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A bevándorláspolitika — függetlenül attól, hogy európai uniós vagy nemzeti aspek-
tusból közelítjük meg a kérdést — elválaszthatatlanul kapcsolódik az „asszimiláció”
fogalmához. Legyen szó akár tagállami, akár közösségi migrációs politikáról, a fo-
lyamatok eredményességének záloga a migránsok integrációja, a fogadó ország tár-
sadalmába történő beágyazódás, a „saját” állampolgárok helyzetével (gazdasági, jo-
gi stb.) azonos életviszonyok biztosítása. 

Az Európai Unióban (és tagállamaiban egyedileg is) a harmadik országokból ér-
kező személyek befogadása gazdasági szükségszerűségként jelentkezik. A római
szerződés értelmében ugyanis a „személy” — mint a gazdasági folyamatok egyik al-
kotóeleme — termelési tényezőként jelenik meg. Erre utal a szerződés harmadik ré-
szének 1. és 3. címe, mely az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlásá-
nak biztosítása mellett, a személyek szabad mozgásáról is rendelkezik, s mint ilyen
munkavállalókról, szabadfoglalkozásúakról és szolgáltatásnyújtókról beszél. A sze-
mély mint termelési tényező tehát szabadon mozoghat egyik tagállamból a másik-
ba — kezdetben a szerződés 39. cikke értelmében munkavállalás, a 43. és a 49.
cikkek értelmében (szabadfoglalkozásúak, szolgáltatásnyújtók) pedig letelepedés
céljából.1

Mindazonáltal a migráció nem pusztán a tagállamok közt, vagyis az Európai Uni-
ón belül lezajló zárt folyamat, szót kell ejtenünk a klasszikus értelemben vett „be-
vándorlásról”, azaz a harmadik országokból (tehát nem valamely uniós tagállamból)
az Európai Unió területére munkavállalás, családegyesítés, tanulás stb. céljából ér-
kező migránsokról is. Ennek igen fontos gazdasági szükségszerűség képezi (képez-
heti) alapját, miszerint a kontinensre ma egy drasztikus demográfiai változás, ti. az
elöregedő társadalom és a halálozásoknak a születéseket meghaladó számaránya
jellemző. A globalizációból adódó kihívás a versenyképesség és a termelékenység
növelésének követelménye, ezzel egyidejűleg viszont az Unió tagállamaiban a mun-
kaerőpiacok szerkezeti válsága mutatkozik meg: az Európai Bizottság közleménye
szerint az Európai Unióban 2 és 3 millió közt van a betöltetlen állások száma, me-
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lyet nem ellensúlyoz a 17 millió munkanélküli jelenléte sem.2 A helyzetre válaszul
az Európai Unió 2000-ben elfogadta a tízéves időtartamra szóló lisszaboni stratégi-
át, melynek fő célja éppen a magas foglalkoztatottság, az alacsony munkanélküli-
ség és egy minél versenyképesebb piacgazdaság megteremtése.3

A demográfiai változás következményeinek enyhítése tehát elsősorban munka-
erő-piaci reformokkal, ill. az inaktívaknak a termelésbe történő bevonásával, másod-
sorban viszont a kieső munkaerő „pótlásával”, azaz átgondolt bevándorláspolitiká-
val érhető el. A továbbiakban a tagállamok bevándorláspolitikájára irányadó közös-
ségi szabályozási hátterét tekintjük át az Európai Unión „belülről”, ill. harmadik or-
szágokból érkező személyek viszonylatában. 

Bevándorlás harmadik országból

Az Európai Unióba „kívülről”, azaz harmadik országból érkező bevándorlók fogadá-
sának, letelepedésének, munkavállalásának szabályozása elsősorban tagállami
kompetencia, e téren tehát az egyes tagállamok jogosultak a részletes szabályok
megállapítására. Ennek elsődleges oka, hogy bevándorláspolitikájában az adott tag-
állam a saját gazdasági szükségszerűségeit érvényesítheti. 

A gazdasági célú migráció szabályozásának bevett módja, hogy a tagállamok két-
oldalú foglalkoztatási egyezményekkel rendezik, adott esetben ösztönzik pl. a hiány-
szakmák dolgozóinak mobilitását. Ennek egyik gyakorlati megvalósulása lehet a
munkavállalási engedély megszerzésének könnyítése, vagy egy pontozásos rend-
szer bevezetése, melyben az a munkavállaló kvalifikál nagyobb eséllyel a munkavál-
lalási engedély megszerzésére, aki az előre meghatározott szempontok értékelése
nyomán a legtöbb pontot szerzi meg (pl. a fogadó ország nyelvének ismerete; a fo-
gadó országban szerzett diploma; megelőző szakmai tapasztalat a küldő vagy a fo-
gadó országban; korábbi külföldi munkavégzés; családi körülmények stb.). Hason-
lóan két ország közti munkavállalói mobilitásösztönző hatással járt régen a vízum-
politika is, mely bizonyos tagállamok munkavállalói számára megkönnyítette az
adott országba történő beutazás és letelepedés feltételeit. Abban az esetben, ha
az adott tagállamban nagyszámú, jogilag rendezetlen helyzetű bevándorló tartózko-
dik (túlnyomó részük a fekete- vagy a szürkegazdaságban), a befogadó ország nem-
zetgazdasági érdeke viszont indokolná a munkaerő-piaci viszonyok rendezését, a
tagállam folyamodhat a regularizáció eszközéhez. Ennek eredményeként nagyszámú
— megelőzően már az adott tagállam területén élt és dolgozott — bevándorló rendez-
heti jogi helyzetét, s javíthatja a befogadó ország gazdasági potenciálját. Ilyen regu-
larizációs kampányok az Európai Unió tagállamaiban több ízben is lezajlottak (pél-
dául Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország4), jóllehet azokat általá-
ban az előzetes egyeztetés és notifikáció hiányában a többi tagállam és az Európai
Bizottság helyteleníti.

