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(1) A máltai hatóságok nem engedték, hogy újabb migránsokat szállító hajó kössön ki a szigeten 

A máltai hatóságok nem engedték, hogy újabb migránsokat szállító hajó kössön ki a szigeten, s az érkezőket egy 

korábban a partmenti hajózásra használt turistahajón helyezték el. Valletta még márciusban zárta le kikötőit, de 

esetenként beengedett kisebb hajókat. Most viszont elfogyott a kormányzat türelme, és csak akkor enged új hajókat 

kikötni, ha az EU gondoskodik a bevándorlók elosztásáról. 2020 első hónapjában jelentősen megnőtt az érkezők 

száma mind az olasz, mind a máltai partokhoz. 

 [Reuters] 

 

(2) A nem-nyugati származású bevándorlók kétszer nagyobb arányban válnak munkanélkülivé a 

korona-válság idején, mint a dánok 

Egy dán szakszervezet elemzése szerint március 9. és április 19. között 12 000 nem-nyugati származású bevándorló 

vesztette el a munkáját, ami a munkaerőpiacon aktív nem-nyugati bevándorlók 5,7%-át jelenti. Összehasonlításképpen 

a dán származású dolgozók 2,6%-a lett munkanélküli ebben az időszakban. A nem-nyugati bevándorlók körében 

tapasztalható nagyobb arányú korona-válsághoz köthető munkanélküliség egyik oka az, hogy sokan dolgoznak olyan 

iparágakban, mint például a turizmus és vendéglátóipar, amelyekre a járványügyi korlátozások különösen negatív 

hatással vannak. Továbbá a nem-nyugati származású bevándorlók jelentős része képzetlen munkaerő, akiket − mint 

ahogy azt a 2008-as pénzügyi válság is mutatta − első körben érintenek a leépítések. Ezenkívül a nem-nyugati 

származású képzetlen munkavállalók hátrányosabb helyzetben vannak a munkaerőpiacon, mint a dán származású 

képzetlen munkavállalók, mert jellemzően nyelvi nehézségekkel küszködnek és kevesebb a munkatapasztalatuk is.  

 [Information]  

 

 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-malta/malta-refuses-to-let-migrant-ship-dock-awaits-eu-deal-idUSKBN22D5ES
https://www.information.dk/indland/2020/04/ikkevestlige-indvandrere-paa-arbejdsmarkedet-dobbelt-saa-haardt-ramt-coronakrisen-etniske-danskere


 
2 
 

(3)  A dán bevándorlási és integrációs miniszter szükségesnek látja a dán repatriálási rendszer 

megreformálását 

A bevándorlók hazatelepítését támogató rendszer visszássága egy szír férfi ügye kapcsán merült fel, akit felesége és 

nyolcéves fia megölésének vádjával Szíriában nemrég őrizetbe vettek. A 26 éves szír férfi tavaly kérelmezte a több 

mint 100.000 dán korona összegű hazatelepítési támogatást, amelynek az első részletét meg is kapta ez év februárjában. 

Ezt követően a szóban forgó szír állampolgár hazautazott, a felesége és a fia pedig ezzel egyidejűleg eltűnt a dán 

hatóságok látóköréből. Kilenc nappal később mindkettőjüket meggyilkolták Szíriában. A szír férfi elfogását követően 

beismerő vallomást tett a kurd rendőrségnek. Mattias Tesfaye bevándorlási és integrációs miniszter őrültnek nevezte 

ezt a helyzetet, szerinte a dán államot nem terhelheti kifizetési kötelezettség abban az esetben, ha a jogosultat 

gyilkosságért elítélik. A miniszter szükségesnek látja a hazatelepítési támogatásról szóló jogszabály módosítását, 

azonban konkrét javaslata még nincs erre vonatkozóan. 2019-ben a hazatelepítési program keretében 502 menekült 

távozott Dániából.  

