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EURÓPA 

 

(1) Ceuta Vox-párti képviselője kompenzációt kér a migránsok járványtól való megvédéséért 

Tereza López, a bevándorlásellenes Vox képviselője Pedro Sánchez szocialista kormányfőhöz intézett kérdésében 

kifogásolja, hogy a koronavírus elleni védekezésre a tartományoknak juttatott 300 millió euróból Ceuta 350 ezret 

kapott, de ennek 75%-át a migránsok biztonságos elhelyezésére kellett fordítania. Az eddig az utcákon élő nagy- és 

kiskorú bevándorlókat ugyanis két sportcsarnokban helyezték el. Ráadásul − állítja López − a kormány arra is ígéretet 

tett, hogy 150-et közülük a félszigetre visz át, de ez még mindig nem történt meg. Ha a járvány berobbanna Ceután, 

a megfertőződő helyieknek nem lenne helyük ezekben a sportcsarnokokban, amennyiben azokat − mint másutt 

Spanyolországban − ideiglenes óriáskórtermekké kellene átalakítani.   

[El Faro de Ceuta] 

 

(2) Rendszeresek az összetűzések a melillai befogadóállomáson 

A melillai hotspotban körülbelül 2 000 ember tartózkodik. Március 29-én tömegverekedés tört ki az egyiptomiak és a 

tunéziaiak között. 15-20 rendőrautó érkezett a helyszínre. Az összezártság nemcsak feszültségekhez, hanem higiéniai 

problémákhoz is vezet: a fürdőszobák nagyon piszkosak, ebédidőben pedig olyan hosszú a sor, hogy nem lehet tartani 

a szociális távolságot. Többen félnek attól, hogy ha felüti a fejét a táborban a koronavírus, az összes lakó 

megfertőződhet. 

 [El Faro de Melilla]  

 

(3)  Dániában a koronavírus-válság évtizedekkel vetheti vissza a bevándorlók társadalmi integrációját  

2019-ben volt a legalacsonyabb a szociális segélyekből élő nem-nyugati származású bevándorlók aránya (29%) az 

elmúlt 16 évben. Ez egyrészt a dán gazdaság növekedésének, másrészt az önkormányzatok foglalkoztatási központú 

integrációs erőfeszítéseinek volt köszönhető. Azonban most félő, hogy a koronavírus-válság következtében a nem-

nyugati származású bevándorlók foglalkoztatottsága jelentősen visszaesik, hiszen ez a társadalmi csoport a dán 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://elfarodeceuta.es/vox-gobierno-inmigrantes-acogidos/
https://elfarodemelilla.es/los-residentes-del-ceti-manifiestan-su-tension-por-el-hacinamiento/
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
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munkaerőpiac perifériáján helyezkedik el. Március 9-24. között 43 000 új munkanélkülit regisztráltak a hatóságok, 

amely háromszor több, mint ami normális esetben lenni szokott.  

[Ekstra Bladet] 

 

(4)  Tartózkodási engedélyüket teszik kockára azok a bevándorlók, akik integrációs segélyt igényelnek 

Dániában 

Nehéz helyzetbe kerülhetnek azok a Dániában ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező bevándorlók, akik a 

koronavírus-járvány idején munkanélkülivé válnak: elveszíthetik az állandó tartózkodási engedélyre való 

jogosultságukat, ha integrációs segélyért folyamodnak. A dán jogszabályok kimondják, hogy csak azok a bevándorlók 

kaphatnak állandó tartózkodási engedélyt az országban, akik a kérelem benyújtását megelőző 4 évben nem részesültek 

integrációs segélyben vagy más alanyi jogon járó szociális juttatásban, és összesen legalább 3,5 éves munkaviszonnyal 

rendelkeznek. Az álláskeresési járadékra jogosult bevándorlókat nem érinti ez a jogszabály, mert ez az ellátás biztosítási 

alapú. A dán bevándorlási és integrációs miniszter úgy nyilatkozott az ügyben, hogy a koronavírus-járványra tekintettel 

nem látja indokoltnak a tartózkodási engedély szabályozásának enyhítését.  

