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Tisztelt Képviselő-testület!
2015-ben másfélmillió bevándorló lépett be illegálisan Európába. Ez a folyamat nem állt meg, déli
határainknál naponta ezrek lépnek be illegálisan az Európai Unió területére.
Az ellenőrizetlen bevándorlás közbiztonsági kockázatot jelent és veszélyezteti a társadalmi együttélési
normákat. A terrorizmus napi problémává vált Európában.
Az Európai Unió Tanácsa 2015. szeptember 22-én fogadta el a Bizottság által előterjesztett
határozatot (a továbbiakban: a határozat). A határozat elfogadásakor Magyarország nemmel
szavazott (Szlovákia, Románia és Csehország szintén nemmel szavazott, Finnország tartózkodott), a
határozat elfogadására minősített többséggel került sor.
A határozat értelmében 2017. szeptember 26-ig 120 000 nemzetközi védelmet kérelmező személy
áthelyezésére kerül sor Olaszországból és Görögországból a többi tagállamba. A határozat
értelmében az áthelyezések első szakaszában 66 000, ezek közül Magyarországra 1294
(Görögországból 988, Olaszországból 306) kérelmező kerül áthelyezésre. A fennmaradó 54 000
kérelmező áthelyezésére 2016. szeptember 26-át követően kerül sor, az elosztásukra alapvetően az első
szakaszban alkalmazott arányok vonatkoznak, a módosítás lehetőségével.
Magyarország Országgyűlése elfogadta a Magyarország és Európa védelmében a kötelező betelepítési
kvóta elleni fellépésről szóló 2015. évi CLCCV. törvényt, melynek 2.§-ában foglaltak alapján
felszólította a Kormányt a határozat megsemmisítése iránti intézkedés megtételére.
A „kötelező betelepítési kvóta” ellen együttes és határozott fellépésre van szükség, melyhez
támogatásukat kérjük.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat támogatni
szíveskedjenek.
Budapest, 2016. január 22.
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Magyarország Kormányának a betelepítési kvóta elutasításával kapcsolatos intézkedéseit, döntéseit.
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