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Új útmutatót ad ki az Emberi Jogok Európai Bírósága és az EU
Alapjogi Ügynöksége az európai menekültügyi, határ- és
idegenrendészeti jogról
Az első kiadás sikere nyomán a mai napon adja ki az Emberi Jogok
Európai Bírósága (EJEB) és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
az európai menekültügyi, határ- és idegenrendészeti jogra vonatkozó
útmutatójának frissített változatát. A múlt évben kiadott kézikönyv
anyagának frissítése mellett az útmutató további két nyelven válik
elérhetővé.
Az európai menekültügyi, határ- és idegenrendészeti jog kézikönyvét, amely a
két intézmény korábbi közös projektje során szerzett tapasztalatokra épül,
főként a témával napi szinten foglalkozó jogászok, bírák és idegenrendészeti
szakemberek fogadták örömmel. A kézikönyvet eddig összesen mintegy 26 000szer töltötték le az FRA és az EJEB honlapjairól.
Ez az európai menekültügyi, határ- és idegenrendészeti jog első olyan átfogó
kézikönyve, amely mind az EJEB, mind az Európai Unió Bíróságának (EUB)
ítélkezési gyakorlatára kitér. A kézikönyv tartalmazza emellett a témába vágó
uniós rendeleteket és irányelveket, továbbá az Európai Szociális Chartára és az
Európa Tanács más jogi aktusaira is hivatkozik.
„A menekültügy és a migráció egyre fontosabb kérdéssé válik, örömünkre
szolgál, hogy egy ilyen hasznos eszközt biztosíthatunk – mondta az FRA
igazgatója, Morten Kjaerum. – Az elmúlt hónapok tragédiái bebizonyították,
hogy valóban szükség van az ilyen útmutatókra, amelyek segítséget nyújtanak a
terület szakembereinek ahhoz, hogy az alapvető jogokat nagyobb tiszteletben
tartsák Európa határain.”
„A kiadvánnyal kapcsolatos pozitív visszajelzések azt mutatják, hogy nagy volt
az igény egy az ezekre a területekre vonatkozó európai jog különböző
kérdéseivel foglalkozó kézikönyv iránt” – mondta Erik Fribergh bírósági
hivatalvezető.
A ma megjelenő kézikönyv a korábban angol, francia, német és olasz nyelven
kiadott anyag frissített változata, és először lesz olvasható magyar és spanyol
nyelven, míg az év során további nyelvi változatok is várhatók. A kiadvány az
adott országokban elsősorban a jogászoknak, bíráknak, ügyészeknek,
határőröknek, a bevándorlási hivatalok és az egyéb nemzeti hatóságok
tisztviselőinek kíván segítséget nyújtani, de a kézikönyvben tárgyalt területek
jogi kérdéseivel szembesülő civil szervezetek is haszonnal forgathatják.

A kézikönyv fő témája az Európába érkező harmadik országbeli állampolgárok
helyzetét szabályozó jog, azon belül pedig számos kérdés terítékre kerül,
úgymint: a menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférés, eljárási biztosítékok és
jogi segítségnyújtás menekültügyi kérdésekben és a visszaküldés eseteiben,
fogva tartás és a szabad mozgás korlátozása, kitoloncolás, valamint gazdasági
és szociális jogok.
A kézkönyvet letöltheti innen: Handbook

Ez a sajtóközlemény az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) Hivatala és az FRA
által készített dokumentum. Az EJEB-re nézve semmilyen jogi kötelezettséget nem
jelent.
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Az Emberi Jogok Európai Bíróságát az Európa Tanács tagállamai hozták létre 1959-ben
Strasbourgban az emberi jogok 1950-ben elfogadott európai egyezményének megsértésével
kapcsolatos ügyek vizsgálata céljából. Az EJEB határozatai, ítéletei és további információk itt
találhatók: www.echr.coe.int. Ha szeretné az EJEB sajtóközleményeit megkapni, itt iratkozhat fel:
www.echr.coe.int/RSS/en vagy kövessen minket a Twitteren: @ECHRpress.
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) bizonyítékokon alapuló tanácsadással segíti az
Európai Unió intézményeit és tagállamait, ezáltal hozzájárul az európai uniós polgárok alapvető
jogai védelmének biztosításához. www.fra.europa.eu. Ha szeretne rendszeres tájékoztatást kapni
az FRA munkájáról, itt iratkozhat fel.
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