 [DR] 

 

(5) Koronavírussal kapcsolatos bűncselekményekről szóló törvényt fogadott el a dán parlament  

A dán parlament csütörtökön fogadta el a koronavírussal kapcsolatos bűncselekményekkel szembeni szigorúbb 

büntetésekről szóló törvényt. Az új jogszabály megkétszerezi a kiszabható büntetések mértékét például a 

kézfertőtlenítő folyadék és védőfelszerelések eltulajdonítása, valamint a rendőrök szóbeli megsértése, a hivatalos 

személy elleni erőszak és az elfátyolozás elleni tilalom megszegése esetén. A törvény továbbá lehetővé teszi a külföldi 

illetőségű személyek Dániából történő kiutasítását koronavírussal kapcsolatos bűncselekmények elkövetése esetén. A 

Vörös-Zöld Szövetség és a Radikális Baloldal tagjai, akik hagyományosan bevándorláspárti politikát folytatnak, a 

törvény ellen szavaztak, véget vetve ezzel annak az összefogásnak és pártok közötti fegyverszünetnek, amely a 

koronavírus-járvány idején ezidáig a dán politikában tapasztalható volt. 

[TV2] 

 

(6) Norvégia: A bevándorló hátterű lakosok közül leginkább a norvég-szomáliaiak körében terjed a 

koronavírus 

Április 1-jén a norvég Közegészségügyi Intézet (FHI) legfrissebb járványügyi adatai azt mutatták, hogy a koronavírus-

fertőzés a bevándorlók körében leginkább a szomálikat sújtja. Az akkor 4 655 fertőzött személy közül 829 fő született 

Norvégián kívül, akik közül 201 volt szomáliai származású. Így a Szomáliában született emberek a fertőzöttek több 

mint 4 százalékát teszik ki. 

 

https://ekstrabladet.dk/opinionen/rasmusbrygger/corona-krisen-kan-sparke-integrationen-aartier-tilbage/8071257
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/urimeligt-og-trist-moumen-har-mistet-jobbet-men-risikerer-sin
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-ny-liste-viser-paradigmeskiftet-kan-vaere-i-fare-faerre-mister-opholdstilladelse-og
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-ny-liste-viser-paradigmeskiftet-kan-vaere-i-fare-faerre-mister-opholdstilladelse-og
https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-04-02-hastelov-vedtaget-uden-radikale-og-enhedslisten-borgfreden-er-brudt-siger
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Magas a fertőzöttek száma Oslo egyik keleti városrészében is, ahol nagy számban élnek szomáliai bevándorlók. A 

norvég-szomáliaiak valószínűleg azért vannak jobban kitéve a koronavírus-fertőzésnek, mert zsúfolt lakásokban élnek, 

a közösség tagjai gyakran érintkeznek egymással és a norvég nyelv ismeretének hiányában nem értesültek időben a 

hatóságok koronavírus-elleni védekezéssel kapcsolatos tanácsairól. A probléma orvoslására az FHI információs 

kampányt indít szomáli nyelven. Ezenkívül az oslói önkormányzat is több kommunikációs csatornán keresztül 

igyekszik informálni a bevándorló-közösségeket a koronavírusról és a bevezetett járványügyi intézkedésekről.  

[abc nyheter] 

 

(7) 6,6 millió koronát fordít a norvég kormány a bevándorlók koronavírussal kapcsolatos tájékoztatására 

A norvég kormány 6,6 millió norvég koronát oszt szét azok között az önkéntes szervezetek között, amelyek a 

bevándorló hátterű lakosság koronavírussal kapcsolatos tájékoztatásában jelentős szerepet vállalnak. Ebből a pénzből 

többek között a Vöröskereszt és a Karitász is részesül majd. A norvég kormány azt követően döntött így, hogy több 

oldalról is kritika érte, miszerint nem gondoskodott arról, hogy a koronavírussal kapcsolatos hatósági információk 

eljussanak a bevándorló közösségekhez is.  

