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A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 

KÜLÖNJELENTÉSÉRE 

„MIGRÁNSOK MENEDÉKJOGA, ÁTHELYEZÉSE ÉS KIUTASÍTÁSA: JELENTŐS 

ELTÉRÉSEK MUTATKOZNAK A KITŰZÖTT CÉLOK, A MEGHOZOTT 

INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNYEK KÖZÖTT” 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

I. A Bizottság pontosítani szeretné, hogy a migrációs válság 2015/16-ban érte a csúcspontját, 

és csak a Földközi-tenger keleti és középső részén húzódó útvonalat érintette. Az EU–

Törökország nyilatkozat 2016. márciusi hatálybalépését és az Olaszországba érkezők 

számának 2017 júliusa óta bekövetkezett jelentős csökkenését követően a számok immár 

valóban visszatértek a válság előtti szintre. 

III. A Bizottság közös válasza a III., V., VI., VII. és VIII. bekezdésre 

Fontos hangsúlyozni, hogy a Bizottság és az érintett uniós ügynökségek által biztosított 

komoly uniós pénzügyi és operatív támogatás jelentős hatással járt. E támogatás nélkül még 

nehezebb lett volna a helyszínen a helyzet a frontvonalba tartozó országokban, azaz 

Olaszországban és Görögországban. Ezen uniós támogatás vizsgálatakor azt sem szabad 

elfelejteni, hogy a migrációs áramlások saját területükön történő kezelésért továbbra is 

kizárólag az olasz és a görög hatóságok viselték a politikai felelősséget. Sem a Bizottság, sem 

az uniós ügynökségek nem rendelkeznek végrehajtási hatáskörökkel a tagállamokban, így 

nem vehetik át a görög és az olasz hatóságok feladatait, és a nemzeti menekültügyi és 

kiutasítási eljárások hiányosságait illetően sem pótolhatják e hatóságokat. Jóllehet ez túlmutat 

az uniós támogatás ellenőrzésének hatókörén, teljesebbé tenné a képet a görög és az olasz 

hatóságok teljesítményének bizonyos értékelése, különösen annak értékelése, hogy hogyan 

fogadták és hajtották végre a támogatást. 

IV. A 2017. évi különjelentésben megfogalmazott ajánlásokkal kapcsolatban a Bizottság 

ismét hangsúlyozza, hogy az azon ajánlással kapcsolatos felelősség, amelyet a Számvevőszék 

szerint nem hajtottak végre, a tagállamokat terheli. A Bizottság folytatni fogja Olaszország és 

Görögország pénzügyi és operatív támogatását, de nem helyettesítheti a nemzeti hatóságokat. 

A Bizottság az áthelyezési mechanizmusokkal kapcsolatban fel kívánja hívni a figyelmet 

arra, hogy ezek rendkívül sikeresek voltak, mivel – mint azt a 35–53. bekezdésre vonatkozó 

válaszaiban bővebben kifejti – az ideiglenes szükséghelyzeti áthelyezési programok 

keretében a fogadó tagállamoknak és társult országoknak küldött áthelyezési kérelmek 96%-a 

tényleges áthelyezést eredményezett.  

V. A Bizottság támogatta a tagállamokat, mégpedig a szükséghelyzeti támogatás növelésével, 

amely a többéves nemzeti programot egészíti ki. A szükséghelyzeti támogatás azonban nem 

képezte a teljesítménymenedzsment általános keretrendszerének részét. E helyzet a következő 

többéves pénzügyi keretben (TPK) javításra kerül. 

IX. A Bizottság elfogadja a rá vonatkozó összes ajánlást. Lásd a Bizottság jelentés végén 

szereplő válaszait. 

BEVEZETÉS 
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01. Lásd a Bizottság I. bekezdésre adott válaszát. 

02. A Bizottság úgy véli, hogy más, nem a frontvonalban található tagállamok, így például 

Németország, Svédország vagy Hollandia szintén súlyos terhet hordoznak, mivel gyakran 

ezek a tagállamok az Olaszországon vagy Görögországon keresztül az EU-ba belépő 

migránsok végső célállomásai. 

05. Olaszországban és Görögországban azonos a hotspot-megközelítés, amelynek részei az 

azonosítás, az ujjnyomatvétel és a kihallgatás, valamint az ügy megfelelő eljárás felé való 

továbbirányítása (menekültügyi eljárás vagy kiutasítás). Eltérés a további eljárások 

(menekültügyi eljárás/kiutasítás) terén mutatkozik, amelyeket Görögország esetében a 

szigeteken bonyolítanak le, mivel Görögország földrajzi korlátozást alkalmaz, amely az EU–

Törökország nyilatkozat végrehajtásának egyik kulcsfontosságú eleme. 

08. Az olyan uniós alapok, mint az ERFA és az ESZA ugyancsak jelentős finanszírozást 

biztosítanak a migráció területén, különösen (de nem kizárólag) az integrációs intézkedések 

kapcsán. Ezenfelül a Belső Biztonsági Alap határigazgatást támogató eszköze szintén kezel 

migrációval kapcsolatos ügyeket, jóllehet többnyire közvetetten. 

11. A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az EASO az áthelyezésben is fontos szerepet 

játszik (tájékoztatás, nyilvántartásba vétel, interjú, a gyermek érdekének értékelése, az 

áthelyezési ügyirat elkészítése és a dublini egység támogatása). 

15. Lásd a Bizottság III. bekezdésre adott válaszát. 

AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZERE 

16. A Bizottság hangsúlyozza, hogy a menekültügyi és kiutasítási eljárások a nemzeti 

hatóságok felelősségét képezik (lásd a Bizottság III. bekezdésre adott válaszát). 

ÉSZREVÉTELEK 

23. A Bizottság megítélése szerint a Bizottság általi támogatást érintő összes ajánlás 

hasznosult. A fennmaradó ajánlások végrehajtása a tagállamok feladata. Lásd a Bizottság IV. 

bekezdésre és 25–27. bekezdésre adott válaszát. 

25. A Bizottság ki kívánja emelni, hogy Olaszország és Görögország között különbségek 

mutatkoznak a hotspot-megközelítést követő eljárások terén. A görög hotspot-szigetekre 

vonatkozó, az EU–Törökország nyilatkozat egyik kulcsfontosságú elemét képező földrajzi 

korlátozás kihat a görög hotspotokon tapasztalható életkörülményekre. 