[Ekstrabladet] 

 

(4) Franciaországban nincs elég temetkezési hely a muszlimok számára 

A koronavírus-járvány amellett, hogy gátat szabott annak a muszlim hagyománynak, amely szerint az elhunytat 

származási országában temetik el, rávilágított arra is, hogy a francia temetőkben nincs elég Mekka felé tájolt muszlim 

részleg. A járványt megelőzően olajozott rendszerben működött a muszlim halottak hazaszállítása Franciaországból: 

erre specializálódott temetkezési vállalkozók, charter járatok, konzuli szolgáltatások segítették évente több ezer holtest 

hazatérését Északnyugat-Afrikába és a szubszaharai térségbe. Egy lyoni kutató becslése szerint az elhunyt 

franciaországi muszlimok 80%-a tért így haza. A járvány kitörését követően Marokkó és Tunézia felfüggesztette a 

halottak hazaszállítását, míg Algéria és Mali kizárólag a koronavírushoz nem köthető haláleseteknél engedélyezi a 

holttestek hazatérését. 2016-os adatok szerint körülbelül 6 millió muzulmán él Franciaországban, ami a teljes népesség 

közel 9%-a, míg a francia temetők alig 2%-a rendelkezik muszlim szekcióval. A Muszlim Hitközösség Tanácsának 

áprilisi felhívását követően több önkormányzat – elsősorban Párizs külvárosaiban – ígéretet tett a temetők muszlim 

részlegének kiterjesztésére, azonban még mindig sok az olyan önkormányzat, ahol a probléma továbbra is fennáll. 

 

[NY Times] 

 

(5) Német szakértők: tegyék lehetővé az afrikai migránsok számára, hogy bizonyos összeg letétbe 

helyezése után szabadon vállalhassanak munkát az országban 

Egy német szakértői panel azzal a javaslattal állt elő, tegyék lehetővé az afrikai migránsok számára, hogy bizonyos 

összeg letétbe helyezése után szabadon vállalhassanak munkát az országban. A panel szerint így csökkenthető lenne 

az EU felé irányuló illegális migráció. Ugyanakkor arról nem szól a jelentés, mi a garancia arra, hogy a munkavállalók 

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
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/syrer-staar-til-at-faa-100.000-kroner-det-er-vanvittigt/8108371?fbclid=IwAR3HdbrfHIQ-n7tthp9NaBqWuCTJxuOGD4Cp6hAJua7u11N7AQZqWZd63yc
https://www.nytimes.com/2020/05/02/world/europe/france-muslims-burials-coronavirus.html?action=click&module=moreIn&pgtype=Article&region=Footer&action=click&module=MoreInSection&pgtype=Article&region=Footer&contentCollection=The%20Coronavirus%20Outbreak
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vissza is térnek hazájukba, miután legálisan bejutottak az Unió területére. Németország napjainkban is reménytelen 

harcot vív az illegálisan az országban tartózkodó külföldiek kitoloncolásával, és a legtöbb afrikai állammal Berlinnek 

nincs ezt elősegítő jogi megállapodása. 

[Hiiraan] 

 

  

https://hiiraan.com/news4/2020/Apr/177965/germany_migration_experts_propose_cash_for_visas_for_africans.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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AFRIKA 

 

(6) 78 szubszaharai bevándorló lázadást szított egy marokkói karanténközpontban 

A marokkói Laayoune-ban található fogadóközpontban karanténba helyezett illegális szubszaharai bevándorlók egy 

csoportja lázadást robbantott ki 2020. május 1-jén délben, amikor konyhai eszközöket felhasználva próbáltak 

erőszakosan megszökni a központból. A rend fenntartása érdekében a marokkói rendőrség gumilövedékeket lőtt a 

levegőbe és az egyik illegális bevándorlóra. 

 [Edito24] 

 

(7)  Tovább folyik a dzsihádisták térnyerése Afrikában 

Tovább folyik a dzsihádisták térnyerése Afrikában. Bár a mozambiki kormányerők saját bevallásuk szerint 129 

radikálissal végeztek, nem tudták megakadályozni, hogy a felkelők több falut elpusztítsanak és 52 lakossal végezzenek. 

 [Reuters] 

 

(8) Újabb francia katona vesztette életét a Barkhane-műveletben 

A száheli dzsihádisták ellen küzdő Barkhane-művelet 5 100 fős kötelékéből újabb francia katona vesztette életét. Az 

idegenlégiós egy, a szélsőségesek által elhelyezett improvizált robbanóeszköz okozta sérülésekbe halt bele. 

