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Napjainkban biztonsági környezetünk gyor-
san változik. Példa erre, hogy a migráció már
nemcsak biztonságpolitikával foglalkozó
szakemberek vagy érdeklődők körében is-
mert fogalom, hanem a  társadalom egésze
előtt. Az  információáramlás mennyisége és
minősége is gyorsan változik, amiben a mé-
diának természetesen nagy szerep jut. A mig-
ráció képes befolyást gyakorolni egy adott
társadalom minden szegmensére, így pl.
a gazdasági, társadalmi, demográfiai, kultu-
rális helyzetére. Nem mindegy azonban,
hogy a  migráció a  szegmenseket milyen
irányba mozdítja el, azaz milyen előjelű válto-
zások követik azt. Miközben tehát természe-
tes jelenségről van szó, mégis nagyon össze-
tett problémával állunk szemben: előnyök
mellett kockázatok, fenyegetések egyaránt
jellemzik, így akár biztonsági kérdéssé is vál-
hat. A  migráció azonban alapvetően akkor
lesz biztonsági kérdés, kihívás, „ha hirtelen
tömegessé, egyidejűvé és részben illegálissá
válik, s nincs mód sem az előrejelzésre, sem
érdemi prevencióra.1 Ezt a biztonsági kihívást
napjaink egyéb kihívásai, fenyegetései csak
erősítik, mint pl. a 2008 óta tartó pénzügyi vi-
lágválság, az „Arab Tavasz”2 eseményei vagy
éppen a szíriai polgárháború3 következtében
kialakult menekültáradat.

Írásomban arra keresem a  választ, hogy
napjaink migrációs folyamatai miért jelen-
tenek merőben új biztonsági fenyegetést?
Továbbá a kezelésükre létrehozott struktú-
rák, szabályok hogyan működnek, mi ne-
hezíti ezek hatékonyságát az Európai Unió
gyakorlatában a Nyugat-Balkán4 régióban?

A vizsgálati időkeret: a közeli múlt törté-
nései a  teljesség igénye nélkül, amikor

Euró  pa az illegális, egyidejű, tömeges mig-
rációval szembesült.

A migráció 

A migráció (lakóhely változtatás, költözés,
vándorlás) jelensége egyidős az emberiség
történetével. Fő jellemzője: emberi maga-
tartás és jog, a mozgás szabadsága, a lakó-
hely szabad megválasztása. „A migráció
tehát individuális cselekvés, amely volume-
nénél fogva alakul társadalmi jelenséggé.”5

Ezen írásnak nem célja a migráció típusok,
csoportok bemutatása, összehasonlítása,
a téma elméleti hátterére való utalás vagy
az ott használt leírások hivatkozása a  mai
történések jobb megértését segítik, illetve
rámutatatnak a migráció, főleg az illegális
migráció és a  menekültügy problémáinak
összetettségére. A migráció tehát lehet az
államhatár átlépése függvényében külső
vagy belső, a mozgás iránya szerint kifelé
vagy befelé irányuló, a  résztvevők számát
tekintve egyéni, többes vagy tömeges, az
egyéni akarat kifejezésre juttatása alapján
szabad akaraton alapuló vagy kényszer
szülte, a  vándorlás ideje szerint időszakos
vagy tartós, a vándorlás jellege szerint gaz-
dasági, politikai vagy kulturális, míg az uta-
zás vagy tartózkodás ellenőrzöttsége függ-
vényében ahhoz kötött (reguláris, doku-
mentált vagy legális) vagy azon kívüli (irre-
guláris, nem dokumentált vagy illegális)
migráció.6

A migráció témájának jelentős szakiro-
dalma van: a  teljesség igénye nélkül főleg
a társadalomtudományok, ezen belül a szoci-
ológia az, mely különböző elméleteket hozott
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létre a  jelenség magyarázatára, de a  téma
közgazdasági, nemzetközi jogi és biztonság-
politikai megközelítései szintén olvashatók
a migrációkutatásban. Mindezek eredménye-
képp sokféle információnk van a  migráció
okairól, következményeiről, etnikai, gazdasági,
kulturális, vallási és egyéb sajátosságairól. 