A Bizottság jelentős forrásokat biztosított a kapacitás növelése, az infrastruktúra bővítése és 

az életkörülmények javítása érdekében (többek között a kísérő nélküli kiskorúak esetében is), 

és többször kérte a menekültügyi eljárások felgyorsítását, a Törökországba történő 

visszatérések számának tartós és jelentős növelését, valamint a meglévő források célszerűbb 

felhasználását. Ezen túlmenően a Bizottság az összes szükséges forrást biztosította, hogy 

fedezze a görögországi hotspotok infrastruktúráját és korszerűsítését, és a továbbiakban is így 

fog tenni, és támogatta a kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezők szigetekről a 

szárazföldre való átszállítását, valamint a szárazföldi kapacitás növelését. A menekültügyi 

eljárás végrehajtásának felelőssége azonban a görög hatóságokat terheli, nem pedig a 

Bizottságot (lásd a Bizottság III. bekezdésre adott válaszát). 
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1. háttérmagyarázat: Kísérő nélküli kiskorúak a számoszi hotspoton 

A Bizottság egyetért a Számosz szigetén és általánosabban Görögországban tartózkodó kísérő 

nélküli kiskorúak helyzetének a Számvevőszék általi értékelésével. A Bizottság jelentős 

forrásokat biztosított és biztosít jelenleg is a görög hotspotok kapacitásának bővítéséhez és a 

kiskorúak és a kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezők életkörülményeinek javításához, 

például a biztonságos övezetek, menedékhelyek kialakításához és bővítéséhez a szárazföldön, 

a fogadó és azonosító központok karbantartásához és korszerűsítéséhez, az összes szükséges 

nem élelmiszer jellegű cikk biztosításához. A Bizottság és a görög hatóságok közötti 

párbeszéd és a helyzet javítására tett erőfeszítések folytatódnak. Görögország a kísérő nélküli 

kiskorúakra vonatkozó stratégiát nyújtott be a Bizottságnak, amelynek frissítése jelenleg 

folyik. A kísérő nélküli kiskorúaknak szóló fenntartható rendszer létrehozásának felelőssége 

azonban a görög hatóságokat terheli, nem pedig a Bizottságot (lásd a Bizottság III. 

bekezdésre adott válaszát). 

27. A Bizottság emlékeztet arra, hogy annak ellenére, hogy nincs hatásköre, amelynek 

alapján koordinálhatná a kutatási-mentési műveleteket vagy kijelölhetné a partraszállási 

helyeket, minden tőle telhetőt megtett, hogy felhívja a tagállamokat, hogy feleljenek meg az 

emberiesség követelményének; ezzel a helyszínen konkrét hatást ért el a partraszállás 

megkönnyítése és a partra szállt migránsok önkéntes szétosztására szolgáló megoldások 

megkeresése terén, külön figyelmet fordítva a kísérő nélküli kiskorúakra.  

28. Tekintve az érkezések szezonális jellegét, valamint hogy a bevetéseket stratégiailag előre 

tervezni kell, a Bizottság úgy véli, hogy az ügynökségeknek felhatalmazásuk keretein belül 

lehető legrugalmasabbnak kell lenniük a helyszíni szükségletekre való reagálás terén. Az 

ügynökségek tartós és rendszeres helyszíni jelenlétére még az érkezések alacsony száma 

jellemezte időszakokban is szükség van, mint azt a 2019 során történt eseti partraszállások 

sorozata is világosan jelzi. Továbbá, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 

kiküldetési szintjei kevesebb mint felére csökkentek 2016-hoz képest, amikor a legtöbben 

érkeztek Olaszországba. 

2. háttérmagyarázat: A Frontex szakértői az olasz hotspotokon 

A hotspoton való állandó jelenlét továbbra is elengedhetetlen, tekintettel az áramlások 

kiszámíthatatlanságára (amelyet még szezonalitásuk is tetéz), mint azt a 2019-es 

partraszállási eseményeket követő eseti áthelyezési ügyek is mutatták. Ezen túlmenően 

nagyon bonyolult a szakértők újbóli kirendelése, akiket nagyrészt a tagállamok biztosítanak. 

A Bizottság olyan rugalmas megközelítést támogat, amely az állandó és mobil csoportok 

együttesén alapul, akik kezelni tudják a dél-olaszországi partraszállásokat. 

29. A Bizottság osztja a Számvevőszék véleményét, és hangsúlyozza, hogy a szakértőket 

kirendelő tagállamok döntenek a kirendelés időtartamáról, valamint arról, hogy kiket 

rendelnek ki. 

30. Lásd a Bizottság 29. bekezdésre adott válaszát. 

31. A Számvevőszék örömmel nyugtázza a Számvevőszék értékelését. 

32. Az 1. kategória tekintetében a 4. ábrán szereplő számokkal kapcsolatban a Bizottság 

hangsúlyozza, hogy az EURODAC jelenleg nem a kérelmezőket, hanem a kérelmeket 

számolja. Továbbá, a Bizottság megjegyzi, hogy a kérdéses számok az EU egészére 
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vonatkoznak, azaz az összes érkezési útvonalat és az összes tagállamot felölelik. E számok 

esetében ezért az eltéréseket például az is magyarázhatja, hogy bizonyos tagállamok 

különféle, többek között az ujjnyomatvétel módszerével összefüggő okokból késedelmesen 

továbbítják az ujjnyomatokat. 

33. A Bizottság elismeri, hogy 2015 és 2016 márciusa között nagy volt az EU-ban a 

továbbutazások száma; ennek következtében a Bizottság javasolta a hotspot-megközelítés 

létrehozását, és sürgette Olaszországot és Görögországot, hogy az áthelyezés előfeltételeként 

dolgozzanak ki a strukturális problémák megoldására szolgáló menetrendet.  

34. A Bizottság a görögországi és olaszországi nyilvántartásba vétellel és ujjnyomatvétellel 

kapcsolatban utal a 32. bekezdésre, amely a dublini eljárás keretében történő visszaküldések 

működésétől külön kérdés. 

36. Az eredetileg 160 000 fős, majd 98 256 főre leszállított felső határ a politikai tárgyalások 

eredményeképpen adódott, amelyekhez a migrációs áramlások érkezési trendeken alapuló 

előrejelzését vették alapul, mint azt az áthelyezésről szóló tanácsi határozatok preambuluma 

is jelzi. A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy milyen rendkívüli hatással járt az 

áramlások csökkentésére az EU–Törökország nyilatkozat, amely gyökeres változást hozott, 

és felülírta a Földközi-tenger keleti részén átvezető útvonalon érkezők számára vonatkozó 

összes előrejelzést.  

37. A Bizottság egyetért azzal, hogy az áthelyezési program működéséhez kulcsfontosságúak 

a gyors elbírálást lehetővé tevő egyértelmű kritériumok. Az elismerő menekültügyi 

határozatoknak az EU egészére vetített 75%-os átlagos aránya segített egy egységes kritérium 

megállapításában azon személyek körére vonatkozóan, akik „valószínűleg” nemzetközi 

védelemre szorulnak.  

38. Az ideiglenes szükséghelyzeti programok keretében a fogadó tagállamoknak és társult 

országoknak küldött áthelyezési kérelmek 96%-a tényleges áthelyezést eredményezett. 

39. A Bizottság kiemeli, hogy ez a pénzügyi támogatás csak a menedékkérők áthelyezésére 

vonatkozott. 

41. A Bizottság megjegyzi, hogy az áthelyezési programok keretében a fogadó 

tagállamoknak és társult országoknak küldött áthelyezési kérelmek 96%-a tényleges 

áthelyezést eredményezett. 

