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MELLÉKLET
a következőhöz:
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A
TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A
RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
az új migrációs és menekültügyi paktumról
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Az új migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásának ütemterve:
Intézkedések

Indikatív
ütemterv

A migráció és a menekültügy kezelésének közös európai kerete
A Bizottság:


javaslatot tesz egy új szolidaritási mechanizmust is magában foglaló
menekültügyi és migrációkezelési rendeletre
 javaslatot tesz a külső határon alkalmazandó előszűrési eljárást
létrehozó új jogszabályra
 módosítja a menekültügyi eljárásokról szóló új rendeletre irányuló
javaslatot, hogy az magában foglaljon egy új, határon folytatott
eljárást, valamint hatékonyabbá tegye a menekültügyi eljárásokat
 módosítja az Eurodac-rendeletre irányuló javaslatot annak érdekében,
hogy kielégítse az új keret adatigényeit
 kinevez egy visszaküldéssel foglalkozó koordinátort a Bizottságon
belül, akinek a munkáját egy új magas szintű visszaküldési hálózat és
egy új operatív stratégia támogatja
 kidolgozza az önkéntes visszatérésre és a visszailleszkedésre
vonatkozó új stratégiát
Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) lehetőség szerint:

2020. harmadik
negyedév
2020. harmadik
negyedév
2020. harmadik
negyedév



2020. negyedik
negyedév



maradéktalanul átülteti a gyakorlatba a visszaküldésre vonatkozó
megerősített megbízatást, és nemzeti szinten teljes körű támogatást
nyújt a tagállamoknak
kinevezi a visszaküldéssel foglalkozó ügyvezetőigazgató-helyettest

2020. harmadik
negyedév
2021. első
negyedév
2021. első
negyedév

2021. második
negyedév

Az Európai Parlament és a Tanács lehetőség szerint:






elfogadja a menekültügyi és migrációkezelési rendeletet, továbbá az
előszűrésről szóló rendeletet és a menekültügyi eljárásokról szóló
felülvizsgált rendeletet;
azonnali prioritást biztosít az Európai Unió Menekültügyi
Ügynökségéről szóló rendelet elfogadásának
biztosítja a felülvizsgált Eurodac-rendelet gyors elfogadását
biztosítja a befogadási feltételekről szóló felülvizsgált irányelv és a
kvalifikációs rendelet gyors elfogadását
biztosítja a felülvizsgált visszatérési irányelvről folytatott tárgyalások
mielőbbi lezárását

2021. második
negyedév
2020. negyedik
negyedév
2020. negyedik
negyedév
2021. második
negyedév
2021. második
negyedév

Szilárd válságkészültségi és válságreagálási rendszer
A Bizottság:


előterjeszti a migrációs felkészültségi és válságkezelési tervet



javaslatot tesz a válsághelyzetek és vis maior helyzetek kezeléséről,
valamint az átmeneti védelemről szóló irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló jogszabályra.
Az Európai Parlament és a Tanács lehetőség szerint:


prioritásként kezeli és befejezi az új válságkezelési eszközzel
kapcsolatos munkát
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2020. harmadik
negyedév
2020. harmadik
negyedév

2021. második
negyedév

A tagállamok, a Tanács és a Bizottság lehetőség szerint:


megkezdik a migrációs felkészültségi és válságkezelési terv
végrehajtását

2020. negyedik
negyedév

Integrált határigazgatás
A Bizottság:




ajánlást fogad el a tagállamok közötti együttműködésről a magánjogi
jogalanyok által végzett mentési tevékenységek tekintetében
iránymutatást nyújt a tagállamok számára annak egyértelművé tétele
céljából, hogy a tengeri mentés nem nyilvánítható bűncselekménnyé
stratégiát fogad el a schengeni térség jövőjére vonatkozóan



létrehozza a schengeni fórumot





létrehoz egy új, a kutatás-mentés témájával foglalkozó európai
szakértői csoportot
A Bizottság, a tagállamok és a Frontex lehetőség szerint:



garantálják az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló új rendelet gyors
és teljes körű végrehajtását
biztosítják a nagyméretű informatikai rendszerek megvalósítását és
interoperabilitását