A jelenlegi migrációs folyamatok megérté-
séhez azonban nem elegendő egyetlen tu-
dományterület kutatási eredményeinek
megismerése, mert egy nagyon összetett fo-
lyamatról van szó, ezért nem véletlen, hogy
elméleti modellek7 sora foglalkozik az okok
kutatásával. A  nemzetközi rendszerben
a migráció jelenségét egyes országok nem-
csak az elméletek, hanem a gyakorlat szint-
jén is biztonsági kockázatként kezelik, s az
adott ország, nemzetközi szervezet, szereplő
biztonsági koncepcióit tartalmazó dokumen-
tumokban rögzítik, pl. a Nemzeti Biztonsági
Stratégiájukba megjelenítik a  migráció kér-
dését. Pl. Magyarország Nemzeti Biztonsági
Stratégiájában8 is helyet kapott a  migráció
kezelésének kérdése.9 A Nemzeti Biztonsági
Stratégia megfogalmazza, hogy a  migráció
egyszerre jelent „gazdasági és demográfiai
előnyöket, valamint köz- és nemzetbizton-
sági kockázatot”. Megemlíti Magyarország
felelősségének jelentőségét a határvédelem-
ben, hiszen vannak olyan határszakaszok,
amelyek egyben az EU vagy a  Schengeni
Térség külső határai is. Rögzíti, hogy az ille-
gális migrációval összefüggő biztonsági koc-
kázatok kezelését Magyarország nemzetközi
együttműködésben kezeli. Az illegális migrá-
ció mellett, a legális migrációról is megjegyzi
a Stratégia, hogy ahhoz is kapcsolódhatnak
biztonsági kockázatok.10

Migráció – Európai Unió

A nemzetközi rendszerben az Európai Unió,
mint különleges entitás szintén rendelkezik
saját Biztonsági Stratégiával, ami a „Biz ton -

ságos Európa egy jobb világban” címet vi-
seli. Ezt a dokumentumot 2003 decembe-
rében fogadta el az Európai Tanács. Ebben
a Biztonsági Stratégiában megnevezték az
Európát fenyegető öt fő biztonsági kihívást,
amelyek a következők: terrorizmus, tömeg-
pusztító fegyverek proliferációja, regionális
konfliktusok, bukott államok, valamint
a  szervezett bűnözés.11 Igaz, ebben a do-
kumentumban explicit nem szerepel a mig-
ráció, mint fő biztonsági kihívás, ha azon-
ban a biztonsági kérdésekkel foglalkozó el-
méletekből indulunk ki, a biztonsági kihívá-
sokat egymással kölcsönhatásban álló koc-
kázatoknak tekintjük, akkor az Európai
Biztonsági Stratégiában azonosított fő kihí-
vások közül többel is kölcsönhatásban ér-
telmezhetjük a  migrációt. Szorosan kap-
csolódik az illegális migráció jelenségéhez
a terrorizmus, valamint a szervezett bűnö-
zés terjedése. Napjainkban zajló esemé-
nyek bizonyítják ezt,12 de korábban is az il-
legális migránsok egy része embercsempé-
szet útján jut el a célországokba. A bukott
államokkal is kapcsolatba hozható a migrá-
ció, hiszen ezekből az államokból tömege-
sen indulnak el az emberek, hogy menekült
státuszért folyamodjanak más országban.