A Bizottság úgy véli továbbá, hogy a Tanács által kialakított rendszer eredményessége csak a 

potenciálisan jogosult menedékkérők alapul vételével mérhető.  

Ennek megfelelően csak a következő menedékkérőket kell figyelembe venni: 

i. azok a menedékkérők, akik olyan országok állampolgárai, amely országok esetében az 

elismerő menekültügyi határozatok aránya legalább 75%-os (az összes menedékkérő helyett); 

ii. az Olaszországban és Görögországban az érintett referencia-időszakban 

nyilvántartásba vétel céljából ténylegesen elérhető menedékkérők (az érkezők száma helyett): 

a legtöbb migráns nem akart Görögországban maradni, hanem folytatta az útját 
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Görögországból. Egyes kérelmezőket egyúttal a dublini rendeletben
1
 foglaltak szerint 

átadtak. Végezetül, az EU–Törökország nyilatkozat hatálybalépése után Görögországba 

érkező személyeket kizárták a programból. 

Az áthelyezési programok sikeresen enyhítették az egyértelműen védelemre szoruló 

személyek kérelmeinek jelentős arányából fakadóan az olasz és a görög menekültügyi 

rendszerre nehezedő nyomást (és így egyben enyhítették az integrációval járó hosszú távú 

nyomást is). 

42. A Bizottság rá kíván mutatni arra, hogy a referencia-időszakot, amelyre az áthelyezési 

határozatok
2
 vonatkoztak, a későbbiekben a gyakorlatban az EU–Törökország nyilatkozat 

hatása miatt lerövidítették. Mivel a program kedvezményezettje Görögország volt, dönthetett 

arról, hogy kiket terjeszt elő áthelyezésre, és Görögország úgy döntött, hogy nem szerepelteti 

azokat az áthelyezésre jogosult kérelmezőket, akik az EU–Törökország nyilatkozat 

hatálybalépése után érkeztek. 

44. A Bizottság utal a program eredményességének mérését illetően a 41. bekezdésre adott 

válaszára; tekintettel a Tanács által meghatározott 98 256 fős felső határra, tekintet nélkül a 

referencia-időszak alatt érkezők számára. 

A Bizottság megjegyzi, hogy a fogadó tagállamoknak és társult országoknak küldött 

áthelyezési kérelmek 96%-a tényleges áthelyezést eredményezett.  

A programokat mindig úgy alakították ki, hogy azok csak az adott időszakban 

Görögországban és Olaszországban tartózkodó, nemzetközi védelemre szoruló 

menedékkérőknek szóljanak. Az EU–Törökország nyilatkozat elfogadásával jelentősen 

csökkent a jogosult menedékkérők csoportja.  

45. Az áthelyezett személyek végső számát számos tényező befolyásolta, beleértve az EU–

Törökország nyilatkozat előrejelzett érkezésekre gyakorolt pozitív hatását is. Az EU–

Törökország nyilatkozat hatálybalépése után a menedékkérőknek Görögországban kellett 

maradniuk, és a más uniós országokba való átköltözésre nyitva álló egyetlen lehetőségük az 

áthelyezés volt. A tömeges előzetes nyilvántartásba vétel Görögországban segített a 

menekültügyi eljáráshoz való hozzáférés felgyorsításában. E nélkül az áthelyezés sokkal 

tovább tartott volna, de mindez nem érintette volna az áthelyezésre jogosult menedékkérők 

körét és azoknak a számát, akiket végül áthelyeztek. Szinte az összes jogosult menedékkérőt 

áthelyezték.  

A tömeges előzetes nyilvántartásba vétel megmutatta, hogy akkoriban sokkal kevesebben 

voltak Görögországban, és hogy a nagy többség továbbutazott más tagállamokba.  

Lásd még a Bizottság 48. bekezdésre adott válaszát is. 

46. Számos migráns meg kívánta választani a célországot, különösen amíg még ki tudott 

utazni Görögországból. Jóllehet a Bizottság elismeri, hogy nehéz volt megszervezni a 

                                                      
1 Az Európai Parlament és a Tanács 604/2013/EU rendelete (2013. június 26.) egy harmadik országbeli állampolgár vagy 

egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 

tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás). 

2 A Tanács (EU) 2015/1523 határozata (2015. szeptember 14.) és (EU) 2015/1601 határozata (2015. szeptember 22.) a 

nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról. 
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tájékoztatást, amikor annyira rendkívül sokan érkeztek, ki kívánja emelni, hogy 2016 

márciusától a tájékoztatás módszeresebb és célzottabb volt. Továbbá, a tájékoztatás javult, és 

azt a migránsok egyes meghatározott csoportjaihoz igazították, mivel azonosították az 

akadályokat, és a tájékoztatást a végrehajtás során jelentősen javították.  

47. A program indulásakor valójában több volt a vállalás, mint a nyilvántartásba vett 

kérelmező. Így a program elején nem voltak visszatartó tényezők. Hasonlóképpen a program 

csúcspontján (2017 nyara) is több volt a vállalás, mint az áthelyezendő kérelmező.  

48. A Bizottság úgy véli, hogy az ideiglenes szükséghelyzeti programok értékelésekor 

világos különbséget kell tenni a következő két szempont között: i. a programok kialakítása, 

amelyről a Tanács hozott politikai döntést, valamint ii. a programok végrehajtása, amely 

valójában nagyon sikeres volt, minthogy összességében a jogosult személyek 96%-át 

áthelyezték, mint azt az európai migrációs stratégia végrehajtásáról szóló, 2018. május 16-i 

eredményjelentés is kifejti. 

3. háttérmagyarázat: Az áthelyezési eljárás műveleti hiányosságai 

Egy teljességgel új és szükséghelyzeti reagálás nyújtására szolgáló rendszer esetében 

számítani lehet arra, hogy a működési akadályozó tényezők merülnek fel. A Bizottság 

jegyzőkönyveket dolgozott ki a határozatok végrehajtására, amelyek számos műveleti 

kérdésre megoldást adtak és amelyeket a tagállamok, az uniós ügynökségek és a nemzetközi 

szervezetek is jóváhagytak. Ez az áthelyezés és a végrehajtás jelentős felgyorsulásához 

vezetett, így a program csúcspontján havonta 3 000 fő áthelyezésére nyílt mód (a program 

havi 87 személy áthelyezésével indult).  

Az eseti önkéntes áthelyezések tekintetében mostantól ugyanezeket a jegyzőkönyveket 

alkalmazzák, a megfelelő átalakításokkal. 

51. A Bizottság megjegyzi, hogy csak négy tagállam számolt be a szökések nagy arányáról. 

Az áthelyezett kérelmezők többsége az áthelyezési országban maradt. 

52. A Bizottság folyamatosan nyomon követte a program végrehajtását, és 2018 májusáig 15 

jelentést készített az áthelyezésről és az áttelepítésről, ezért nem tart szükségesnek további 

értékeléseket. 

