európai polgári vitacsoport (ECP4): , 31., 33., 36., 37.,
38., 39., 40. ajánlás Olaszország 3.8. és 4.4 sz. ajánlása (15. o.) és 5.6 sz. ajánlása (11. o.), Litvánia 2.
és 3., Hollandia 1. és 2 sz. ajánlása
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folyamatot, és egyedi szolgálat (egyablakos ügyintézési pont vagy egységes belépési pont)
létrehozásával egyszerűsítsék a nemzeti közigazgatási eljárásokat a menedékkérők
számára (37. ajánlás és munkacsoporti vita).
A dublini rendszer felülvizsgálata a szolidaritás és a méltányos felelősségmegosztás
biztosítása érdekében, beleértve a migránsok tagállamok közötti újraelosztását; további
támogatási formák is elképzelhetők (33., 36., 37., 40. ajánlás LT 2. ajánlás; Olaszország 3.8
sz. ajánlása (15. o.) és Hollandia 2 sz. ajánlása, valamint munkacsoporti vita és plenáris
vita).
A menedékkérők befogadására vonatkozóan a 2013/33/EU irányelvben meghatározott
minimumszabályok szigorítása a befogadó létesítmények és az elszállásolás javítását célzó
szigorúbb jogalkotási intézkedések révén (ECP 31. ajánlás és IT 5.6. ajánlás (11. O.) és
munkacsoporti vita).
Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a terhes nőkre, a gyermekekre és különösen a
kísérő nélküli kiskorúakra (38. ajánlás és munkacsoporti vita).
Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége pénzügyi és emberi erőforrásainak, valamint
irányítási kapacitásának megerősítése és növelése a menedékkérők uniós tagállamokon
belüli áthelyezésének koordinálása és irányítása érdekében, biztosítva a menedékkérők
méltányos elosztását (36. és 37. ajánlás és LT 3. ajánlás, valamint munkacsoporti vita).
5. Javaslat: Menekültügy, integráció5 (a)

Célkitűzés: Az integrációs politikák javítása valamennyi tagállamban:
Intézkedések:
1. Az EU biztosítja – többek között a helyi és regionális hatóságok bevonása és a civil
társadalmi szervezetek hozzájárulása révén –, hogy a tartózkodási engedéllyel kapcsolatos
eljárás során minden menedékkérő és menekült nyelvi és integrációs tanfolyamokon,
szakképzésen és egyéb tevékenységekben vegyen részt (32. ajánlás, FR 13. ajánlás,
valamint munkacsoporti vita és plenáris vita).
2. A megfelelő képesítéssel rendelkező menedékkérők számára hozzáférést kell biztosítani a
munkaerőpiachoz az EU-ban mindenütt, lehetőleg önállóságuk megerősítésének céljával
(7. ajánlás és munkacsoporti vita).

A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: európai polgári vitacsoport (ECP4): és 32. ajánlás; FR
13. módosítás.
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