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A közös európai határvédelem és menekültügyi rendszer kialakításáról

Figyelemmel az Európai Unióban menedékjogot kérő személyek számának drámai növekedésére, a z
Európai Unió külső határainak védelme, a belső határok nélküli schengeni övezet fenntartása, a
tagállamok közrendjének biztosítása, valamint a menedékkérelmet benyújtó személyek ember i
méltósághoz való jogának szavatolása érdekében az Országgy ű lés az alábbi határozatot hozza :

1. Az Országgy ű lés kinyilvánítja, hogy csak egy egységes európai menekültügyi rendsze r
kialakításával biztosítható az Európai Unió küls ő határainak védelme, és a nemzetköz i
szerződésekre, valamint az alapvet ő emberiességi szempontokra figyelemmel a menekültügy i
válság kezelése, amivel az Európai Uniónak feltehet ően hosszú távon szembe kell néznie .

2. Az Országgyű lés kinyilvánítja, hogy az Európai Uniónak segítséget kell nyújtania a Közel-Kelete n
és Észak-Afrikában tartózkodó menekülteknek, és az őket befogadó országoknak . Az Európa i
Uniónak és tagállamainak nagyobb szerepet kell vállalnia azoknak a konfliktusoknak a
kezelésében, amelyek miatt millióknak kellett elhagyniuk otthonukat .

3. A fentiekre figyelemmel az Országgy ű lés felkéri a Kormányt, hogy az Európai Unió állam-, illetv e
kormányfő inek 2015 . szeptember 23-i nem hivatalos ülésén az alábbi álláspontot képviselje :

a. az Európai Unió azonnal függessze fel Dublin III . rendelet - ami jelenleg minden jog i

felelősséget a küls ő határokon fekvő tagállamokra hárít, és mára nyilvánvalóa n
alkalmazhatatlanná vált - alkalmazását, és a menedékkérelmek elbírálására alakítson k i

ideiglenes eljárásrendet;
b. az Európai Unió ne csak pénzügyi forrássokkal, hanem a Frontex bázisán létrehozot t

közös szervezettel, személyzettel és megfelel ő eszközök rendelkezésre bocsátásáva l
vegyen részt a küls ő határok ő rizetében ;

c. az Európai Unió alakítson ki közös menekültügyi rendszert, amelynek keretében közö s
menekültügyi szervezet létrehozásával, közös eljárási és finanszírozási szabályok alapjá n
szervezze meg, és biztosítsa a menedékkérelmek elbírálását, a kérelmez ők ideiglenes
elhelyezését, a védelemben részesített személyek befogadását, valamint a védelemr e

nem jogosult személyek hazatoloncolását;
d. a menedékkérelmek gyors és hatékony regisztrálásának érdekében minden EU tagálla m

részvételével haladéktalanul hozzanak létre nagy kapacitású EU regisztráció s

központokat (un. „hotspotokat”) Görögországban ;
e. az Európai Unió nyújtson pénzügyi segítséget a menekültek átutazásának terheit visel ő

Szerbiának és Macedóniának ;
f. az érintett országokkal együttm űködésben az Európai Unió biztosítsa a válságövezete k

határain működő menekülttáborokban a normális életfeltételek megteremtéséhe z
szükséges pénzügyi és személyzeti feltételeket ;

g. a fenti célok elérése érdekében az Európai Unió tagállamai hozzanak létre közös pénzügy i
alapot, amelyhez az egyes tagállamok költségvetésük akár 1 %-ával járuljanak hozzá ;
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h . az Európai Unió állam- és kormányfő i tekintsék át, hogy az Európai Unió és tagállama i
milyen formában tudják előmozdítani az embereket otthonuk elhagyására kényszerítő
konfliktusok megszű ntetését, különös tekintettel a Szíriában tomboló polgárháborúra .