A Bizottság fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a 7. ábra csak négy tagállam adatait 

ismerteti (és az észtországi adatok az áttelepítést is tartalmazzák). 

58. Az igények változnak, és már nem annyira az első befogadási kapacitás a 

leghangsúlyosabb. Mindazonáltal a menekültügyi rendszerekre nehezedő nagy nyomás miatt 

továbbra is felmerülnek sürgős szükségletek. Így állandó lakhatási programok létrehozására 

van szükség, ha ilyen még nem (nem kellő formában) létezett, új és módszeres integrációs 

stratégiákat kell kialakítani, és növelni kell a visszatérések számát. A szükséghelyzeti 

támogatási projektek e területeken mindig olyan intézkedések, amelyeket nagyon rövid idő 

alatt kell elindítani, annak ellenére, hogy ezek a tagállami rendszer közép- és hosszú távon 

történő javításához járulnak hozzá, ami összhangban van az AMIF célkitűzéseivel, és 

hozzájárul a biztosított finanszírozás fenntarthatóságához. 
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60. A Bizottság azt javasolta, hogy a szükséghelyzeti támogatás a következő többéves 

pénzügyi keretben a tematikus eszköz része legyen, amely a jövőbeli alapok általános 

kontroll- és monitoringkeretének hatálya alá tartozik.  

4. háttérmagyarázat: Példa egy olyan projektre, amely nem rendelkezik output- és 

végeredmény-mutatókkal 

Az EMAS-IT-1 esetében a projekt tisztviselői követték az értékelő bizottság ajánlásait, és 

ezeket továbbították Olaszországnak. A projekt előkészítése során az illetékes olasz 

hatóságok és a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság helyi szinten megvitatta az 

érintett mutatók szerepeltetését, de az olasz hatóságok részéről határozott ellenállás 

mutatkozott a mutatók szerepeltetését illetően.  

Végül úgy ítélték meg, hogy az intézkedés hatásának garantálása érdekében fontosabb, hogy 

sor kerüljön a támogatási megállapodás aláírására, akár a jó végeredmény-mutatók hiányában 

is, még ha ezt a hatást nem is lehetett jól mérni.  

A projekt végrehajtása során a monitoring elsősorban az eredményjelentések 

felülvizsgálatából áll. Ez lehetőséget nyújt a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság 

számára, hogy további pontosítások és világos operatív információk bekérésével orvosolja a 

megfelelő mutatók hiányát. E konkrét projekt esetében az első eredményjelentés 2019 

májusában érkezett be. A Bizottság nyomon követő látogatásokat is tesz, hogy ellenőrizze a 

projektek eredményét és hatását. 

A Bizottság általában szorosan felügyelte a projektek tényleges alakulását, többek között 

operatív ellenőrző látogatások révén is. 

61. A Bizottság örömmel nyugtázza a Számvevőszéknek azt a kijelentését, hogy a 

szükséghelyzeti támogatási projektek nem voltak átfedésben a nemzeti programokkal, sem 

pedig az EASO és a Frontex által nyújtott támogatással. 

62. Lásd a Bizottság 58. bekezdésre adott válaszát. 

5. háttérmagyarázat: Az EMAS áthelyezi a hangsúlyt a szükséghelyzeti reagálásról a 

hosszabb távú strukturális támogatásra 

Az EMAS GR-2 esetében a felelős hatóság még volt teljes mértékben működőképes és nem 

kezdte meg működését, amikor a Bizottság a szükséghelyzeti támogatást odaítélte, ezért nem 

lehetett a nemzeti program keretében előfinanszírozási kifizetéseket teljesíteni. Mivel a 

nemzeti programot nem lehetett végrehajtani, hogy segítsen a válsághelyzet helyszíni 

javításában, a szükséghelyzeti támogatás odaítélése kellőképpen indokolt volt.  

Ami az EMAS IT-1 projektet illeti, a Bizottság úgy véli, hogy szükséghelyzeti igény állt fenn 

(sürgős és meghatározott igények, amelyekre az AMIF keretében nem állt rendelkezésre 

pótlólagos költségvetés. A nemzeti programok 2017. évi félidős értékelés keretében, a 2015-

ben benyújtott olasz/görög menetrendek és Görögország esetében a dublini áthelyezések 

újbóli folytatására vonatkozó bizottsági ajánlások alapján bizonyos sürgős és meghatározott 

igényeket azonosítottak, amelyekre az AMIF nemzeti programok keretében nem lehetett 

előteremteni pótlólagos költségvetést. 
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Az olasz hatóságok 2017 novemberében vetették fel a Migrációügyi és Uniós Belügyi 

Főigazgatóságnak, hogy szükség lenne a berendezések kapacitásainak és a 

tolmácsolás/kulturális közvetítésnek az erősítésére a menedékjog iránti kérelmeket kezelő 

questurán. Csak 2018 júniusában, az új kormány hivatalba lépésekor terjesztettek elő 

projektjavaslatot, amelyet széles körben megvitattak. E tényezők késleltették az EMAS IT-1 

finanszírozás iránti kérelmének kidolgozását és véglegesítését. A kérelmet 2018 júliusában 

ítélték oda, amit a támogatási megállapodás 2018. októberi aláírása követett. A projekt 

folyamatban van. Az első eredményjelentést 2019 májusában küldték el a Migrációügyi és 

Uniós Belügyi Főigazgatóságnak.  

63. Az országok közötti elosztási kulcsokat tartalmazó, strukturált mechanizmus nem oldja 

meg azt a problémát, hogy a rendelkezésre álló költségvetésen túl merülnek fel 

szükséghelyzeti igények, mivel ezek az igények folyamatosan változnak.  

A Bizottság úgy véli, hogy a jelenleg működő mechanizmus elégséges a szükséghelyzeti 

támogatás tagállamok közötti igazságos szétosztásához. A Bizottság folyamatosan 

felülvizsgálja a szükségleteket, különösen a frontvonalban lévő tagállamok szükségleteit. 

Több mód kínálkozik, amellyel kezelhető a költségvetés nem elégséges rendelkezésre állása, 

így például a nemzeti programon belüli, illetve a szükséghelyzeti támogatás iránti kérelmek 

közötti priorizálás, vagy további költségvetés igénylése.  

64. A Bizottság hozzáteszi, hogy a következő TPK tekintetében a szükséghelyzeti 

segítségnyújtás tagállamoknak való elosztására vonatkozóan egy általános paraméterkészlet 

meghatározását tervezi. 

Az Európai Bizottság a következő TPK belügyi alapjainak keretében, a tematikus eszközön 

belül kívánja a jövőbeli munkaprogramokba ezeket az általános paramétereket bevezetni. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a Bizottság becslése szerint ezt a módszertant 2021 

közepéig bevezetik. 