[abc nyheter] 

 

(8) Amnesty: emberi jogsértések és legalább két halott márciusban a görög-török szárazföldi határon 

Az Amnesty International április 3-én jelentést tett közzé, amiben a február végén a török-görög határon kialakult 

helyzetet értékelte. A jogvédő szervezet azt állítja, hogy legalább két migráns, egy 43 éves pakisztáni és egy 22 éves 

szíriai férfi meghalt, amikor március 2-án, illetve 4-én átkelést kísérelt meg a görög-török szárazföldi határon. A 

jelentés külön fejezetben foglalkozik azokkal a vádakkal, melyek szerint a görög határőrök jogszerűtlen toloncoltak 

vissza embereket és használtak erőszakot. A jelentés kitér a határ görög oldalán kialakult helyzetre is (a 

menedékkérelmek benyújtásához való jog átmeneti felfüggesztése; az átjutott irreguláris migránsokkal szembeni 

eljárások; a menekülteket, NGO-kat és újságírókat ért támadások).  

[Amnesty International] 

 

(9) Az EU új tengeri műveletet indított  

2020. április 1-jével megkezdte működését az EU új tengeri művelete, az EUNAVFOR MED Irini. A Sophia-

műveletet váltó tengerészeti misszió a líbiai fegyverembargó betartatására, a Líbiából történő illegális üzemanyag- és 

olajexport elleni küzdelemre, a líbiai parti őrség és haditengerészet kiképzésére, illetve az embercsempész-hálózatok 

működéséről való információszerzésre fog koncentrálni. 

 [Libya Herald]  

 

 

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/04/02/195665794/corona-sprer-seg-blant-norsk-somaliere-vi-har-ingen-a-miste
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/04/03/195666664/6-6-millioner-til-coronainfo-for-innvandrere
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0120772020ENGLISH.PDF
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.libyaherald.com/2020/04/01/eu-launches-operation-irini-to-enforce-libya-arms-embargo-ends-operation-sophia/
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(10) A koronavírus-járvány mögött: szerveződik a franciaországi iszlám? 

Miközben természetesen Franciaországban is a – lassan drámai méreteket öltő – koronavírus-járvány foglalja le a 

közéletet, a háttérben sok egyéb is történik. Néhány héttel ezelőtt Emmanuel Macron azzal kapcsolatos bejelentést 

tett, hogy mit kíván tenni a muszlim radikalizmus ellen. Többek között limitálná a külföldi imámok Franciaországba 

küldésének lehetőségét, szűkítené a külföldi finanszírozást és befolyást. Ezen intézkedési javaslatok kapcsán az volt a 

legérdekesebb kérdés, hogy ki lesz az, aki a hazai felügyeletet és közösségszervezést ellátja, hiszen a francia törvények 

e téren jelentősen limitálják az állam mozgásterét. Most úgy tűnik, hogy született egy érdekes kezdeményezés. 

 [TEV]  

 

https://tev.hu/a-koronavirus-jarvany-mogott-szervezodik-a-franciaorszagi-iszlam/
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AFRIKA 

 

(11) A szomáli imámok kampányba kezdtek a koronavírus terjedésének visszaszorítása érdekében 

A mérsékelt szomáli imámok kampányba kezdtek annak érdekében, hogy visszaszorítsák a koronavírus terjedését az 

országban. A vallási vezetőknek komoly befolyása van a közösségekben, és a kormányzattal együttműködve abban 

bíznak, hogy sikerül megóvniuk a lakosságot. Súlyos problémát okoznak ugyanis az emberek körében terjedő 

különféle összeesküvés-elméletek és vallási tévhitek: egyesek szomálik úgy vélik, Kínát azért érte a koronavírus-járvány, 

mert Isten így büntette meg Pekinget az ujgurokkal szembeni viselkedése miatt. Az Egyesült Államok pedig azért 

szenved, mert világszerte elnyomja a muszlimokat. Erősen él az a hit is a lakosság körében, hogy egy jó muzulmán 

nem kaphatja el a fertőzést. A problémát tetézi, hogy az as-Sabáb nevű dzsihádista szervezet a nyugati ,,keresztesek" 

újabb ármányaként állítja be a vírust, és arra figyelmezteti a szomálikat, hogy kerüljék el a külföldi segélyszervezeteket, 

mert ők terjesztik a betegséget. Így épp azoktól tartják távol a lakosságot, akik segíthetnének a kibontakozó 

humanitárius katasztrófa kezelésében. 

