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Az Európai Számvevőszék megvizsgálja az Európa Unió
migrációkezelését
Az Európai Számvevőszék jelenleg ellenőrzést végez az uniós migrációkezelésre vonatkozóan.
Az ellenőrök különösen azt fogják értékelni, hogy a Görögországnak és Olaszországnak nyújtott
támogatás elérte-e céljait, vagyis hogy a menekültügyi és kiutasítási eljárások eredményesen és
gyorsan zajlottak-e. A támogatott projektek vizsgálata során ellenőreink meghatározzák azok
relevanciáját, értékelik kidolgozásukat és azt, hogy jó úton haladnak-e a tervezett eredmények
felé, valamint a nyomon követési eljárások vizsgálatával igyekeznek megállapítani, hogy javulte a projektek teljesítménye.
Az Európai Számvevőszék ma tette közzé előzetesét az Unió migrációkezelésére irányuló
ellenőrzéséről. (A korábban háttér-tájékoztatóként ismert előzeteseink egy-egy folyamatban lévő
ellenőrzési feladatról informálnak. Céljuk a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt
érdeklődők tájékoztatása.)
„A migráció kihívásai hiányosságokra világítottak rá az Unió menekültügyi és migrációs
szakpolitikáiban és a külső határok igazgatásában. Régóta működő rendszerek kerültek súlyos
megterhelés alá, egyes esetekben ideiglenesen fel is kellett függeszteni működésüket.
Létfontosságú ezért, hogy a migráció kapcsán sor kerüljön a megfelelő intézkedések megtételére
és a vonatkozó jogi keret végrehajtására” – jelentette ki Leo Brincat, a jelentésért felelős
számvevőszéki tag.
A migrációs válság 2015-ben érte el tetőpontját, amikor több mint egymillióan próbáltak eljutni
az Unió területére. Noha mára a számuk ismét a válság előtti szintre csökkent, még ma is több
tízezren tartanak az Unió országaiba.
Ez leginkább Görögországot és Olaszországot, a befelé tartókat elsőként fogadó két országot
érinti.
Az Unió számos intézkedést dolgozott ki e válság kezelésére, többek között – eredetileg
ideiglenes jelleggel – uniós fogadóállomásokat hozott létre és áthelyezési programot vezetett be.
Ellenőrzésünk mindkét intézkedésfajtára kiterjed. A fogadóállomások rendszerével az uniós
ügynökségek a helyszínen segítik az elsőként érintett tagállamokat az érkezők azonosításában,
regisztrálásában és ujjlenyomatuk levételében, hogy az egyének alapvető jogait teljesen
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tiszteletben tartva meg lehessen állapítani, mely migránsok szorulnak nemzetközi védelemre.
Görögországban és Olaszországban öt-öt ilyen fogadóállomás van.
Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan még 2019-ben sor kerül.

A szerkesztők figyelmébe
A migrációkezelésről szóló európai számvevőszéki ellenőrzési jelentés már a negyedik a migrációs
politikát tárgyaló kiadványsorozatban. 2016 márciusában a Számvevőszék különjelentést tett
közzé a dél-mediterrán térség és a keleti partnerség országaiban az Unió külső migrációs
politikájával kapcsolatban 2014-ig felmerült kiadásokról. 2017 áprilisában megvizsgálta a
hotspotok rendszerét, 2018 májusában pedig tájékoztatót tett közzé az Unión kívülről érkezett
migránsok integrációjáról. Ez a mostani ellenőrzés a hotspotokról szóló 2017-es jelentést követi
nyomon.
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett
ellenőrzési előzetesről. A teljes szöveg itt tölthető le angolul: www.eca.europa.eu.
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