6. háttérmagyarázat: Az AMIF EMAS projektek nem érik el teljes mértékben a 

célkitűzéseiket: néhány példa  

Az EMAS IT-3 projekttel kapcsolatban a Bizottság ki kívánja emelni, hogy az áthelyezésre 

jogosultak általi alacsonyabb foglaltsági rátát a kijelölt befogadó központokban, amelyek a 

szükséghelyzeti segítségnyújtás által fedett áthelyezést bonyolították le, az is magyarázza, 

hogy e szakosodott központok sajátos szükségletekkel rendelkező, veszélyeztetett 

menedékkérőknek adtak otthont, akiket emiatt nem lehetett könnyen más központokba 

áthelyezni, hogy helyet szabadítsanak fel az áthelyezésre jogosultak számára. 

68. Az AMIF nemzeti programjainak többéves stratégiai tervezése jól strukturált. Javíthatók 

lennének mindazonáltal azok a mechanizmusok, amelyek révén a nemzeti programokat 

gyorsabban hozzá lehetne igazítani a migrációs sémákkal összefüggő, gyorsan változó 

szükségletekhez és az aktuális kormányok politikai döntéseinek hatásaihoz. 

69. Lásd a Bizottság 68. bekezdésre adott válaszát. 

71. Mivel a két projektet az AMIF nemzeti programjának keretében hajtották végre, a 

Bizottság nem vett részt a kiválasztásukban, sem a kapcsolódó támogatási megállapodások 

előkészítésében (amelyeket Olaszország AMIF-ért felelős hatósága írt alá az érintett 
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kedvezményezettekkel), amelynek során feltárható és kezelhető lett volna az esetleges 

földrajzi átfedés. 

72. A Bizottság rá kíván mutatni arra, hogy a Frontex által a tagállamoknak nyújtott operatív 

támogatás és az AMIF nemzeti programjai ugyanazon típusú kitoloncolási tevékenységeket 

támogatják, de egymást kiegészítő módon.  

Az AMIF nemzeti programok által finanszírozott visszaküldési műveletek szervezésének 

lehetősége biztosítja a tagállamok számára az ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy akkor is 

visszaküldéseket végezhessenek el, ha az ügynökség nem tud támogatást nyújtani, vagy 

amennyiben a tagállamok úgy vélik, hogy nincs szükség az ügynökség bevonására. 

73. E görögországi késedelem okát illetően lásd a Bizottság 5. háttérmagyarázatra adott 

válaszát. 

76. A Bizottság mindazonáltal rámutat arra, hogy 2016. október 3-án elfogadták a közös 

monitoring- és értékelési keret létrehozásáról szóló (EU) 2017/207 felhatalmazáson alapuló 

bizottsági rendeletet. Ez tartalmazta mindkét alap értékelési kérdéseit, valamint a közös 

eredmény- és hatásmutatók listáját. Fontos megjegyezni, hogy az alapspecifikus jogalapok 

már tartalmaztak közös mutatókat az egyedi célkitűzések méréséhez, így már kezdettől 

rendelkezésre állt egy rendszer, és azt használják a nemzeti programok éves végrehajtási 

jelentéseken keresztüli nyomon követésére. 

77. Az eredmény- és hatásmutatók, valamint a közös mutatók tekintetében, amelyek a 

nemzeti programok részét képezték, a kiindulási alapértékeket nullában határozták meg, 

mivel a programokat újnak tekintették, hogy az alap hozzájárulását elszigetelten lehessen 

mérni. 

A célértékek meghatározása a tagállamokra maradt, hogy azok a nemzeti helyzetet tükrözzék. 

78. A Bizottság azt javasolta, hogy a szükséghelyzeti támogatás a következő TPK-ban a 

tematikus eszköz része legyen, és a jövőbeli alapok általános kontroll- és 

monitoringkeretének hatálya alá tartozzon. 

A bizottsági javaslatban felül fogják vizsgálni a teljesítményértékelési keretet, és az output- 

és eredménymutatókat egyaránt tartalmazni fog. Az outputmutatók tekintetében 

részhatáridőket fognak meghatározni, az output- és az eredménymutatók tekintetében pedig 

célértékeket határoztak meg. Ez a közös rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó 

összes, megosztott irányítás alatt álló alap esetében közös. A kiindulási alapérték csak az 

outputmutatók esetében lehet nulla. A szükséghelyzeti segítségnyújtás bármely irányítási 

módban végrehajtható. Ha a szükséghelyzeti segítségnyújtást közvetlen irányítás keretében 

hajtják végre, ezt a monitoringkeretet is használják. 

79. A Bizottság a 862/2007/EK rendelet korlátainak kezelése érdekében 2018 májusában 

módosító javaslatot terjesztett elő. Ennek célja a menedékjogra és az irányított migrációra, 

különösen pedig a kísérő nélküli kiskorúakra és a visszaküldésekre vonatkozó részletesebb, 

gyakoribb és kellő idejű statisztikák iránti igény kielégítése volt. Jóllehet 2019. január 31-én 

a háromoldalú párbeszéd során politikai megállapodás született, a kompromisszumot a 

Coreper nem erősítette meg. Egyes tagállamok vonakodtak jóváhagyni a kompromisszumot, 

azzal érvelve, hogy az még mindig jelentős adminisztratív terhet jelentene. Az Európai 
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Parlament első olvasatban 2019. április 16-án fogadta el jelentését. Az új Európai 

Parlamenttel és a Tanáccsal az év második felében tervezik újraindítani a tárgyalásokat. 

80. A tagállamokra nehezedő további teher korlátozása érdekében a Bizottság javaslata 

(COM(2018) 307 final) a szükséges legfontosabb javításokra összpontosított. A javasolt 

módosítások nagyrészt a meglévő önkéntes adatgyűjtéseken alapultak, amelyeket a legtöbb 

nemzeti hatóság kidolgozott és végez. 

81. Az Eurostat mindazonáltal havi adatokat gyűjt a függőben lévő menedékkérelmekre 

vonatkozóan. Ez magában foglalja azoknak a személyeknek a számát, akiknek a kérelme a 

közigazgatási és/vagy bírósági eljárás bármely szakaszában függőben van.  

Az EASO minden hónapban jelenti az elsőfokon függőben lévő ügyek számát, időtartam 

szerinti bontásban (< 6 hónap és > 6 hónap). A korai figyelmeztető és felkészültségi 

rendszernek köszönhetően, amelyben a tagállamoktól gyűjtenek adatokat, javul az 

adatgyűjtés.  

82. Lásd a Bizottság 80. bekezdésre adott válaszát. 

87. Az AMIF nemzeti programok programozása (politikai párbeszéd) és jóváhagyása alatt, 

beleértve a felülvizsgálatot is, a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóságon belül egy 

belső konzultációs eljárásra kerül sor. Ez az eljárás magában foglalja a politikai egységek – 

az ügynökségekkel való kapcsolatokért is felelős politikai egységek – politikai párbeszédbe 

és jóváhagyási folyamatba való bevonását és a velük való konzultációt is. A 2019-ben a 

görögországi és az olaszországi műveletekkel kapcsolatban a Migrációügyi és Uniós Belügyi 

Főigazgatóság részletes kérdéseket tett fel az EASO-nak, többek között a fellépések AMIF 

forrásaival való kiegészítő jellegének biztosítása céljából. Végezetül, a görögországi 

koordinációs tevékenységek javítása érdekében az EASO meghívást kapott, hogy vegyen 

részt az 2019-es pénzügyi terv irányítóbizottságának havi ülésein Athénban, amely szintén 

vizsgálja a nemzeti program végrehajtását. 