 [Hiiraan] 

 

(12)  Szomália 20 önkéntes orvost küld Olaszországba 

Szomália 20 önkéntes orvost küldött Olaszországba a koronavírus elleni küzdelem segítésére. A csoport Mogadishu 

válasza az olasz kormány kérésére, amelyben nemzetközi támogatást kér a járvány megfékezésére. Az orvoscsoport 

számára a tapasztalatszerzés is fontos, hogy hazatérve elősegíthessék a betegség elleni védekezést Afrika szarván.  

[Hiiraan] 

 

(13) Afrikában nehezítik a koronavírus elleni védekezést az illegális határátlépések 

Afrikában is komolyan nehezítik a koronavírus elleni védekezést az illegális határátlépések, illetve az elrendelt 

korlátozások kijátszása. Dzsibuti esetében például – amely sok más országhoz hasonlóan leállította légi közlekedését 

– négy utazó Szomáliföld felől, szárazföldön próbált bejutni az országba, a dzsibuti hatóságok azonban feltartóztatták 

őket. Rövid vizsgálat után kiderült, hogy mind a négyen koronavírus-fertőzöttek.  

[Hiiraan] 

 

(14) Több mint 250 bevándorlót mentettek meg a nigériai sivatagban 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) bejelentette, hogy több mint 250 migránst mentettek meg a nigeri 

sivatagban − a líbiai határ közelében −, miután az embercsempészek a sorsukra hagyták őket. A nyilatkozat szerint 

104 migráns Nigériából, 53 Ghánából és 34 Burkina Fasóból jött.  

[News24] 

https://hiiraan.com/news4/2020/Apr/167630/coronavirus_fighting_al_shabab_propaganda_in_somalia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2020/Mar/167578/qatar_builds_new_embassy_in_somalia_%E2%80%93_middle_east_monitor.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2020/Mar/167602/four_test_positive_for_covid_19_in_djibouti_after_sneaking_in_by_road_via_somaliland.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.news24.com/Africa/News/over-250-rescued-in-niger-desert-put-in-quarantine-20200402
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(15) Afrika 20 millió munkahelyet veszíthet a világjárvány miatt 

Körülbelül 20 millió munkahely van veszélyben Afrikában. Az Afrikai Unió szerint a kontinens gazdasága ebben az 

évben várhatóan csökken a koronavírus-járvány következményei miatt.  

[Reuters] 

  

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-africa-economy/africa-could-lose-20-million-jobs-due-to-pandemic-au-study-idUSKBN21N0KX
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KÖZEL-KELET 

 

(16) International Crisis Group: Fenn kell tartani a terrorista-hálózatok elleni együttműködést 

Az International Crisis Group is arra figyelmeztet friss elemzésében, hogy az Iszlám Állam arra biztatja híveit, 

használják ki a koronavírus-járvány okozta káoszt, és fokozzák a nyugati célpontok elleni támadásokat. A think tank 

fontosnak tartja, hogy a nemzetközi szereplők a betegség ellenére tartsák fenn a terrorista-hálózatok elleni 

együttműködést, mert a csökkenő nyomásgyakorlás lehetővé tenné a dzsihádisták számára, hogy rendezzék soraikat. 

  [International Crisis Group] 

 

(17) Szaúd-Arábia elhalaszthatja az éves nagy mekkai zarándoklatot 

Szaúd-Arábia bejelentette az éves nagy mekkai zarándoklat, a haddzs kapcsán, hogy a koronavírus-helyzetre való 

tekintettel megtörténhet annak elhalasztása, ezért a zarándokok még ne kezdjék el szervezni utazásukat. Az idén július 

28-tól augusztus 2-ig tartó eseményre nagyjából 2,5 millió ember szokott ellátogatni. 

 [Hiiraan] 

 

(18) Izraelben ultraortodox rabbikat tartóztattak le 

A hatóságok azért tartóztatták le a vallási vezetőket, mert azok nem tartatták be a hívekkel a koronavírus-járvány miatt 

hozott intézkedéseket. Több városban is teljes védőfelszerelésbe öltözött rendőrök jelentek meg, és bilincsben vitték 

el a helyi rabbikat. Például Bnei Bark településen a tiltás ellenére is megtartották a közösség nemrég elhunyt rabbijának 

temetését, amelyen az engedélyezett maximum 20 fő helyett több százan vettek részt. A vallási vezetők hajlandósága 

a járványügyi intézkedések betartására különösen fontos, hiszen Izraelben az összes koronavírus-fertőzés negyede 

zsinagógában történt. 

