
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint ismert, az Európai Unió Tanácsa 2015/1601 számú (2015.szeptember 22.)          
határozatában arról döntött, hogy ha egy vagy több tagállam olyan szükséghelyzettel           
szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a         
Tanács a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően           
az érintett tagállam vagy tagállamok érdekében átmeneti intézkedéseket fogadhat el.  

Ezen intézkedések egyikeként az Európai Tanács a 2015. június 25–26-i ülésén többek között             
úgy határozott, hogy a következő három kulcsfontosságú dimenziót kell egymással          
párhuzamosan fejleszteni: a migránsok áthelyezése és áttelepítése; visszatérésük,        
visszafogadásuk és reintegrációjuk; valamint a származási és tranzitországokkal való         
együttműködés. Tekintettel az aktuálisan fennálló szükséghelyzetre, valamint az Unió         
elhivatottságára az iránt, hogy megerősítse a szolidaritást és a felelősségvállalást, az Európai            
Tanács megállapodott mindenekelőtt abban, hogy két év alatt 40 000 egyértelműen           
nemzetközi védelemre szoruló személyt kell ideiglenesen és rendkívüli intézkedésként         
áthelyezni Olaszországból és Görögországból más tagállamokba, amely műveletben minden         
tagállam részt fog venni.  

A döntés értelmében Olaszországból 306, Görögországból 988 migránst kell         
Magyarországnak átvenni, és részükre a teljes integrációt biztosítani.  

A határozattal szemben Magyarország keresettel élt (C-647/15 2015.12.03.), amely ügyben          
az Európai Bíróság 2017. szeptember 6-án ítéletet hirdetett. A jogorvoslati eljárást           
Magyarország elvesztette, így hatályossá és kötelezővé vált az Európai Unió Tanácsának           
2015/1061. számú határozata.  

Egyetértve a Magyar Kormány, valamint a helyi Képviselő-testület 2016. szeptember 22-i           
ülésén a Fidesz MPP és a KDNP helyi képviselőinek álláspontjával kezdeményezem a            
kerületi közbiztonság megőrzése érdekében, hogy Újbuda Önkormányzatának többségi,        
illetve 100 %-os tulajdonában lévő helyiségekben – az érkezés jogalapjára való tekintet            
nélkül – átmeneti és állandó jelleggel ne lehessen elhelyezni migránsokat. 
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