 [Reuters] 

 

(9) Mogadishu: sokkal több lehet a tényleges koronavírus-áldozat 

Mogadishu polgármestere arról panaszkodott a médiának, hogy a COVID-19-ben elhunytak száma nagyságrendekkel 

magasabb a hivatalos adatoknál. Szomáliában az elmúlt hetekben hivatalosan 30-an vesztették életüket a járványban, 

a polgármester szerint viszont csak a fővárosban legalább 500-an haltak meg a vírus következtében. Mind a 

mentőszolgálat, mind a sírásók arról számolnak be, hogy a napi átlagnál 18-20-szal több halottal van dolguk. 

 [Hiiraan] 

 

(10) Szomália: a mecsetek helyett otthon imádkozzon mindenki 

Szomáliában rádióadások indultak el annak érdekében, hogy rábírják a híveket, a mecsetek helyett az otthonaikban 

imádkozzanak, és tartsák be a koronavírus terjedését lassító intézkedéseket (rendszeres kézmosás, szociális 

távolságtartás). A műsorban szereplő imámok az iszlám tanítása alapján magyarázzák el a hallgatóságnak, miért fontos 

betartani az óvintézkedéseket. 

 [Hiiraan] 

 

http://www.edito24.com/100501/محاولة-فرار-78-من-المهاجرين-الأفارقة
https://www.reuters.com/article/us-mozambique-insurgency/mozambique-forces-killed-over-100-islamist-insurgents-in-past-month-government-idUSKCN22A38T
https://www.reuters.com/article/us-mali-security-france/french-foreign-legion-soldier-dies-after-being-wounded-in-mali-idUSKBN22E08T
https://hiiraan.com/news4/2020/May/177997/at_least_500_may_have_died_of_covid_19_in_two_weeks_mogadishu_mayor.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2020/May/177988/_radio_sheikh_%E2%80%93_an_islamic_perspective_on_coronavirus.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront


 
5 
 

(11) Az ENSZ Emberjogi Bizottsága elítélte a kelet-líbiai hatóságokat, amiért 1 400 külföldit kiutasítottak 

az országból 

Meglehetősen furcsa célpontot választott támadásának az ENSZ Emberjogi Bizottsága. A testület ugyanis elítélte a 

kelet-líbiai hatóságokat, amiért 1 400 külföldit utasítottak ki az országból és szállítottak haza többek között Nigerbe, 

Csádba és Szudánba. A fellépés azért is meglepő, mert Líbiával szemben rendszeresen megfogalmazódik különféle 

humanitárius szervezetek és NGO-k részéről, hogy a tavaly áprilisban kitört polgárháború miatt nem számít 

biztonságos harmadik országnak, míg az említett államokban nem zajlik érdemi fegyveres konfliktus. 

 [Reuters] 

 

(12) WFP: Kelet-Afrikában 43 millióra nőhet az élelmiszer-segélyre szorulók száma 

A WFP előrejelzései szerint a koronavírus-járvány gazdasági és társadalmi hatásai miatt a következő három hónapban 

több mint a duplájára nőhet az élelmiszersegélyre szorulók száma Kelet-Afrikában, így 20 millió ember helyett a 

legrosszabb esetben akár 43 millió is támogatásra szorulhat. A WFP szakemberei szerint fokozott külső támogatás 

nélkül a régió nem kerülheti el a humanitárius katasztrófát. 

 [Hiiraan] 

 

(13) Szomália: egyre hevesebb áradások sújtják a térséget 

Szomáliának nem csupán az egyre kiterjedtebb koronavírus-járvánnyal, de az áradásokkal is meg kell küzdenie. Az 

ország Puntföld nevű szövetségi államában a heves esőzések miatt hatan vesztették életüket és tízen eltűntek, 

miközben több ezren váltak földönfutóvá. 