Amennyiben a tagállam — munkaerő-piaci vagy társadalmi megfontolások miatt —
a fentiekkel ellenkezően limitálni kívánja a külföldi munkavállalók számát, úgy kvó-
ták alkalmazásához folyamodhat: ennek értelmében adott foglalkoztatási ágazatban
csak meghatározott számú engedély lesz kiadható a szóban forgó harmadik ország
állampolgárai számára. 
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A fentiekben vázlatosan ismertetett tagállami bevándorláspolitika tartalmi szem-
pontból tehát szabadon alakítható. Megvalósulásának feltételeit tekintve azonban
már nem beszélhetünk széles körű autonómiáról, hiszen a római szerződés harma-
dik részének IV. fejezete (1992 óta) szupranacionális, azaz közösségi hatáskörbe
tette át a vízumra, a menedékjogra és a bevándorlásra vonatkozó jogalkotást. En-
nek értelmében közösségi szabályok határozzák meg például a harmadik ország ál-
lampolgárainak beutazására és tartózkodására vonatkozó előírásokat, továbbá az
Európai Unió vízumpolitikájának meghatározása sem az egyes tagállamok, hanem a
Közösség hatáskörébe tartozik.5

Ismét közösségi szabályozás alá vont területre érünk, amennyiben a harmadik
országból érkező állampolgár a befogadó országban 5 év folyamatos jogszerű tar-
tózkodás, munkavégzés után megszerzi a „huzamos tartózkodásra” jogosító stá-
tuszt (long-term resident status), melynek eredményeként az Európai Unió az euró-
pai állampolgárokkal történő asszimiláció magas fokára ér el. A „huzamos tartózko-
dási engedéllyel rendelkező” jogosultság megszerzését követően a harmadik ország
állampolgára éppúgy utazhat egyik tagállamból a másikba, mint az európai állam-
polgár, s az ez utóbbi számára a római szerződésből folyó jogok gyakorlására is jo-
gosult, így például: 

11. cikk 1. bekezdés: A huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek
az állampolgárokkal egyenlő elbánást élveznek az alábbiak tekintetében:

a) munkavállalásra és önálló vállalkozói tevékenységre való jogosultság, feltéve,
hogy e tevékenységek nem járnak még alkalmi részvétellel sem hatósági feladatok
gyakorlásában, valamint az alkalmazási feltételek és a munkavégzés feltételei, be-
leértve az elbocsátás és a javadalmazás feltételeit is;

b) oktatás és szakképzés, beleértve a nemzeti joggal összhangban nyújtott ta-
nulmányi juttatásokat is;

c) szakmai oklevelek, bizonyítványok és más képesítések elismerése a vonatko-
zó nemzeti eljárásokkal összhangban;

d) társadalombiztosítás, szociális ellátás és szociális védelem a nemzeti jog ál-
tal meghatározottak szerint;

e) adókedvezmények;
f) az árukhoz és a szolgáltatásokhoz, illetve a nyilvánosság számára elérhető

árukkal és szolgáltatásokkal való ellátottsághoz, valamint a lakásszerzési eljárások-
hoz való hozzáférés;

g) egyesülési és társulási szabadság, valamint a munkavállalókat vagy munka-
adókat képviselő szervezet tagságába történő belépés szabadsága, illetve bármely
olyan szervezetben való tagság szabadsága, amelynek tagjai egy bizonyos foglalko-
zást űznek, beleértve az ilyen szervezetek által nyújtott előnyöket is, a közrendre és
a közbiztonságra vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül;

h) az érintett tagállam teljes területén való szabad tartózkodás, a nemzeti jog-
szabályok által biztonsági okokból meghatározott korlátok között.6

Hasonló a családegyesítésre vonatkozó jog megítélése is, mint európai állampol-
gárok esetében: „A családtagoknak is lehetőséget kell biztosítani egy másik tagál-
lamban való letelepedésre a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy-
lyel együtt a család egységének megőrzése érdekében, és hogy a huzamos tartóz-
kodási engedéllyel rendelkező személy számára a tartózkodási jog gyakorlásának
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akadályozása elkerülhető legyen.”7 (A fenti szabályokat lefektető két irányelv átülte-
tésére a tagállamoknak 2006. január 23-áig volt lehetőségük.) 

