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ETUC nyilatkozat: a várva várt menedékjogi és migrációs egyezmény. 
 
Az EU menedékjogról és migrációról készülő egyezménye fordulópontot kell jelentsen az 
európai migrációs és menedékjogi politikában. 
 
Ambiciózus egyezményre van szükség, amely hosszú távú stratégiával áll elő, miközben épít 
az ebből a korábban nem látott válságból levont tanulságokra. Konkrétan követeljük, hogy 
az EU tagállamok a nemzetközi menedékjog alapelvei, a tengeri segélynyújtási törvény, 
az emberi jogok, a szolidaritás és közös felelősség alapján sürgősen jussanak közös 
megállapodásra a menedékjogi szabályokkal kapcsolatban. 
 

A közös EU menedékjogi politika régóta képviselt követelés. A Dublini szabályok 
felülvizsgálata az emberi jogok és az EU szolidaritási és valódi együttműködési alapelvei 
mentén korrektebb, hatékonyabb és fenntartható EU menedékjogi politikát eredményezne; a 
menedékkérőkre érvényes védelmi színvonal valamennyi tagállamban történő harmonizálása, 
valamint emberközpontú, világos és kötelező mechanizmusok a menedékkérők és menekültek 
áthelyezésére, megsegítésére, mindez része kell hogy legyen az Egyezménynek. Felhívjuk 
valamennyi tagállamot, hogy tartsák be a menekültek jogállására vonatkozó 1951. évi Genfi 
Egyezmény és annak 1967. évi kiegészítő jegyzőkönyve szerinti kötelezettségeiket és 
nyújtsanak jogi védelmet a menedékkérőknek, beleértve még a vissza nem küldés és a 
menedékjogi kérelmek egyéni elbírálásának alapelvét is.  
 
A menedékjogi szabályok felülvizsgálata során védelmet kell bevezetni azok számára, akik 
már munkába álltak vagy integrációs programokban vettek részt és akik emberi méltóságát 
tönkretenné, ha deportálnák vagy szabálytalanságokra kényszerítenék őket.  
 
Átfogó migrációs és menedékjogi napirend kell Európának, amelyet minden tagállam vállal. 
Szolidaritáson, felelősségen és az emberi jogok hiánytalan tiszteletben tartásán kell alapulnia, 
tartalmaznia kell a menedékkérők, menekültek és migránsok jólétét, társadalmi gazdasági 
befogadását biztosító intézkedéseket és programokat. Ezért, követeljük, hogy az Európai 
Bizottság „Új Integrációs Akcióterve“ foglalkozzon különösen a migránsok, 
menedékkérők és menekültek speciális igényeivel, azt támogassa a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) és az Uniós belügyek Főigazgatósága és a 
Foglalkoztatási Főigazgatóság intézze. 
 
Az ETUC ellene van a kizsákmányolásnak és a helyi és migráns dolgozók közötti versenynek, 
tökéletesen azonos bánásmódért küzd a munkaerőpiacon, a munkahelyeken, továbbá a 
szociális védelemhez és közszolgáltatásokhoz való hozzáférésért és ellenzi a 
megkülönböztetés, xenofóbia és rasszizmus minden formáját. A szakszervezetek vállalják a 
migráció és menekültek pozitív nézőpontú népszerűsítését, a szolidaritás és jogot minden 
dolgozónak alapelvekre alapozva, amint azt az ETUC határozata a migrációról és 
menedékügyről (2019-2023). 
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