[Hiiraan]  

https://www.reuters.com/article/us-libya-security-refugees/east-libya-has-expelled-1400-refugees-and-migrants-this-year-u-n-idUSKCN22A1IA
https://hiiraan.com/news4/2020/Apr/177950/wfp_warns_food_insecurity_could_more_than_double_in_east_africa.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2020/Apr/177944/flash_floods_kill_at_least_six_ten_missing_in_qardho_puntland.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET 

 

(14) Muszlim Világszervezet: Az ISIS harcosok fele nyugati muszlim 

A Szaúd-Arábia által finanszírozott legjelentősebb iszlám transznacionális szervezet, a Muszlim Világszövetség 

igazgatója, Muhammad al-ʻIsa 2020. április 28-án azt nyilatkozta, hogy az ISIS harcosok fele Nyugatról jött, iszlamista 

nézeteket valló muszlim. 

 [Alarabiya] 

 

(15) Az iráni bevándorlók 1 milliárd 330 millió dollárt küldtek haza 2019-ben 

2019-ben az iráni diaszpóra által hazautalt pénz összege 1 milliárd 330 millió dollár volt. A külföldön dolgozó irániak 

hazautalásainak összege a globális koronavírus járvány miatt 19.7%-kal csökkent. 

[RadioFarda] 

 

(16) Várható koronavírus-katasztrófa Afganisztánban 

Az amerikai Afganisztán újjáépítéséért felelős főtitkár (SIGAR) aggodalmát fejezte ki: az amerikaiak béketörekvéseit 

megakaszthatja a világjárvány. Afganisztán sérülékenységét számtalan tényező okozza – gyenge egészségügyi 

ellátórendszer, széleskörű alultápláltság, ellenőrizetlen határszakaszok, tömeges áttelepítések, a folyamatos fegyveres 

konfliktus –, s emiatt az elkövetkező hónapokban egészségügyi katasztrófa várható. A világjárvány miatti 

határlezárások megakasztották a kereskedelmi és humanitárius célokból történő szállításokat. A főtitkár szerint az 

ételek áremelkedése tovább fokozódhat a járvány hatására.   

 [Afghanistan News] 

 

(17)  Afganisztánban tömegesen engednek szabadon rabokat 

A koronavírus terjedése miatt az afgán kormány több ezer foglyot engedett már szabadon (kb. 9-10 ezer fogolyról 

lehet szó), azonban most újabb 12 ezer főt tervez kiengedni. Összesen 12 399 rabot engednének ki; elsősorban nőket, 

fiatalkorúakat és az 55 évnél idősebb, súlyos betegségben szenvedő rabokat. Ennek a döntésnek nincs köze a kormány 

és a tálibok közötti fogolycseréhez. 

 [Euronews] 

  

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2020/04/28/العيسى-نصف-مقاتلي-داعش-من-مسلمي-الغرب
https://www.radiofarda.com/a/iran-labor-abroad-world-bank/30583890.html
https://www.afghanistannews.net/news/264899861/us-watchdog-warns-of-pending-coronavirus-disaster-in-afghanistan
https://hu.euronews.com/2020/04/28/a-virustol-valo-retteges-szit-lazadast-latin-amerika-tulzsufolt-bortoneiben
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(18) Rekordszinten a belső menekültek száma a világon 

Az Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) friss jelentése (Global Report on Internal Displacement) arról 

számol be, hogy a belső menekültek (IDP-k) száma 2019 végén világviszonylatban rekordszintet ért el: 50,8 millió főt. 

A jelentés szerint a 2019-es év folyamán fegyveres konfliktus miatt 50 országban 8,5 millió (a legérintettebb országok: 

Szíria 1,8 millió fővel, a Kongói Demokratikus Köztársaság 1,6 millió fővel és Etiópia 1 millió fővel), valamint közel 

1 900 katasztrófa következtében 140 érintett országban további 24,9 millió (a legérintettebb országok: India 5 millió 

fővel, a Fülöp-szigetek 4 millió fővel, Banglades 4 millió fővel és Kína 4 millió fővel) új belső menekültet regisztráltak.  