A 2003-as stratégiát – ami Európa bizton-
ságának külső dimenziójával foglalkozik –
egészíti ki a  2010-ben elfogadott Európai
Unió Belső Biztonsági Stratégiája. Az  itt
megfogalmazott veszélyek a  következők:
a terrorizmus, a súlyos és szervezett bűnö-
zés, a számítástechnikai bűnözés, a határo-
kon átnyúló bűnözés, maga az erőszak,
a természeti és az ember okozta katasztró-
fák, közúti balesetek. A  két dokumentum-
ban jelzett kihívások között átfedést talá-
lunk, ami nem meglepő, mivel a mai globa-
lizált világban a biztonság külső és belső di-
menziója nem választható el élesen egy-
mástól. A  Belső Stratégiának tíz stratégiai
iránymutatás13 is a  részét képezi, amelyek
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megvalósítása garantálná az Unió belső
biztonságát. Témánk szempontjából a  he-
tedik iránymutatás a fontos: az integrált ha-
tárigazgatás megerősítését, és az új techno-
lógiák fontosságát hangsúlyozza többek
között annak érdekében, hogy javítsák
a biztonságot azáltal, hogy előmozdítják az
Unió számára kockázatot jelentő személyek
kiszűrését, és megakadályozzák, hogy ezek
a személyek átlépjék a határokat.14

Az elmélet és a gyakorlat szintjén is azt
mondhatjuk, hogy a  migrációt, mint biz-
tonságpolitikai kihívást értelmezhetjük, és
értelmezik is az egyes nemzeti és uniós
szintű stratégiák (l. 1. sz. ábra) Erre szükség
is van, hiszen a  megváltozott világban
a globalizáció eredményeképpen a bizton-
ság is globálissá változott. Ezek szerint
a globalizációs folyamat hatásai alól egyet-
len ország, illetve régió sem képes magát
kivonni, még akkor sem, ha nem tud lépést
tartani az új helyzet kihívásaival.

A globalizáció eredményeként a bizonyta-
lanság elemei is globálissá váltak.
Fogalmazhatunk úgy is, hogy van globális
bizonytalanság, amely több elemből tevődik

össze. A  több államon, régión átnyúló, il-
letve globális jellegű biztonsági fenyegeté-
sek azok, amelyek a jövő időszakának meg-
határozó elemei lesznek. Már régen tudjuk,
hogy a globalizáció nem csak gazdasági fo-
lyamat. Kapcsolatban van az államok és az
intézmények szerepével, az ember és a kör-
nyezet viszonyával, a természeti erőforrások
felosztásával, birtoklásával, csak kiragadva
néhány példát. Az ember és környezetének
viszonya, az ember számára annak élhető-
sége, az egzisztenciális biztonság jövője, az
elméleti szakemberek sokaságát ösztönözte
kutatásokra.

A globális változásokat előidéző és meg-
határozó világgazdasági folyamatok szoro-
san összefüggnek egymással. Így például
a  kommunikációs technológia fejlődése,
a  transznacionális vállalatok világgazda-
ságban betöltött folyamatosan erősödő
szerepe, vagy éppen a pénzpiaci szerepé-
nek növekedése. A változások nem hagyták
érintetlenül a biztonságtudományát sem, s
ennek legfőbb bizonyítéka új fogalmak
megjelenése, illetve a régiek új tartalommal
való feltöltése. A  mai migráns, menekült
csoportok jelentős részét háborús, politikai
vagy szociális okok „kényszerítik” (taszító
tényezők – push faktor) arra, hogy elhagy-
ják eredeti hazájukat, ahol szociális státu-
szuk eredetileg is bizonytalan vagy ala-
csony volt, nem ritkán származási helyükön
maguk is idegennek minősülő kisebbsé-
giek voltak. Elhagyták otthonaikat, új hely-
zetbe kerültek, új helyzetet teremtve a ván-
dorlásaik során érintett, illetve az őket be-
fogadó államok számára is. Így tehát az
előbbi ellenkezőjét is érdemes vizsgálni, mi
az, ami vonzó tényező (pull faktor)1 azok-
ban a  régiókban, országokban, amelyek
cél- vagy tranzitországként jelennek meg
a tömegek előtt? 