Továbbá, a Bizottság értékeli az ügynökségek működési terveit, hogy elkerülje az EMAS-

szal vagy a nemzeti programok keretébe tartozó egyedi fellépésekkel való átfedéseket. 

89. A Bizottság pontosítani kívánja, hogy az EASO műveletei Görögországban két célt 

szolgálnak: egyrészt támogatják a strukturális reformokat, egy szilárd, ellenálló képes és 

válságbiztos rendszer megteremtése érdekében, másrészt pedig operatív támogatást 

nyújtanak, pl. a tagállamok kezében lévő alapvető feladatokat hajtanak végre, a migráció 

kezelésére szolgáló strukturált uniós támogatási rendszer részeként, a szolidaritás alapvető 

elvének megfelelően (mint azt az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségére irányuló 

javaslat is tükrözi). Tekintve a görögországi helyzetet, egyelőre egyértelműen korai az EASO 

e frontvonalbeli országból való kivonulásának mérlegelése. Az EASO operatív tervei 

azonban további kapacitásépítési intézkedéseket tartalmaznak, amelyek célja a görög 

hatóságok felelősségvállalásának fokozása és kapacitásainak építése. 

92. A Bizottság egyetért a Számvevőszék értékelésével, és emlékeztet arra, hogy 

folyamatosan kéri a tagállamokat, hogy nevezzenek ki szakértőket. 

7. háttérmagyarázat: A görög szigeteken indított menekültügyi eljárásokhoz nyújtott 

EASO-támogatást érintő operatív nehézségek 
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A Bizottság egyetért az érintett időszakra vonatkozóan a Számvevőszék által adott általános 

értékeléssel, amely összhangban van az európai migrációs stratégiáról szóló rendszeres 

jelentéseiben előterjesztett ajánlásokkal. A Bizottság több alkalommal felvetette, hogy 

egységesebb megközelítésre lenne szükség a kiszolgáltatott helyzet értékelését illetően, és 

ennek eredményeképpen i. 2018-ban új sablon és kézikönyv készült, ii. Görögország 2019 

áprilisában utasításokat adott ki az ügyben, és iii. az EASO és a görög menekültügyi szolgálat 

2019 júniusában megállapodtak közös szabványos működési eljárásaik és munkafolyamataik 

módosításában.  

96. Jóllehet megfelel a valóságnak, hogy a Frontex által nyújtott visszatérési támogatás és az 

AMIF nemzeti programjai azonos típusú kitoloncolási tevékenységeket támogatnak, ezt 

egymást kiegészítő jelleggel teszik. A rendszert úgy alakították ki, hogy lehetővé tegye a 

rugalmasságot, és a tagállamok megválaszthassák a legalkalmasabb rendszert, és növelhessék 

a visszatérések számát, összhangban a visszatérések hatásosságának növelésére irányuló 

uniós szakpolitikával.  

Annak a lehetősége, hogy az AMIF nemzeti programokon keresztül finanszírozott 

visszatérési műveletek szervezhetők, biztosítja a tagállamok számára az ahhoz szükséges 

rugalmasságot, hogy akkor is végrehajtsanak visszaküldést, ha a Frontex nem tud támogatást 

nyújtani. 

A Frontex teljes mértékben kihasználja a lehetőségeit arra, hogy a visszaküldéssel 

kapcsolatos tevékenységek során segítséget nyújtson, a rendelkezésre álló uniós pénzügyi 

eszközök rugalmas és kiegészítő jellegű felhasználásával. 

A Frontex által biztosított megnövelt támogatás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az 

AMIF keretében rendelkezésre álló forrásokat más lényeges szükségletek fedezésére 

csoportosítsák át. 

97. Lásd a Bizottság 87. bekezdésre adott válaszát; a Frontexre hasonló eljárások 

alkalmazandók. 

A Bizottság rámutat arra, hogy az AMIF kitoloncolási intézkedéseinek programozása során 

egyeztetnek a Frontexszel. 

Az AMIF nemzeti programok programozása (politikai párbeszéd) és jóváhagyása, így a 

felülvizsgálat alatt is egy belső konzultációs eljárásra kerül sor a Migrációügyi és Uniós 

Belügyi Főigazgatóságon belül. Ez az eljárás magában foglalja a politikai egységek – az 

ügynökségekkel való kapcsolatokért is felelős politikai egységek – politikai párbeszédbe és 

jóváhagyási folyamatba való bevonását és a velük való konzultációt is.  

Ezenfelül a tagállam köteles megfelelő mechanizmusokat működtetni, amelyek biztosítják a 

különböző finanszírozási eszközök és források közötti egymást kiegészítő jelleget. 

Görögország esetében a görög rendőrség egyaránt kedvezményezettje az AMIF és a Frontex 

eszközöknek, és felel a két eszközből nyújtott egymást kiegészítő támogatás 

összehangolásáért. 

105. A Bizottság egyetért a Számvevőszék értékelésével, és rámutat arra, hogy többször kérte 

Görögországot, hogy vezessen be stratégiaibb megközelítést a menekültügy és tágabban a 

migráció kezelése tekintetében, élve az uniós és a nemzeti jog által nyújtott összes 



 

12 

 

lehetőséggel. Továbbá, a Bizottság az EMAS révén folytatja a görög menekültügyi rendszer 

támogatását. 

9. háttérmagyarázat: A munkaterület hiánya a görög menekültügyi szolgálatnál 

A Bizottság megjegyzi, hogy további lehetőségek is rendelkezésre állnak (pl. kettős 

műszakok és a termelékenység stratégiaibb megközelítés révén történő növelése). A 

Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy az EMAS révén folytatja a görög menekültügyi 

szolgálat támogatását, és e támogatás részeként kérte a görög menekültügyi szolgálatot, hogy 

az EASO-val együttműködésben terjesszen elő tervet az ügyhátralék következő néhány évben 

történő jelentős csökkentésére vonatkozóan. 

107. A Bizottság megjegyzi, hogy az uniós jog jelenleg az első belépés uniós országot teszi 

felelőssé a menedékkérelmek elbírálásáért; ez az oka annak, hogy Görögország megnövelt 

támogatást kap az EASO-tól és a Bizottságtól, pénzügyi, operatív és technikai szinten 

egyaránt. 

108. A Bizottság megjegyzi, hogy nagy mértékű finanszírozást biztosított, hogy támogassa a 

görög szigeteken a menekültügyi eljárásokat. 

10. háttérmagyarázat: A gyorsított határátlépési eljárás hatékonyságát érintő kérdések 

A Bizottság megjegyzi, hogy az összes hotspot-szigeten finanszírozta az orvosok telepítését.  