[IDMC] 

 

(19) Ismertették a főtanácsnoki indítványt az Európai Unió Bírósága (EUB) előtt a brit Upper Tribunal 

kérdéseivel kapcsolatos előzetes döntéshozatali ügyben 

Az alapügy felperese OA szomáliai állampolgár, aki 2003-ban érkezett az Egyesült Királyságába a két évvel korábban 

menekült jogállásban részesült akkori felesége házastársaként. OA egy kisebbségi szomáliai klán tagja volt, akit emiatt 

az 1990-es években üldöztek és atrocitásoknak volt kitéve saját hazájában. 2014-ben a brit Belügyminisztérium arról 

tájékoztatta, hogy a körülmények Szomáliában megváltoztak, és emiatt vissza akarja vonni menekült jogállsását. Két 

évvel később a Belügyminisztérium visszavonta a menekültstátuszát és kiutasító végzést hoztak vele szemben. OA a 

bíróságon megtámadta ezeket a határozatokat. Az elsőfokú bíróság elutasította a keresetet, a másodfokú bíróság 

viszont megsemmisítette az elsőfokú határozatot, és új eljárásra utasította a bíróságot. A megismételt elsőfokú 

eljárásban megállapították OA menekültstátuszának megszűnését, de a kínzás tilalmába ütközőnek nyilvánította a 

felperes Szomáliába való visszaküldését. Jelenleg a másodfokú bíróság tárgyalja az ügyet, amely az EUB-hoz fordult 

előzetes döntéshozatali kérelemmel. A brit Belügyminisztérium álláspontja az, hogy Szomáliában a többségi klánok 

már nem üldözik a kisebbségi klánokat és az állam képes hatékony védelmet nyújtani a felperesnek. OA ezt vitatja és 

azt állítja, hogy az UNHCR 2014-es értékelése szerint Szomália még mindig nem biztonságos, mert a kisebbségi 

klánokat Mogadishuban és más országrészekben üldözik, és az állam nem tud ez ellen hatékony védelmet nyújtani. 

Ráadásul nem az állam, hanem részben nem állami szereplők, vagyis maga a klán biztosítja ezt a védelmet. A brit 

másodfokú bíróság végül a következő kérdéseket tette fel az EUB-nak: 

- Állami védelemként kell‑e értelmezni az elismerési irányelv 11. cikke (1) bekezdésének e) pontja és 2. cikkének e) 

pontja értelmében vett "állampolgárság szerinti ország védelmét"? 

Itt a brit bíróság lényegében arra kíváncsi, hogy a klánok általi védelem belefér-e az uniós jog által használt 

"állampolgárság szerinti ország védelmébe”, vagy csak a szigorúan vett állami védelem tartozik bele abba? 

https://www.internal-displacement.org/media-centres/record-508-million-people-displaced-inside-own-countries-by-conflict-violence-and
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- Annak eldöntése során, hogy az [elismerési irányelv] 2. cikkének e) pontja értelmében vett üldöztetéstől való 

megalapozott félelem fennáll‑e, és hogy [az elismerési irányelv] 7. cikke értelmében elérhető‑e védelem ilyen 

üldöztetéssel szemben, mindkét kérdésre a "védelmi tesztet" vagy "védelmi vizsgálatot" kell‑e alkalmazni, és ha igen, 

mindkét esetben ugyanazon kritériumok irányadók‑e? 

- A[z] [elismerési irányelv] 7. cikk[e] (1) bekezdésének b) pontja szerinti, nem állami szereplők által nyújtott védelem 

alkalmazhatóságától eltekintve, amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni, a védelem hatékonyságát vagy 

elérhetőségét kizárólag az állami szereplők védelmi intézkedései/funkciói alapján kell‑e értékelni, vagy figyelembe 

lehet venni a magánszereplők (civil társadalmi szereplők), például a családok és/vagy klánok védelmi 

intézkedéseit/funkcióit is? 

A brit bíróság ezzel kapcsolatban arra keresi a választ, hogy ha az EUB szerint az állampolgárság szerinti ország 

védelme csak állami védelemként értelmezhető, akkor a védelem hatékonyságánál vagy elérhetőségénél figyelembe 

lehet-e venni a klánok védelmét is?  

- Megegyeznek‑e a 7. cikkel összefüggésben alkalmazandó kritériumokkal a[z] [elismerési irányelv] 11. cikk[e] (1) 

bekezdésének e) pontjával összefüggésben a megszűnés értékeléséhez elvégzett »védelmi vizsgálatra« vonatkozó 

kritériumok (amint azt a második és a harmadik kérdés feltételezi)?” 