INDOKOLÁS

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmúlt napokban elhangzó nyilatkozatai fényébe n
immár nemzeti konszenzus alakult ki abban, hogy a menekültügyi válság kezelése közös uniós szint ű
fellépést követel meg . A határozati javaslat ezt a nemzeti konszenzust rögzíti, kijelöli az Európai Unió
intézményeiben képviselend ő magyar álláspontot, és a parlamenti pártok széleskörű támogatásáva l
politikai támogatást a Kormány számára . Az Európai Unió állam-, illetve kormányfő inek 2015.
szeptember 23-i nem hivatalos ülés el őtt az Országgy ű lésnek meg kell üzenni, hogy a magyar nemzeti
álláspont szerint az Európai Uniónak milyen haladéktalan intézkedéseket kell tennie a küls ő
határainak védelme, a belső határok nélküli schengeni övezet fenntartása, a tagállamo k
közrendjének biztosítása, valamint a menedékkérelmet benyújtó személyek emberi méltósághoz val ó
jogának szavatolása érdekében . Azonnali közös európai cselekvés hiányában hónapokon belü l
realitássá válhat a schengeni övezet szétesése, aminek minden uniós polgár - köztük a nyugat -
európai országokban dolgozó magyar emberek százezrei - kárvallottja lesz, és az Európai Unió egyi k
alapvető pillére omlik össze . Az Országgyű lésnek meggy őződése, hogy az EU tagállamainak minden t
meg kell tenniük a közös európai vívmányok és az általuk biztosított szabadság meg ő rzése
érdekében . Az európai kormányoknak ebben a történelmi helyzetben bátraknak kell lenniük, és a
közös problémára közös megoldással felelniük.

Ma már mindenki számára világos, hogy nyilvánvalóan alkalmazhatatlanná vált az un . Dublin III .
rendeletet, ami minden felel ősséget a határokon fekvő tagállamokra hárít . Ezért elkerülhetetle n
annak azonnali felfüggesztése, és a menedékkérelmek elbírálására ideiglenes eljárásrend kialakítása .

Rendszerszint ű megoldásként közös, uniós határvédelem, valamint egy közös uniós menekültügy i
szervezet felállítására van szükség . Ne csak a görög, az olasz vagy a magyar rend ő r és bevándorlás i
hatóság feladata legyen, ki jöhet be az Unióba, és ki nem . Vállaljanak ebben felel ősséget a nyugat -
európai államok is . A közös szervezetek keretén belül, uniós szinten kell megszervezni a
menedékkérelmek elbírálást, a kérelmez ők ideiglenes elhelyezését és a védelemben részesített
személyek befogadását, továbbá közösen kell gondoskodni mindazoknak a hazajuttatásáról, akik ne m
jogosultak menedékjogra. A közös menekültügyi rendszer egyik első elemeként Görögországba n
minden EU tagállam részvételével haladéktalanul létre kell hozni nagy kapacitású EU regísztráció s
központokat (un . ,,hotspotokat"), amelyek keretében az Europol, a Frontex és az Európa i
Menekültügyi Támogatási Hivatal szakemberei a magyar hatóságokkal együttm űködve végezhetik a
menedékkérők azonosítását és regisztrálását .

A fenti célok elérése érdekében közös pénzügyi alap létrehozása szükséges, amibe a magyar javasla t
szerint a tagállamok költségvetésük akár egy százalékával járulnának hozzá .
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Az Európai Unió tagállamainak közösen kell fellépniük a menekültválság kiváltó okainak azonnal i
hatékony kezelése érdekében . Az érintett országokkal - különösen tekintettel Törökországra -
együttműködésben az Európai Uniónak biztosítani kell a válságövezetek határain m űködő
menekülttáborokban a normális életfeltételek megteremtéséhez szükséges pénzügyi és személyzet i
feltételeket . Emellett az európai országoknak közre kell m űködniük azoknak a konfliktusoknak a
megoldásában, amelyek miatt Észak-Afrikában és a Közel-Keleten milliók kényszerültek otthonu k
elhagyására .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Képviselő i önálló indítván y
(Határozati javaslat)

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 28 . § (4) bekezdése alapján A közös
európai határvédelem és menekültügyi rendszer kialakításáról címmel az alább i

országgyűlési határozati javaslatot

nyújtjuk be .

Budapest, 2015. szeptember 21 .

J
Dr. Bárángy Gergely

(MSZP)
Dr. Halrangozó Tamás

(MSZP )

Dr. Tóth Bertalan
(MSZP)
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19 . Szakács László dr.

20 . Teleki László nW Z9j\,
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I22. Varga László dr.

23 . Velez Árpád
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