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Február 9-10-én üléseztek az Európai Unió állam- 

és kormányfői Brüsszelben. A tanácskozás során 

kiemelt napirendi téma volt a migráció kérdése. A 

megbeszélés konklúzióit tartalmazó 

dokumentumból arra lehet következtetni, hogy 

egyre több uniós ország lépne fel szigorúbban a  

tömeges és irreguláris bevándorlással szemben. A 

kibocsátó államokkal való szorosabb 

együttműködés, a hazaküldések felgyorsítása, az 

EU külső határainak védelme, az 

embercsempész-hálózatok felszámolása és a 

migránsok instrumentalizálása, illetve a 

migrációs és menekültügyi paktum 

kidolgozásának folytatása is prioritás lesz a 

következő EP-választásokig. 

Már az Európai Tanács február 9-10-ei ülése előtt 

sejteni lehetett, hogy a tömeges és illegális bevándorlás 

kapcsán újfajta stratégiai irányvonalat fognak 

kialakítani az uniós állam- és kormányfők. Az ülés 

konklúzióit tartalmazó dokumentum ezt a felvetést 

végül igazolta, mivel számos olyan intézkedés található 

benne, amely a szigorúbb bevándorláspolitikának a 

lenyomata. A megfogalmazottakat hat nagyobb 

intézkedéscsomag köré csoportosították.  

Az első fokozott külső fellépést sürget: az Európai 

Unió fokozni fogja fellépését az illegális indulások 

megelőzése, az uniós határokra és a befogadási 

kapacitásokra nehezedő nyomás csökkentése, az 

embercsempészek elleni küzdelem és a hazatérések 

növelése érdekében. Mindezt a származási és 

tranzitországokkal való együttműködés, illetve 

kölcsönösen előnyös partnerségek révén kivitelezné. 

Ezt a gyakorlatban nemzetközi információs 

kampányokkal, az emberkereskedelem üzletszerű 

modelljének felszámolásával, a szomszédos országok 

vízumpolitikáinak összehangolásával és a problémák 

gyökerének orvoslásával kívánják elérni.  

A második elem a hazaküldések és a visszafogadási 

mechanizmusok hatékonyabbá tétele. Itt tehát már 

nem az elindulások megakadályozása a cél, hanem az, 

hogy az EU területén illegálisan tartózkodó 

személyeket minél előbb visszajuttassák származási 

országukba. Ennek indoka, hogy az Eurostat 2021-es 

adatai szerint közel 700 ezer személy tartózkodik 

illegálisan az Európai Unióban. Ők olyan nem EU-s 

polgárok, akiknek a menedékkérelmét elutasították, de 

nem hagyták el a blokk területét a kiutasítási végzés 

ellenére sem. Azokkal az országokkal szemben, 

amelyek nem hajlandók saját állampolgáraikat 

visszafogadni, az EU vezetői szigorúbb 

vízumszabályozások bevezetését helyezték kilátásba.  

A külső határok védelme kapcsán megállapodtak 

abban, hogy teljes mértékben támogatni kell a 

Frontexet a fő feladatainak ellátásában (pl. besegítés a 

frontországok határvédelmébe, határokon átnyúló 

bűnözés elleni küzdelem és a visszaküldések fokozása). 

Másrészt abban is egyetértettek, hogy uniós forrásból 

támogatni kell a külső határok védelmét – bár több 

vezető is amellett érvelt, hogy a kerítések építését is 

fedezze az EU, a sajtónyilatkozatok alapján az 

infrastruktúrára vonatkozó kifejezés inkább a 

megfigyelő eszközök (pl. kamera, gépjármű, őrtorony) 

költségeinek átvállalását jelenti majd.  

Az Európai Tanács szorgalmazta, hogy a befogadási 

kapacitások és a migrációs áramlások kapcsán 

felmerülő adatok nyomon követését javítsa az EU, 

valamint az új migrációs trendeket gyorsabban jelezze 

előre. Az Európai Tanács ezenfelül felszólította a 

jogalkotókat, hogy a közös ütemtervvel összhangban 

folytassák a migrációs és menekültügyi paktum 

kidolgozását. 
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