 [EuroNews] 

 

(19)  Fertőtlenítették a Siratófalat Jeruzsálemben 

Az ősi falakat minden évben több ezren látogatják meg Jeruzsálemben, ám a koronavírus-járvány ezúttal új helyzetet 

teremt. A zsidó húsvéti ünnep, a Pészah közeledtével megtisztították a Siratófalat; a különböző kövekbe helyezett kis 

cetliket, imákat különleges zsákokba helyezték, majd más szent iratokkal együtt eltemették az Olajfák hegyén. A 

Siratófal rabbija imádkozik azért, hogy az emberek mihamarabb visszatérhessenek. 

 [EuroNews] 

 

(20)  21 libanoni városban rendeltek el szíriai menekülteket érintő korlátozásokat a koronavírus elleni 

küzdelemre hivatkozva 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/contending-with-isis-31iii20.pdf
https://hiiraan.com/news4/2020/Mar/167617/saudi_tells_muslims_to_wait_on_hajj_plans_amid_coronavirus_crisis.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hu.euronews.com/2020/04/03/ultra-ortodox-rabbikat-vettek-orizetbe-izraelben
https://hu.euronews.com/2020/03/31/megtisztitottak-a-siratofalat


 
8 
 

21 libanoni önkormányzat intézkedéseket foganatosított a szíriai menekültekkel szemben a COVID-19 vírus 

terjedésének megakadályozása érdekében. Több önkormányzat kijárási tilalmat rendelt el a szíriai menekültek számára, 

míg mások megtiltották nekik a látogatók fogadását. A libanoni hatóságok becslései szerint a területükön tartózkodó 

szíriai menekültek száma több mint 1,5 millió fő. 

[France24] 

 

(21)  2,48 millió dolláros támogatás az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától Jordániának   

Az UNHCR ezzel az összeggel a jordán kormányt támogatja, hogy szolgáltatásokat biztosítson és fokozza 

erőfeszítéseit a koronavírus elleni küzdelemben a szír menekültek kapcsán. Jordánia mintegy 750.000 menekültet 

fogadott, akiknek többsége szír. 

 [Mena FM] 

 

(22) 2 millió iráni vesztette el munkáját a koronavírus miatti válságban 

Iránban országszerte 2 millió ember vesztette el munkáját, a járvány miatt. Nekik a Vörös Félhold segélyszervezet 

igyekszik segítséget nyújtani. Irán 2018 óta mély recesszióban van, 2019-ben a GDP 9,5 százalékos csökkenést 

mutatott. 

 [Radio Farda] 

 

  

https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
http://www.france24.com/ar/20200402-فيروس-كورونا-هيومن-رايتس-ووتش-تتهم-بلديات-لبنانية-بفرض-إجراءات-تمييزية-بحق-اللاجئين-السوريين
https://menafn.com/1099943669/UNHCRgrants-248-mln-for-Jordan
https://www.radiofarda.com/a/30527335.html
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(23) Észrevételeket fűzött az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának észak-európai képviselője a készülő svéd 

biztonságos származási országokat tartalmazó listára vonatkozó javaslathoz 

A svédi Igazságügyi Minisztérium 2020 elején készült el a külföldiekről szóló törvény (Utlänningslagen 2005:716) és 

más kapcsolódó jogszabályok módosításának tervezetével. A javaslatot a svéd kormány felkérésére több érdekelt 

szereplő véleményezhette. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának (UNHCR) észak-európai képviselője (megbízottja) 

élt a lehetőséggel és észrevételezte a készülő, biztonságos származási országok listáját tartalmazó jogszabálytervezet-

csomagot. A javaslat „a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló 

2013/32/EU irányelvnek” való megfelelést szolgálja. Erre azért volt szükség, mert a svéd migrációs hatóság 

