
 
 

 

Az EASO 2016-os éves 
jelentése átfogó képet ad az 

összes uniós tagállamban, 

valamint Norvégiában, Svájcban, 

Izlandon és Liechtensteinben (az 

EU+ országokban) benyújtott, 

nemzetközi védelem iránti 

kérelmek számáról és jellegéről. 

Különféle forrásokra 

támaszkodva megvizsgálja a 

menekültügyi tendenciákat, 

beleértve az év folyamán 

tapasztalt fő problémákat és a 

válaszlépéseket, a fontosabb 

intézményi és jogi fejleményeket, 

és áttekintést ad a közös 

európai menekültügyi rendszer 

(KEMR) gyakorlati működéséről. 

A jövőre vonatkozó 
stratégia 
Az Európai Bizottság javaslata 

vázolta a KEMR tervezett 

reformját, ezen belül a dublini és 

az Eurodac-rendszerben 

előirányzott változásokat, az 

EASO hatáskörének 

megerősítését, valamint a 

befogadási feltételekről és a 

menekültügyi eljárásokról szóló, 

illetve a kvalifikációs irányelv 

átdolgozását. 2016-ban 

folytatódtak az európai 

migrációs stratégia keretében 

elindított kezdeményezések, 

köztük a Görögországból és 

Olaszországból való áthelyezési 

mechanizmus és a hotspot 

megközelítés, a külső 

dimenzióba tartozó 

tevékenységek terén pedig a 

Bizottság úgy határozott, hogy új 

partnerségi keretet alakít ki a 

harmadik országokkal. 

2016-ban csaknem 1,3 millió nemzetközi 

védelem iránti kérelmet nyújtottak be az EU+ 

országokban. Ez 7%-os csökkenést jelent 

2015-höz képest, amikor közel 1,4 millió 

kérelmet nyújtottak be. 

Bár a kérelmek száma 7%-kal 
visszaesett, az EU+ országok 
tovább folytatták az összes 
kérelmező regisztrálását és 
ügyük feldolgozását. 

2016-ban az EU+ országokban 

közel 1,15 millió elsőfokú határozat 

született, ami 84%-os növekedést jelent 

2015-höz képest. A másodfokú határozatok 

száma is 21%-kal nőtt 2016-ban 2015-höz 

viszonyítva. A kérelmek első fokon történő 

elfogadásának aránya 61% volt, ami az 

előző évhez képest növekedést jelent. 

A nyilvántartásba vett menedékkérők között a 

legnagyobb számban Szíria, Afganisztán, 

Irak, Pakisztán és Nigéria állampolgárai 

képviseltették magukat. A legfőbb fogadó 

országok Németország, Olaszország, 

Franciaország, Görögország és Ausztria 

voltak. 

 

A kérelmezők közel egyharmada 

18 évesnél fiatalabb volt. 

2016-ban több mint 65 ezer kísérő nélküli kiskorú 

(UAM) kért nemzetközi védelmet az EU+ 

országokban, 37%-kal kevesebben, mint az előző 

évben. A kísérő nélküli kiskorúak által benyújtott 

kérelmek 37%-át afgán állampolgárok nyújtották be 

az EU+ országokban. 

A szíriai válság továbbra is meghatározó tényező a 

nemzetközi védelem iránti kérelmek számában az 

EU+ országokban. Az EU+ országokban benyújtott 

összes kérelem 26%-a szíriai állampolgároktól 

érkezett. 

Több EU+ ország menekültügyi rendszerében 

végeztek belső átszervezést, emellett új 

intézmények jöttek létre, és a hatáskörök is 

változtak. Számos területen módosították a 

politikát, beleértve a védelem tartalmát, a 

befogadást, a menedékjog iránti kérelmek 

regisztrációját, a különleges eljárásokat, a 

kiszolgáltatott csoportokat érintő kérdéseket és 

a visszatérést. 

Az EASO folytatta a Görögországnak, 

Olaszországnak, Ciprusnak és Bulgáriának 

nyújtott operatív támogatását, és fokozatosan 

bővítette a helyszíni jelenlétét és részvételének 

mértékét. Az EASO 2015. szeptember óta 

támogatja az Olaszországból és Görögországból 

más európai országokba irányuló uniós áthelyezési 

programot. Az ügynökség tovább folytatta 

tevékenységét a kapacitásépítés és képzés, az 

EU+ országok közötti gyakorlati együttműködés 

támogatása, a mennyiségi és minőségi információk, 

illetve a származási országokra vonatkozó 

információk gyűjtése és elemzése és a külső 

dimenzió terén. 

 

 

 

Bővebb információért keresse fel a 

www.easo.europa.eu weboldalt vagy 

érdeklődjön az info@easo.europa.eu címen 
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