A kétféle szempont adta migrációs tör-
vényszerűségek olykor csak statisztikai ada-
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toknak tűnhetnek, de hosszú távon a belő-
lük levonható következtetések segíthetik
a politikai döntéshozókat egy adott ország,
szervezet migrációval kapcsolatos jogi, tár-
sadalmi normáinak kidolgozásában. Példa
erre az uniós Nyugat–Balkán-politika.

Migráció – Nyugat–Balkán

2015 fordulópont a migrációs trendek ala-
kulásában. A  menekültek és migránsok
a  nyár végén induló és az ősz folyamán
eszkalálódó, minden korábbinál nagyobb
léptékű beáramlása miatt a nyugat-balkáni
útvonal az Európa előtt álló kihívás köz-
ponti kérdésévé vált. 2015 folyamán közel
700 000 ember kelt át Törökországból
Görögországba16, akiknek többsége a Nyu -
gat-Balkánon keresztül utazott Közép- és
Észak-Európába. E térség tehát stratégiai
jelentőségű terület (volt/van) önmagában
és az EU számára is.19

A Nyugat-Balkán országai földrajzilag és
történelmileg szerves részét képe/z/ték/ik
Európának, ahogyan Catherine Asthon fo-
galmazott még 2010-ben Szarajevóben:
„A nyugat-balkáni országoknak a nemzetek
európai családjába való integrálása to-
vábbra is a  demokratikus és egységes

Európa építésének útjában álló egyik
utolsó kihívás”.20

Annak az Európának, amely Nyugat– és
Közép–Európán túl integrálta Görög or szá -
got, Romániát és Bulgáriát. Az európai egy-
ség, mint biztonságpolitikai „objektum”
igényli, hogy Európa térképén ne legyenek
lyukak és biztonsági kockázatot jelentő terü-
letek. Ez az útvonal egyébként 2012-ben lett
népszerű „átjáró” az EU-ba, amikor a  schen-
geni vízumkorlátozások enyhültek öt bal-
káni országban (Albánia, Bosznia–Her ceg -
ovina, Montenegró, Szer bia és Mace dónia
Volt jugoszláv Köztársaság). A vízummentes
utazás biztosítása az uniós integrációs poli-
tika egyik sarokköve a nyugat-balkáni orszá-
gok számára, és a térség európai perspektí-
vájának fontos része. Az  emberek közötti
kapcsolatok elősegítése fokozza az üzleti le-
hetőségeket, és a térségben élőknek esélyt
ad az EU jobb megismerésére. A vízummen-
tes utazás azonban csak akkor lehetséges,
ha a  szükséges biztonsági követelmények
teljesülnek. A  vízumkönnyítő intézkedések-
hez ezért visszafogadási megállapodások
társulnak a korábban említett öt országgal,
amelyek célja pont az, hogy elősegítsék az
illegális bevándorlók hazaküldését.21

Sok és sokféle együttműködési forma,
program22 van az EU és e régió országai
között. Az  országok különböző gazdasági
fejlettségi és integrációs mutatókkal ren-
delkeznek, de egy dologban sok a hasonló-
ság. A  régióban élő embereket ma már
nem a múlttal, hanem a  jövővel kapcsola-
tos kérdések foglalkoztatják. „Hogyan fog-
nak növekedni a balkáni gazdaságok a vál-
ság utáni Európában? Egy évtizednyi há-
ború és forrongó nacionalizmus után ho-
gyan lehet fenntartani a multikulturális in-
tézményeket akkor, amikor vezető európai
politikusok szájából hangzik el, hogy
a multikulturalizmus halott? Hogyan lehet
a  háború beszüntetése érdekében hozott
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intézményi rendelkezéseket a  közös jövő
tényleges garanciájává alakítani?”23

