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FELGYORSÍTANÁ A JOGSÉRTŐ MIGRÁNSOK 

HAZAKÜLDÉSÉT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG  

Az Eurostat adatai szerint közel 700 ezer személy 

tartózkodik illegálisan az Európai Unió területén. 

Ők olyan nem EU-s polgárok, akiknek a 

menedékkérelmét elutasították, de nem hagyták 

el a blokk területét a kiutasítási végzés ellenére 

sem. Most az Európai Bizottság az ő 

visszaküldésüket gyorsítaná fel egy új javaslat 

értelmében. 

A legfrissebb és teljes évre vonatkozó adatok szerint 

2021-ben 681 200 unión kívüli ország polgáráról derült 

ki, hogy illegálisan tartózkodik valamelyik EU-s 

tagállamban. Ugyanebben az évben 342 100-an kaptak 

kézhez olyan végzést, amelynek értelmében el kellett 

volna hagyniuk az EU területét, közülük azonban csak 

82 700-an tértek vissza szülőhazájukba. Ez nagyjából 

24%-os visszatérési arány. A hazaküldések számát 

növelni kell – mondta Ylva Johansson belügyi biztos 

január 24-én egy brüsszeli sajtótájékoztatón. A 

tagállamok nem tudják egyedül megoldani a 

problémát, de a Bizottság sem tudja egyedül kezelni a 

helyzetet – tette hozzá Johansson. Többek között az 

adminisztratív nehézségek és a tagállamokban 

tapasztalható egyéb akadályok miatt zajlanak ennyire 

lassan a visszatoloncolásokkal járó feladatok. Sőt, a 

harmadik országok számára is kényelmesebb, illetve 

„jövedelmezőbb”, ha csak egy átfogó gazdasági 

intézkedéscsomag részeként állapodnak meg a 

visszatérések keretrendszeréről. Ezenkívül például a 

fejlesztési segélyekkel foglalkozó ügynökségek sem 

egyeztetnek sok esetben azokkal, akik a 

visszatérésekkel foglalkoznak. A Bizottság javaslatának 

célja, hogy elősegítse a tagállamok összefogását, 

valamint az összes szereplő közötti zökkenőmentes 

koordinációt és koherenciát.  

A Bizottság terve a belügyminiszterek csütörtöki 

stockholmi informális találkozóját előzi meg. A 

találkozón várhatóan olyan intézkedésekről lesz szó, 

amelyek biztosítják, hogy az összes uniós tagállam 

rendszeresen, minden év végéig eljuttassa az Európai 

Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek (Frontex) a 

visszatérésekre vonatkozó adatokat. Célja továbbá, 

hogy 2023 végéig megduplázza a Frontex reintegrációs 

segítségnyújtási programja által lefedett harmadik 

országok számát, amely pénzügyi támogatást és 

tanácsadást nyújt a migránsoknak a hazájukba való 

visszatérésük után. Jelenleg mintegy 26 ország – 

köztük Brazília, India, Pakisztán, Algéria és Marokkó – 

vesz részt a programban. A lépésre azért lenne 

szükség, mert az EU határaira nehezedő migrációs 

nyomás 2016 óta a legnagyobb mértéket érte el 2022-

ben: mintegy 330 000 illegális határátlépést 

regisztráltak a blokk frontországaiban.  

A migráció az Európai Tanács következő, február 

elején Brüsszelben megrendezendő ülésének 

napirendjén az egyik legfontosabb kérdés. A találkozó 

középpontjában elsősorban a visszatérések növelése, a 

külső határok védelme és a vízumpolitika 

összehangolása áll majd.  

Mindent összevetve a dokumentum inkább a már 

megtett lépések összefoglalásának tűnik, mint az 

európai migrációs vita újraindításához szükséges 

javaslatnak – mondta egy uniós diplomata a Politico 

újságíróinak. Az a probléma a tervezettel, hogy 

általában véve nem elég ambiciózus a blokk migrációs 

politikájával kapcsolatban – fogalmazott a cikk 

szerzőpárosa. 
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