(Migrationsverket) egy konkrét ügyben (amelyet később az EUB előtt Svédország el is veszített) anélkül hivatkozott a 

biztonságos származási ország elvére, hogy az azt tartalmazó irányelv érintett rendelkezéseit teljes mértékben 

implementálta volna saját jogába. Az UNHCR megjegyezte, hogy önmagában nem ellenzi a biztonságos származási 

ország elvének bevezetését a svéd jogba, de véleménye szerint annak ellenére, hogy a jogszabály egy országot 

biztonságosnak minősít, még elképzelhető, hogy egy konkrét személy vonatkozásában mégsem az. Emiatt a 

biztonságos származási ország-koncepciót minden ügyben egyénileg is meg kell vizsgálni. Az UNHCR szerint egy 

ország nem minősülhet biztonságosnak, ha csak bizonyos országrészei biztonságosak. Az UNHCR emellett javasolja, 

hogy a svéd migrációs hatóság mellett hozzanak létre egy független szakértőkből álló tanácsadó testületet, amely részt 

venne a biztonságos származási országok listájának időszakos felülvizsgálatában. Az UNHCR javasolja továbbá, hogy 

őt is hívják meg ebbe a szakértői testületbe. 

 [RefWorld] 

 

(24) Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa (UNHCR) feljegyzésben foglalta össze a koronavírus-

világjárvány idején is alkalmazandó nemzetközi menekültügyi szabályozásra vonatkozó kulcsfontosságú 

védelmi üzeneteit 

Eszerint a közegészségvédelmi és menekültügyi intézkedések összeegyeztethetők. Az UNHCR szerint ugyan 

lezárhatók az államhatárok az egészség védelme érdekében, de a menedékkérők nem zárhatók ki. Az UNHCR 

számításai szerint körülbelül 123 ország zárta le teljesen vagy részlegesen a határait és ebből körülbelül 30-an a 

menedékkérőket is kizárták, ami a Főképviselő értékelése szerint nemzetközi jogot sért. Az UNHCR szerint egy kis 

kreativitással és jóhiszeműséggel a menedékkérők jogai még világjárvány idején is biztosíthatók. Az emberi jogok csak 

a szükséges ideig és mértékig korlátozhatók és a közegészségügyi intézkedéseknek a menekültekre, menedékkérőkre, 

belső menekültekre és a migránsokra is ki kell terjedniük. 

[UNHCR] 

https://www.refworld.org/docid/5e8345014.html
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/COVID-19%20protection%20messaging%20final.pdf
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(25)  Összefoglalót készített az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) a menekültek, menedékkérők, 

migránsok jogairól a határátlépésekkel kapcsolatban, különös tekintettel a koronavírus-járvány idején 

hozott állami intézkedésekre 

Az újdonságot nem tartalmazó dokumentumban a FRA leszögezi, hogy mind az EU, mind pedig az Európa Tanács 

tagállamainak vitathatatlan szuverén joga a területükre belépni szándékozó külföldiek ellenőrzése. Ugyanakkor a 

határellenőrzés során az államok kötelesek a joghatóságuk alatt álló emberek alapjogait védeni, tekintet nélkül azok 

állampolgárságára vagy jogi helyzetére. Az FRA feljegyzése összefoglalja az Unió külső határainál alkalmazandó EU-

jogi biztosítékokat, illetve minden más határ esetében az Európa Tanács releváns okmányait. A feljegyzés szerint 

nemzetközi jogot sért az az ország, amely ab ovo lezárja a határait a menedékkérők előtt a közegészségügyi rendkívüli 

helyzetre hivatkozva. 

[FRA] 

 

(26) Ítéletet hirdetett az Európai Unió Bírósága a 2015-ös kvótahatározatokat érintő kötelezettségszegési 

perben  

Az Európai Bizottság Magyarországgal, Csehországgal és Lengyelországgal szemben keresetet nyújtott be 2017. 

december 21 és 22-én a 2015-ös ún. kvótahatározatokból ((EU) 2015/1523 határozat és (EU) 2015/1601 határozat 

[Megjegyzés: Magyarországot csak ez utóbbi határozat érintette]) akadó bizonyos kötelezettségek nem teljesítésének 

megállapítása iránt. Egy korábbi, kapcsolódó ügyben (C-643/15), amelyben a három érintett állam a kvótahatározatok 

megsemmisítését kérte az EUB-tól, 2017. szeptember 6-án kelt ítéletében a Bíróság már megállapította azok 