A főtanácsnok indítványában az EUB-nak azt javasolja, hogy az állampolgárság szerinti ország védelme alatt 

elsősorban állami védelmet értsen. Ugyanakkor az "államtól független szereplők bizonyos körülmények között az 

állam helyett az állami védelemmel egyenértékű védelmet képesek biztosítani, amennyiben ezen, az államtól független 

szereplők ellenőrzése alatt áll valamely állam egésze vagy jelentős része, és amelyek a jogállamiságon alapuló, működő 

rendészeti és igazságszolgáltatási rendszer biztosítása vagy támogatása révén hagyományos állami funkciókat kívánnak 

lemásolni." Ahhoz pedig, hogy OA visszatéréstől való félelme megalapozott-e, azt kell megvizsgálni, hogy a klán 

megfelelő lépéseket tesz-e az üldöztetés, illetve a súlyos sérelem megakadályozása érdekében, és hogy OA hozzáférhet-

e ehhez a védelemhez. Az üggyel kapcsolatban a magyar kormány, a francia kormány és a brit kormány, valamint az 

Európai Bizottság nyújtott be észrevételeket. A főtanácsnoki indítvány a lényegi pontokon egybevág a magyar 

észrevételekkel. 

[Curia] 

 

(20) Ismertették a főtanácsnoki indítványt az Európai Unió Bírósága (EUB) előtt egy spanyol 

vizsgálóbíró kérdéseivel kapcsolatos előzetes döntéshozatali ügyben 

Az alapügy felperesét, a mali VL-t 2019. december 12-én fogta el a spanyol parti őrség 44 másik szubszaharai 

állampolgársággal rendelkező személy társaságában a Gran Canaria sziget partjaitól körülbelül egy tengeri mérföldnyi 

távolságra. Kihallgatását követően VL-lel szemben kiutasítási határozatot hoztak és elrendelték idegenrendészeti 

őrizetbe vételét, de ő azt az érintett bíróság előtt megtámadta. A spanyol vizsgálóbíró előtti előzetes eljárásban VL úgy 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226001&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5869966


 
9 
 

nyilatkozott, hogy nemzetközi védelmet kér, mivel állítása szerint faji hovatartozása vagy társadalmi származása miatt 

hazájában üldöztetésnek van kitéve és az ottani háborús konfliktus elől menekült el, továbbá megölnék, ha visszatérne 

oda. A vizsgálóbíró azonban nem volt jogosult a spanyol jog alapján ilyen kérelem nyilvántartásba vételére, ezért 

határozatot hozott, hogy az ügyészségnek és a hatáskörrel rendelkező szervnek a kérelmet megküldi. Helyhiány miatt 

VL-t nem tudták humanitárius befogadóközpontban elhelyezni, ehelyett az eredeti végzésnek megfelelően 

idegenrendészeti őrizetbe vették. Az ügyészség fellebbezett a bíróság döntése ellen azt állítva, hogy annak sem az ügy 

meghallgatására és áttételére, sem pedig a kérelmező elhelyezésére nem volt jogosultsága. VL ügyvédje pedig amiatt 

fellebbezett, hogy a felperes őrzött szálláson történő elhelyezése ellentétes az uniós joggal.  

A bíróság előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult az EUB-hoz aziránt érdeklődve, hogy az uniós jog alapján a 

spanyol vizsgálóbíró értékelhető-e olyan "egyéb hatóságként", amely előtt erre vonatkozó hatáskör hiányában is tehető 

nemzetközi védelem iránti kérelem? Amennyiben a válasz erre igenlő, a vizsgálóbírónak tájékoztatnia kell-e a 

kérelmezőt arról, hogy hol és hogyan kell benyújtania a kérelmét, és ha azt benyújtja, meg kell-e küldenie azt a 

hatáskörrel rendelkező spanyol szervnek? Ezenkívül a kérelmezőnek pontosan mi a jogállása attól fogva, hogy 

benyújtotta a kérelmét a vizsgálóbíró előtt? 