114. A Bizottság megjegyzi, hogy az EASO és a görög menekültügyi szolgálat nemrégiben 

módosították szabványos működési eljárásaikat, hogy hatékonyabb rendszert vezessenek be a 

kiszolgáltatottsági értékelések kezelésére. 

135. Annak a lehetősége, hogy a nemzeti hatóságok kölcsönösen elismerjék a valamely másik 

tagállam által kiadott kiutasítási határozatokat, a 2001/40/EK irányelv alapján 2001 óta 

fennáll. Ennek a gyakorlatban történő megvalósítását azonban megnehezíti, hogy hiányoznak 

a kiutasítási határozatokra vonatkozó információcsere biztosítására szolgáló eszközök.  

A Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli 

állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról szóló, 2018. november 28-i (EU) 

2018/1860 rendelet meg fogja könnyíteni a kiutasítási határozatok kölcsönös elismerésére 

vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazását. 

E rendelet 2018 decemberében lépett hatályba, és a szükséges technikai lépések befejezése 

után lesz alkalmazandó. A Bizottság legkésőbb 2021. december 28-ig határozatot fogad el, 

amelyben meghatározza, mely napon kezdődnek meg a SIS-műveletek. 

142. A Bizottság megjegyzi, hogy Görögországban 2019 szeptemberétől egy új, hároméves 

AVRR-program folyik az AMIF nemzeti programok keretében. 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

146. A Bizottság és az érintett uniós ügynökségek által biztosított komoly pénzügyi és 

operatív uniós támogatás jelentős hatást ért el. E támogatás nélkül még nehezebb lett volna a 

helyszínen a helyzet a frontvonalba tartozó országokban, azaz Olaszországban és 

Görögországban. Ezen uniós támogatás vizsgálatakor azt sem szabad elfelejteni, hogy a 

migrációs áramlások saját területükön történő kezelésért továbbra is kizárólag az olasz és a 
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görög hatóságok viselték a politikai felelősséget. Sem a Bizottság, sem az uniós ügynökségek 

nem rendelkeznek végrehajtási hatáskörökkel a tagállamokban, így nem vehetik át a görög és 

az olasz hatóságok feladatait, és a nemzeti menekültügyi és kiutasítási eljárások hiányosságait 

illetően sem pótolhatják e hatóságokat. 

147. Lásd a Bizottság 23. bekezdésre adott válaszát. 

148. A Bizottság újfent megjegyzi, hogy az ajánlások végrehajtása a tagállamok feladata. A 

kirendelés időtartamáról és arról, hogy kiket rendelnek ki, a szakértőket kirendelő tagállamok 

döntenek az alkalmazandó jogi keret alapján. 

Ami a Frontex-munkatársak bevetését illeti, a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a 

hotspoton való állandó jelenlét továbbra is elengedhetetlen, tekintettel az áramlások 

kiszámíthatatlanságára (amelyet még szezonalitásuk is tetéz), mint azt a 2019-es 

partraszállási eseményeket követő eseti áthelyezési ügyek is mutatták. Ezen túlmenően 

nagyon bonyolult a szakértők újbóli kirendelése, akiket nagyrészt a tagállamok biztosítanak. 

A Bizottság olyan rugalmas megközelítést támogat, amely az állandó és mobil csoportok 

együttesén alapul, akik kezelni tudják a dél-olaszországi partraszállásokat. 

150. Lásd a Bizottság 36., 41., 44. és 48. bekezdésre adott válaszát. 

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy az ideiglenes áthelyezési programok végrehajtása 

nagyon sikeres volt. 

Ezeket úgy alakították ki, hogy a Görögországba és Olaszországba érkezők számához képest 

– akik Olaszoszágban nagy többségükben olyan migránsok voltak, akik állampolgárságuknál 

fogva nem voltak jogosultak áthelyezésre – csak korlátozott számú nemzetközi védelemre 

szoruló menedékkérő áthelyezésére szolgáltak e tagállamokban. 

151. Lásd a Bizottság 48. és 150. bekezdésre adott válaszát. 

152. A Bizottság az európai migrációs stratégia végrehajtásáról szóló, 2018. május 16-i 

eredményjelentésében megállapítja, hogy az áthelyezésre jogosultak (azaz olyan 

menedékkérők, akikért Olaszország vagy Görögország volt felelős, állampolgárságuk alapján 

áthelyezésre jogosultak voltak, és áthelyezés céljából nyilvántartásba vették őket, továbbá 

nem jelentettek veszélyt a közrendre vagy a nemzetbiztonságra nézve) 96%-át ténylegesen 

áthelyezték. A közrendi vagy nemzetbiztonsági okból kizárt menedékkérők nem vehetők 

figyelembe, mivel nem feleltek meg a határozatok jogosultsági kritériumainak. 

A Bizottság nem követte kifejezetten nyomon a helyzetet az áthelyezési tagállamokban. 

1. ajánlás. Utólagos értékelés készítése az áthelyezési rendszerekről és tanulságok 

levonása, amelyek adott esetben segíthetik egy önkéntes áthelyezési mechanizmus 

jövőbeli kialakítását 

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

153. A Bizottság azt javasolta, hogy a szükséghelyzeti támogatás a következő TPK-ban a 

tematikus eszköz része legyen, amely a jövőbeli alapok általános kontroll- és 

monitoringkeretének hatálya alá tartozik. 

154. Az ellenőrzés időpontjában két EMAS projekt még folyamatban volt. 
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155. Az AMIF nemzeti programjainak többéves stratégiai tervezése jól strukturált. Javíthatók 

lennének mindazonáltal azok a mechanizmusok, amelyek révén a nemzeti programokat 

gyorsabban hozzá lehetne igazítani a migrációs szokásokkal összefüggő, gyorsan változó 

szükségletekhez és az aktuális kormányok politikai döntéseinek hatásaihoz. 

A Bizottság 2017 óta átfogó szükségletértékelést és pénzügyi tervezést végez Görögországgal 

közösen. A görög hatóságok éves pénzügyi tervet nyújtanak be, amelyet az érintett görög 

minisztériumok, az Európai Bizottság és az EASO részvételével működő irányítóbizottságok 

rendszeresen nyomon követnek és felülvizsgálnak (lásd még a Bizottság 68. bekezdésre adott 

válaszát). 

157. 2016. október 3-án elfogadták a közös monitoring- és értékelési keret létrehozásáról 

szóló (EU) 2017/207 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet. Ez tartalmazta mindkét 

alap értékelési kérdéseit, valamint a közös eredmény- és hatásmutatók listáját. Fontos 

megjegyezni, hogy az alapspecifikus jogalapok már tartalmaztak közös mutatókat az egyedi 

célkitűzések méréséhez, így már kezdettől rendelkezésre állt egy rendszer. 

2. ajánlás. Az AMIF szükséghelyzeti támogatás és nemzeti programok irányításának 

megerősítése 

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást.  

A Bizottság a következő TPK tekintetében a szükséghelyzeti segítségnyújtás tagállamoknak 

való elosztására vonatkozóan egy általános paraméterkészlet meghatározását tervezi. 