Az európai kulturális sokszínűséget tiszte-
letben tartó és a közös kulturális örökséget
növelő programok, a  határokon átnyúló
együttműködés támogatása a  művészek,
kulturális szakemberek és műtárgyak mobi-
litása révén, valamint a kultúrák közötti pár-
beszéd – hogy csak néhány példát említ-
sünk – döntő mértékben hozzájárulhat az
egész folyamathoz.24 „Minden eddiginél
szilárdabb meggyőződésem, hogy az új
Európa építésére irányuló erőfeszítések ku-
darcra vannak ítélve, ha nem veszik komo-
lyan figyelembe a kulturális dimenzió mér-
hetetlen fontosságát”25 Mindez páratlan
együttműködést, s főleg toleranciát kíván.

A térség konfliktusai ellenére már nem ki-
emelt válságzóna. Az elmúlt időszakban je-
lentős konszolidáció zajlott a Nyugat-Balkán
országaiban. Néhány példa: 2006 áprilisá-
ban a  NATO Bukaresti Csúcstalálkozóján
csatlakozott a  PfP-hez Bosznia-Herceg -
ovina26, Szerbia és Montenegró is. Koszovó
története speciális: 2008. február 17-én kiki-
áltotta függetlenségét, az EU potenciális
tagjelölt országnak tekinti. Szerbia egészen
egyedi: az ország parlamentje az egyetlen
Európában, ahol nincs euro-szkeptikus párt.
Szerbiára a deklarált kettősség jellemző, az
EU-csatlakozást fontosnak tartják, míg
a NATO csatlakozásra nemet mondanak. Ezt
a  katonai semlegesség kinyilvánításával
igyekezett Szerbia hitelessé tenni, de az or-
szág hosszú távú biztonsága igényli
a NATO-csatlakozás megfontolását. Szerbia
egyébként csatlakozott a  Békepartnerség-
hez (PfP), és ez a  kapcsolat kezd intézmé-
nyesülni.27

A régión belüli határokat nem egyszerű
meghúzni, mert a történelmi, földrajzi, poli-
tikai, etnikai, vallási, nyelvi határok nem
esnek egybe és a régió ütközőzóna. Emellett
a  szakirodalomban Európa és Közel-Kelet

közötti összekötőkapocsként is megjele-
nik.28 Az EU mindezek ellenére, a bővítés te-
kintetében egységesen kezelte és kezeli
a térséget. Ennek oka, hogy a régió országai
hasonló jellemzővel bírnak: rendszerváltók
és egyben nemzetépítők is, gazdasági telje-
sítményük jóval az uniós átlag alatt van,
a térségben a magas fokú a szervezett bű-
nözés, hasonló a külpolitikai orientációjuk.29

Az EU nyugat-balkáni politikájának főbb ál-
lomásait, fejlődését éppen a bővítéssel kap-
csolatos támogatási rendszerén lehetne jól
bemutatni. Ezek után természetes, hogy az
Unió térséget célzó bővítési elgondolása az
erre folyó migrációs folyamatokat megvál-
toztatja. Hogyan? Egyrészt vonzó az EU kí-
nálta életszínvonal, az ott élők biztonsága,
szabad mozgása. Másrészt a  kilencvenes
évek változásai nyitottabbá tették a  nyu-
gat–balkáni térséget (liberális gazdaság,
globalizációs folyamatok). Így vonzóbb lett
a  „balkáni útvonal”. Egyéni, csoportos kap-
csolatok rendszerében a törvényes folyama-
tok mellett virágzásnak indult a  szervezett
bűnözés, ahol egymásra találtak a helyi bű-
nöző csoportok, a kibocsátó és célországok
szervezett bűnözésének ügynökeivel. A  lo-
kális bűnszervezetek és ezek alvállalkozói
(sofőrök, taxisok, szállásadók, kommuniká-
ciót segítő magánszemélyek) etnikai hova-
tartozástól függetlenül mindenhol együtt-
működnek a haszon reményében. A szerve-
zett bűnözői hálózatok a nagy földrajzi ki-
terjedésű balkáni útvonalrendszeren alakíta-
nak ki hálózatokat és helyezik át tevékeny-
ségük súlypontját egyik helyről a  másikra
rendészeti intézkedések hatására.30