érvényességét, így a mostani döntés kimenetele nem igazán lehetett kétséges. Ezzel összhangban az EUB úgy döntött, 

hogy ezek az országok, mivel nem jelezték rendszeres időközönként, de legalább háromhavonta, hogy hány, 

nemzetközi védelmet kérelmezőt tudnak rövid időn belül áthelyezni a területekre, kötelezettségszegést követtek el, 

vagyis ezt az ügyet elveszítették. Az EUB a kötelezettségszegés megállapítása mellett mindhárom alperest kötelezte 

saját perbeli költségeinek viselésére. Az ítéletnek (és a korábbi, semmisségi ügy ítéletének) az esetleges későbbi, újabb 

kvótákat megállapító tanácsi határozatoknál lehet gyakorlati jelentősége, amennyiben szűkítik a kvótát ellenző államok 

jogi mozgásterét. 

[EUB] 

 

  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-2020-european-law-land-borders_en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3157118
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AMERIKA 

 

(27) Marylandi állami bíró: a vírusveszély nem oka a bevándorlási őrizet megszüntetésének 

Az USA keleti parti államának egyik körzeti bírája elutasította azt a keresetet, amelyet négy, bevándorlókat segítő 

szervezet ügyvédjei nyújtottak be két érintett képviseletében. Ennek lényege, hogy bevándorlási őrizetben lehetetlen 

tartani az előírt szociális távolságot, nem megfelelő a higiénia, ráadásul az 52 éves salvadori panaszos cukorbeteg, míg 

54 éves guatemalai társa magas vérnyomással és prosztataproblémákkal küzd, tehát krónikus betegként esetükben 

magasabb a kockázata a koronavírus súlyos lefolyásának. Az alperes Igazságügyi Minisztérium arra hivatkozott, hogy 

egyik marylandi fogvatartási központban sincs egyetlen megerősített vagy feltételezett COVID-19 eset sem, így a 

kockázat pusztán spekulatív. A bíró ezt elfogadta, ugyanakkor jelezte, hogy amint ilyen eset igazolódik, felül fogja 

vizsgálni a jelenlegi határozatát és minden bizonnyal ennek precedensértéke is lesz a jövőbeli esetekre nézve az 

államban. 

[Voice of America] 

 

(28) A járvány miatt befagyott a közép-amerikai migrációs útvonal 

Miután március elején Salvador, Honduras és Guatemala lezárta határait, az USA-ba vágyó bevándorlók nem tudtak 

tovább haladni. A Hondurasból Guatemalába érkezett afrikai és haiti migránsok például őrizetbe kerültek a határok 

lezárása után. Ezen államok, akik a Trump vezette amerikai kormányzattal "biztonságos harmadik ország"-

megállapodás alapján visszafogadják saját állampolgáraikat, most arra kérték az amerikai felet, ne küldjön a pandémia 

alatt toloncjáratokat. Egy tegucigalpai aktivista azt jósolja: a járvány után következő gazdasági válság miatt még többen 

fognak útnak indulni, mint eddig. 

[The Guardian] 

 

(29) Frissítette a Globális Migrációs Paktummal (GCM) kapcsolatos feljegyzését az Egyesült Államok 

Kongresszusának Kutatási Szolgálata (CRS) 

A kongresszusi képviselők számára készített feljegyzés frissítésére a koronavírus-járvány miatt volt szükség. Eszerint 

a sérülékeny csoportok és a migránsok jobban ki vannak téve a koronavírus veszélyének, ami miatt jelentősen 

megnehezül a fenntartható válasz adása a migráció jelentette kihívásra. Az Egyesült Államok 2017 decemberében 

távozott a GCM kidolgozásának folyamatából és nem írta alá annak szövegét Marrákesben. Az USA érvelése szerint 

ugyanis a GCM az ENSZ globális kormányzásának előmozdítására tett kísérlet az államok szuverén jogainak 

feláldozása árán. A feljegyzés szerint az amerikai távolmaradás következményei pillanatnyilag nem világosak és a 

Kongresszus eddig még adta jelét annak, hogy bármit szeretne tenni ezen a területen. 

[FAS] 

https://www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/now-us-judge-wont-release-immigrants-high-virus-risks
https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/02/us-immigration-central-america-coronavirus-impact
https://fas.org/sgp/crs/row/IF11003.pdf