A Bizottság a következő TPK belügyi alapjainak keretében, a tematikus eszközön belül 

kívánja a jövőbeli munkaprogramokba ezeket az általános paramétereket bevezetni.  

a b) pont első franciabekezdése: A Bizottság elfogadja az ajánlást, és a továbbiakban is 

mindent el fog követni annak megkövetelése érdekében, hogy a végrehajtó partnerek és a 

tagállamok minden szükséghelyzeti segítségnyújtás iránti kérelemben megfelelő 

célértékekkel és kiindulási alapértékekkel társított RACER mutatókat szerepeltessenek. 

Mindig lesznek azonban olyan esetek, amikor a mutatók meghatározása hosszú gondolkodási 

folyamatot igényel, vagy amikor túl bonyolult a célértékek előrejelzése vagy a kiinduló érték 

meghatározása. A Bizottság ilyen esetekben – a pénzügyi támogatás kiutalásának sürgőssége 

miatt – még mindig kénytelen lehet korlátozott mutatókat vagy meg nem határozott 

célértékeket elfogadni. A helyzet enyhítése érdekében a Bizottság folytatni fogja a projektek 

szoros nyomon követését, hogy segítsen a tagállamoknak a tényleges outputok és 

végeredmények helyszíni maximalizálásában.  

A Bizottság ezért nem fogja egyedül amiatt leállítani az EMAS projektek engedélyezését, 

mert nem elégségesek a mutatók, mivel az outputok helyszíni megvalósulásának biztosítását 

illetően stabil monitoring- és kontrollkeretére is támaszkodhat.  

a b) pont második franciabekezdése: A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást. Erre az (EU) 

514/2014 rendeletben előirányzott utólagos értékelés keretében kerül majd sor. 

a b) pont harmadik franciabekezdése: A Bizottság elfogadja az ajánlást. Az AMIF-

javaslatban már szerepeltetett output- és eredménymutatókat a 2021–2027-es időszakra 

vonatkozóan, amelyek mind a nemzeti programokat, mind a szükséghelyzeti segítségnyújtást 

lefedik mutatókkal, amelyekhez kiindulási alapérték és célérték is tartozik.  
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c) A Bizottság elfogadja az ajánlást. Az EASO 2020. évi görögországi és olaszországi 

műveleti tervét illetően már 2019 júniusában megkezdődtek a megbeszélések a Migrációügyi 

és Uniós Belügyi Főigazgatóság és az EASO között, a nemzeti programok és az EMAS 

keretében folyamatban lévő és tervezett fellépésekkel való szinergiák biztosítása érdekében. 

Ezenfelül Olaszország esetében az EASO éves műveleti terveit az EASO az olasz 

belügyminisztérium ugyanazon osztályával szoros együttműködésben dolgozza ki, mint 

amely Olaszország AMIF-ért felelős hatóságát is felügyeli; ez megkönnyíti a nemzeti 

programokkal való szinergiákat. 

159. Lásd a Bizottság 7. háttérmagyarázatra adott válaszát és a nemzeti szakértők bevetését 

illetően a 29–30. bekezdésre adott válaszát. 

160. A Frontex által nyújtott visszatérési támogatás és az AMIF nemzeti programjai azonos 

típusú kitoloncolási tevékenységeket támogatnak, ám ezt egymást kiegészítő jelleggel teszik. 

Annak a lehetősége, hogy az AMIF nemzeti programokon keresztül finanszírozott 

visszatérési műveletek szervezhetők, biztosítja a tagállamok számára az ahhoz szükséges 

rugalmasságot, hogy akkor is végrehajtsanak visszaküldést, ha az ügynökség nem tud 

támogatást nyújtani. 

5. ajánlás. A nemzeti menekültügyi eljárások megerősítése 

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást. A Bizottság teljes mértékben elkötelezett az iránt, hogy 

támogassa a görög hatóságokat az elsőfokú ügyhátralék leküzdésében.  

A Bizottság kiemeli, hogy i. a görög hatóságoknak több problémát meg kell oldaniuk ahhoz, 

hogy a Bizottság és az EASO növelni tudja a görögországi menekültügyi szolgálatnak 

nyújtott támogatást (lásd a fenti 7. háttérmagyarázatot), és ii. a menedékkérelmekre 

vonatkozó határozatok meghozatala (azaz az ügyhátralék tényleges csökkentése) a tagállam 

hatáskörébe tartozik. 

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást. A Bizottság teljes mértékben elkötelezett a görögországi 

fellebbviteli hatóságok támogatása mellett. 

A Bizottság kiemeli, hogy i. a görögországi jogi rendszer szervezése a nemzeti hatóságok 

hatásköre, és ii. az EASO már most is támogatást nyújt a fellebbviteli hatóságoknak oly 

módon, hogy előadókat biztosít (akik a döntéshozatalban nem vesznek részt). 

c) A Bizottság elfogadja az ajánlást. A Bizottság kiemeli, hogy hasznosulása a kapcsolódó 

eszközökre vonatkozó, jelenleg függőben lévő alábbi jogalkotási eljárások kimenetelének a 

függvénye, amelyekről jelenleg intézményközi tárgyalások folynak: a migrációra és a 

nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, 2007. július 11-i 

862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2018. évi bizottsági 

javaslat (COM(2018) 307 final); az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről szóló 

rendeletre irányuló bizottsági javaslat (COM(2018) 633 final).  

6. ajánlás. A nemzeti visszatérési eljárások további támogatása 

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

A Bizottság teljes mértékben elkötelezett az iránt, hogy tovább támogassa a görög és olasz 

hatóságokat a visszatérések kis száma mögött húzódó okok kezelésében. A Bizottság máris 
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végrehajtotta a megbízásának megfelelően lehetséges intézkedéseket, amelyeket a görög és 

az olasz hatóságoknak kell érvényesíteniük.  

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást.  

A Bizottság a harmadik országokkal fenntartott átfogó partnerségek keretében meg fogja 

vizsgálni, hogyan alkalmazhatná eredményesen és koherens módon szakpolitikáit és 

eszközeit, azzal a céllal, hogy erősítse a visszatérésekkel és visszafogadásokkal kapcsolatos 

együttműködést, és azon fog munkálkodni, hogy növelje a harmadik országokra gyakorolt 

befolyását. 2020 februárjában hatályba lép az új Uniós Vízumkódex, amelynek egyik 

rendelkezése szerint vízumkorlátozások szabhatók meg az olyan nem uniós országokkal 

szemben, amelyek nem működnek együtt a visszafogadás területén. 

Ezen túlmenően a Cotonoui Megállapodás utáni keretről folyó tárgyalásokkal összefüggésben 

a tagállamok azzal bízták meg a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a jövőbeli 

megállapodás tartalmazzon a visszafogadásra vonatkozó konkrétabb rendelkezéseket. 

c) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

d) A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.  

A Bizottság kiemeli, hogy az adatok gyűjtéséért elsősorban a tagállamok a felelősek. 