A főtanácsnok most ismertetett indítványában azt javasolja, hogy az EUB tekintse a spanyol vizsgálóbírót "egyéb 

hatóságnak" ebből a szempontból és mint ilyen, ki kell, hogy oktassa a kérelmezőt a lehetőségeiről. Ellenben, ha a 

kérelmet nála nyújtják be, meg kell küldenie azt a hatáskörrel rendelkező szervnek. Ezenkívül attól a pillanattól fogva, 

hogy a kérelmező nemzetközi védelem iránti kérelemre vonatkozó nyilatkozatot tett a spanyol vizsgálóbíró előtt, nem 

vehető idegenrendészeti őrizetbe sem az uniós jogszabályok alapján. 

[Curia] 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226004&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5875275
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AMERIKA 

 

(21) Illegális bevándorlók őrizetből való elengedését rendelte el egy bíróság Floridában 

A miami Krome Detention Centerben kilenc kitoloncolási őrizetben lévő bevándorló kapta el a koronavírust, ezért 

az egyik bíróság elrendelte három dél-floridai őrizeti központban a bevándorlók szabadon bocsátását. Az első 

fertőzésgyanús, mexikói állampolgárságú bevándorlót még március 9-én vitték be kórházba. Később tesztelték, és 

mivel beigazolódott a fertőzés gyanúja, a kontaktszemélyeit is tesztelni rendelték. Április 25-ei adatok szerint 29 675-

en voltak kitoloncolási őrizetben az USA-ban, 1 073 embert teszteltek és 522 volt a pozitívak száma. 

[Local10] 

 

 

  

https://www.local10.com/news/local/2020/05/03/judge-orders-immigrants-in-south-florida-detention-centers-released/
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ÁZSIA 

 

(22) Malajziában több száz migránst helyeztek őrizetbe 

Hivatalosan a járvány elleni védekezés részeként 586 illegális bevándorlót vettek őrizetbe egy Kuala Lumpur-i razzia 

során. Emberi jogi aktivisták elmondása szerint a rendőrség "végighajtotta" őket a város utcáin az őrizetnek helyet 

adó épületig. Sokan közülük Myanmarból menekült rohingyák. Az ENSZ felszólította a maláj hatóságokat, hogy 

tartózkodjanak a további hasonló akcióktól és a gyermekeket engedjék el, valamint arra is figyelmeztetett, hogy a 

fellépés következményeképp a menekültek elbújhatnak, és szűkös, zárt terekben könnyebben felütheti a fejét 

körükben a vírus. A belügyminiszter szerint viszont a rohingyák nem menekültek, és semmiféle követelésük nem lehet 

az állam felé. 

[The Guardian] 

 

(23) Szingapúrban a migráns munkavállalók körében rohamosan nő a koronavírus-fertőzöttek száma 

Szingapúr több hónapon keresztül sikeresen megakadályozta a koronavírus-járvány terjedését, azonban a betegség 

áprilisban felütötte a fejét a külvárosokban található munkásszállókon, majd ezt követően gyorsan terjedni kezdett. 

Április végére napi 1400-nál is több új esetet, összesen 14 446 fertőzöttet regisztráltak, amelynek 88%-a volt migráns 

munkavállaló. A járvány terjedésének oka, hogy a túlzsúfolt munkásszállókon lehetetlen a megfelelő távolság tartása 

és a higiéniás feltételek sem megfelelőek. A kormány arra utasított 180 000 építőipari migráns munkavállalót, hogy 

május 4-ig függesszék fel a munkát és maradjanak otthon. A kormány emellett 25 munkásszállóban rendelt el 

karantént. A Transient Worker Count Too nevű migráns munkavállalókat képviselő szervezet kritizálta a kormány 

által elrendelt karantént. Szingapúr 5,7 millió fős lakosságának több mint 20%-a külföldi munkavállaló, akiknek a 

többsége alacsony bérért dolgozik az építőiparban, hajózási szektorban, gyárakban és a helyiek háztartásában. A 

migráns munkavállalók nagy része Indiából és Bangladesből származik. 

[NY Times] 

 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/02/malaysia-cites-covid-19-for-rounding-up-hundreds-of-migrants
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/28/world/asia/coronavirus-singapore-migrants.html