2020. harmadik
negyedév
2020. harmadik
negyedév
2021. első
negyedév
2020. negyedik
negyedév
2020. negyedik
negyedév
2020. negyedik
negyedév
2023. negyedik
negyedév

A migránscsempészés elleni küzdelem megerősítése
A Bizottság:




előterjeszti a 2021–2025-ös időszakra szóló, migránscsempészés elleni
új uniós cselekvési tervet
elkezdi megvizsgálni, hogy miként javítható a munkáltatókkal
szembeni szankciókról szóló irányelv hatásossága
a migránscsempészés elleni küzdelemre irányuló tevékenységekre
alapozva partnerségeket alakít ki a harmadik országokkal

2021. második
negyedév
2020. negyedik
negyedév
2020. negyedik
negyedév

Együttműködés nemzetközi partnereinkkel
A Bizottság, a főképviselővel és a tagállamokkal szoros együttműködésben:


haladéktalanul elindítja a származási és tranzitországokkal folytatott,
testre szabott, átfogó és kiegyensúlyozott migrációs párbeszédek és
partnerségek kialakítására és elmélyítésére irányuló munkát
fokozza a rászorulók és befogadó közösségeik megsegítésére nyújtott
támogatást
növeli a gazdasági lehetőségekre és az irreguláris migráció kiváltó
okainak kezelésére irányuló támogatást

2020. negyedik
negyedév



megerősíti a migráció helyét a következő többéves pénzügyi keret új
eszközeinek programozásában

2020. negyedik
negyedév



megvizsgálja az új uniós visszafogadási megállapodásokkal vagy
eljárásokkal kapcsolatos lehetőségeket
kihasználja az Uniós Vízumkódexet az együttműködés ösztönzésére és
javítására a visszatérés és a visszafogadás megkönnyítése érdekében,
valamint felkészülve a menekültügyi és migrációkezelési rendelet új
rendelkezéseire

2020. negyedik
negyedév
2021. első
negyedév
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2020. negyedik
negyedév
2020. negyedik
negyedév



továbbviszi az uniós védelemhez vezető legális beutazási
lehetőségekről szóló, az áttelepítésre is kiterjedő ajánlást
 a jogszerű migráció és a mobilitás megkönnyítése érdekében uniós
tehetséggondozási partnerségeket alakít ki a kulcsfontosságú
partnerországokkal
Az Európai Parlament és a Tanács lehetőség szerint:

2020. negyedik
negyedév
2020. negyedik
negyedév



2020. negyedik
negyedév

mielőbb lezárja az áttelepítésről és a humanitárius befogadásról szóló
keretrendeletről folytatott tárgyalásokat

A készségek és tehetségek EU-ba vonzása
A Bizottság:


nyilvános konzultáció keretében vitát indít a jogszerű migrációra
vonatkozó következő lépésekről
 javaslatot tesz egy készségekre és tehetségre vonatkozó csomagra,
amely magában foglalja a harmadik országok huzamos tartózkodási
engedéllyel rendelkező állampolgáraira vonatkozó irányelv
felülvizsgálatát és az összevont engedélyre vonatkozó irányelv
felülvizsgálatát, valamint meghatározza az uniós tehetségbázis
kialakításának lehetőségeit
Az Európai Parlament és a Tanács lehetőség szerint:

2020. harmadik
negyedév
2021. negyedik
negyedév



2020. negyedik
negyedév

lezárja az uniós kékkártya-irányelvről folytatott tárgyalásokat

Az integráció támogatása a befogadóbb társadalmak érdekében
A Bizottság:



elfogadja a 2021–2024 közötti időszakra vonatkozó, integrációról és
befogadásról szóló új, átfogó cselekvési tervet
végrehajtja a megújított európai integrációs partnerséget a szociális és
gazdasági partnerekkel, és megvizsgálja a jövőbeli együttműködés
kiterjesztését a munkaerő-migráció területére
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2020. negyedik
negyedév
2021. első
negyedév