Migrációs nyomás 
– megvalósult előrelépések 

A migráció és a menekültügy területén az
EU számos együttműködési projektet fi-
nanszíroz az említett országokban.31
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Korábban a  nyugat–balkáni országok felé
irányuló migrációs áramlás korlátozott volt,
és a migránsok főként a szomszédos orszá-
gokból érkeztek. A balkáni országok korlá-
tozott számban fogadnak menedékkérő-
ket. A  leírt helyzet nem jelenti azt, hogy
adott esetben ezek az országok nem válná-
nak célországgá, különösen, ahogy közele-
dik az uniós csatlakozásuk, jelenleg azon-
ban tranzitországok, azaz az „utat” jelentik
a biztonságos élet felé. 

2015 májusában az Európai Bizottság be-
nyújtotta az Európai Migrációs Stratégiáról
szóló közleményét, mely prioritásként
a migránsok csempészete elleni küzdelmet
határozta meg. Ehhez kapcsolódik a  Bi -
zottság által 2015. május 27-én elfogadott
„Az EU cselekvési terve a migránscsempé-
szet ellen (2015–2020)” nevet viselő doku-
mentum, mely megfogalmazza az e téren
az Európai Biztonsági és Migrációs Stra -
tégiák végrehajtásához szükséges konkrét
intézkedéseket, és magában foglalja az e
Stratégiákban már megállapított kulcsfon-
tosságú intézkedéseket, és azokat az oko-
kat, melyek szükségessé tették ezen intéz-
kedések bevezetését.32 Szükség is volt erre,
mert a menekültek és migránsok 2015 nya-
rának végén induló és az ősz folyamán esz-
kalálódó, minden korábbinál nagyobb lép-
tékű beáramlása miatt a nyugat–balkáni út-
vonal problémái az Európa előtt álló kihívás
központi kérdésévé vált. 2015 folyamán
közel 880 000 ember kelt át Törökországból
Görögországba, akiknek többsége ezt kö-
vetően a  Nyugat-Balkánon keresztül to-
vábbutazott Közép– és Észak–Európába.33

A régióbeli válságkezelésére a  Bizottság
koordinálásával 11 ország vezetőivel egye-
tértésben 2015 októberében egy tizenhét34

pontból álló cselekvési tervet készítettek,
amely egyebek mellett az információcserére,
a  menekültek támogatására, a  migrációs
áramlat közös kezelésére, határigazgatásra,

a csempészek és emberkereskedelem elleni
tevékenységre fókuszált, s ezek végrehajtá-
sát heti rendszerességgel „nyomon is követ-
ték”, azaz a  Bizottság koordinációjával
a nemzeti kapcsolattartó pontokon keresztül
ellenőrzéseket is végeztek. Nem véletlenül,
amikor ui. egy ország biztonsága érdekében
ugyan, de egyoldalúan dönt valamiről, az
dominóhatást válthat ki az útvonal további
érintett országaiban. Az  Európai Unió szá-
mára ma ez jelenti a legsürgetőbb feladatot,
hogy helyreállítsák a szabályos határigazga-
tást ezen az útvonalon. Konkrétan az összes
tagállamnak kötelezettséget kell vállalnia
arra, hogy felhagy a „továbbáramoltatással”,
és ragaszkodik az uniós menekültügyi és ha-
tárigazgatási szabályok alkalmazásához. „Az
Unióba érkező személyeknek tisztában kell
lenniük azzal, hogy ha védelemre szorulnak,
megkapják azt, de az nem az ő döntésük,
hogy az Európai Unión belül erre hol kerül
sor. Amennyiben pedig nem jogosultak vé-
delemre, az EU a visszaküldés tilalmára vo-
natkozó elv maradéktalan tiszteletben tar-
tása mellett intézkedik visszatérésükről.”34

A tavaly még „messze nem közös”intéz-
kedések, az idei év elején rendezettebb
képet mutat a válság közös kezelése terüle-
tén. Jó példa erre, hogy a  Közösség költ-
ségvetési átcsoportosításokkal rekordidő
alatt 10,1 milliárd eurót35 mozgósított
a  válságkezelésre (2015-2016), s ezt már
azok a tagállamok is támogatták, amelyek
kritikusak voltak pl. Angela Merkel korábbi
kijelentéseivel.36

A bevezetőben felvetett kérdésekre, figye-
lemmel a  helyzet folyamatos változására,
nem könnyű a válasz. Véleményem szerint
„közös” és hatékony együttműködésre van
szükség a Nyugat–Balkán régió országai37

európai uniós csatlakozás eddig elért szint-
jének megtartásában, erősítésében.  Ez
közvetve, később közvetlenül segítheti
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a  migrációs kérdés megoldását. Mindezt,
a  struktúrák és szabályzók továbbépítésé-
vel, állandó ellenőrzésével kiegészítve. Ez
azonban nem könnyű feladat. Pl.
Macedónia esetében a 2015-ös esztendő-
ben nem ment előre az uniós integráció
szinte egy lépést sem. Az  év első felében
belpolitikai válsággal küzdött az ország, az
Iszlám Állam terrorszervezet több feltétele-
zett tagját keresték, akiket el is fogtak, il-
letve az ország neve körüli Görögországgal
fennálló vita sem hozott semmi megoldást.

Írásommal egyidőben, a  térség napjai
mozgalmasak és izgalmasak: az uniós tagál-
lamok tárgyalásai, Törökország bevonása,
a V4 tanácskozása, EU-csúcs. Ezek után ered-
mény, hogy az Európai Unió tagjainak két el-
térő elgondolása is van a menekültválság ke-
zelésére: a kérdés tisztázásától és a megvaló-
sítás kérdőjeleitől övezett áthelyezés vagy át-

telepítés megoldása, de mind a kettő alapja
a résztvevők önkéntessége lenne. Ennek el-
döntése azonban a 2016. márciusi EU-csúcs
legfontosabb napirendi kérdése lesz. 

Mindemellett hosszabb távon még min-
dig maradt megoldatlan stratégiai kérdés:
a  jövőben a  tömeges migráció biztonsági
kihívás vagy lehetőség (lesz) az Európai
Uniónak?  

A migrációs nyomás kezelésére
tett intézkedések kronológiája
2016-ban38

• február 12. Az  EU a  közelmúltban érté-
kelte, hogy Görögország miként
alkalmazza a  külső határok igazgatása
során a schengeni vívmányokat.

• február 4. Szíria javára rendezendő lon-
doni adományozói konferenciára ké-
szülve megvitatták az ott képviselendő
uniós álláspontot.

• február 3. A  tagállamok megállapodtak
a  Törökországnak szánt 3 milliárd EUR
összegű uniós menekülttámogatási keret
finanszírozásáról.

• január 18. Külügyek Tanácsa: a  Tanács
megállapította, hogy minden feltétel tel-
jesült ahhoz, hogy az EUNAVFOR MED
Sophia művelet keretében végrehajtható
legyen a  nyílt tengeren az ENSZ
Biztonsági Tanácsának 2240. sz. határo-
zata. A  határozat megerősíti a  Sophia
művelet felhatalmazását arra, hogy a mű-
velet második, nyílt tengeri szakaszában
intézkedéseket hozzon a Líbia területéről
és part menti vizeiről kiinduló migráns-
csempészettel és emberkereskedelemmel
szemben
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