Az Európai Unión belüli migráció

Az előbbiek értelmében nyilvánvaló, hogy amikor az Európai Unión belüli migrációról
beszélünk, akkor nem pusztán az európai állampolgárok szabad mozgáshoz való jo-
gára, hanem a „huzamos tartózkodási engedély megszerzésére” jogosult személyek
ez irányú jogára is gondolnunk kell. A továbbiakban azonban terminológiai okokból
csupán az európai állampolgárok szabad mozgáshoz való jogát fogjuk említeni. 

Magának az európai állampolgárságnak az 1992-es bevezetése is az asszimilá-
ció egy igen markáns megnyilvánulása volt, jóllehet ez csak kiteljesítette a római
szerződés 12. cikkét,8 mely az állampolgárságon alapuló diszkrimináció tilalmát fo-
galmazta meg kötelező erővel, s melyet az Európai Bíróság is oly sokszor és oly ha-
tározottan értelmezett.9 Ennek értelmében a valamely tagállamból munkavállalás,
letelepedés vagy szolgáltatásnyújtás céljából egy másik tagállamba érkező állam-
polgár számára nem támaszthatók a munkavállalással stb. kapcsolatos eltérő fel-
tételek, mint saját állampolgárokkal szemben. Ezt a szabályt a későbbiekben elfo-
gadott irányelvek10 alapján az Európai Bíróság gyakorlata kötelező érvénnyel fogal-
mazta meg a diákok, a nyugdíjasok, a munkakeresők és ezen személyek családtag-
jai vonatkozásában is. A tartózkodási és a szabad mozgáshoz való jog eredményes-
sé tételéhez azonban olyan kísérő szabályok elfogadására is szükség volt, mint pél-
dául a családegyesítéshez11 való jog, a diplomák és a szakképesítések kölcsönös
elismerése,12 a társadalombiztosítási jogosultságok vagy a megszerzett szociális jo-
gosultságok hordozhatóságának13 elve. 

A személyek szabad mozgása tárgyában elfogadott legutóbbi, alapvető jelentő-
ségű 2004/38-as EK-irányelv14 viszont a „személyeknek” már pusztán egy kategóri-
ájáról beszél, az európai állampolgárokról, akik számára a szabad mozgás és a tar-
tózkodás joga bármely tagállam területén biztosított kell, hogy legyen. A személy
„gazdasági” szempontú felfogásának utolsó visszatükröződése, s egyúttal a tagál-
lami (gazdasági) autonómia védőbástyája az a minimális követelmény, miszerint az
európai állampolgárnak végső soron (gazdasági aktivitásától függetlenül) rendelkez-
nie kell megfelelő egészségbiztosítással és a megélhetéshez elegendő pénzügyi for-
rással.15

Míg a harmadik országokból érkező bevándorlók tekintetében a tartalmi követel-
mények meghatározásának tagállami monopóliumáról, formai tekintetben viszont
közösségi kötöttségéről beszélhetünk; addig az Európai Unión belüli migráció tekin-
tetében tartalmi (lásd állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalma) és for-
mai szempontból is alapvetően a közösségi szabályok elsőbbsége érvényesül. Eköz-
ben azonban a tagállamok igen jelentős mérlegelési szabadsággal rendelkeznek az
egyenlő elbánás követelménye (s így a saját állampolgárokkal azonos jogok és kö-
telezettségek biztosítása) tekintetében három területen:

— az általános tartózkodási jog korlátját jelenti az úgynevezett „közrendi záradé-
kok”16 (közrend, közbiztonság, közegészségügy) alkalmazása;

— a közösségi munkavállalók tekintetében a közszférában történő foglalkoztatás
korlátozása;
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— az Európai Unió bővítési köreivel (Görögország, Portugália, Spanyolország, a tíz
kelet-közép-európai ország, valamint Románia és Bulgária) összefüggésben az újon-
nan csatlakozott tagállamokból érkező munkavállalók munkaerőpiacra történő beju-
tásának átmeneti rendelkezésekkel (transitional measures) történő szabályozása. 

Az elsőként említett ún. „közrendi záradékok” lehetővé teszik a tagállam számá-
ra, hogy az ország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyeztető
személyek tartózkodási jogát korlátozza, adott esetben pedig a személynek az or-
szág területéről való kiutasítását rendelje el. Jóllehet a „közrendnek” nincs egy ál-
talánosan elfogadott közösségi mércéje (ebből kifolyólag tehát a tagállami hatósá-
gok körébe tartozik annak megítélése, hogy a szóban forgó személy jelenléte meny-
nyiben jelent veszélyt az ország számára), a hatályos közösségi szabályozás értel-
mében17 az ország területének elhagyására kizárólag az illető személyes magatartá-
sa teremthet indokot, de a büntetett előélet például nem. Ugyanígy szükséges a tag-
állam közrendjének „súlyos” megsértése, pusztán elvont veszélyeztetésre kiutasí-
tást elrendelő határozat nem alapítható, továbbá európai állampolgárral szemben
nem alkalmazható súlyosabb szankció, mint saját állampolgárral szemben. Ezen
felül a közösségi jog pontosan kijelöli, hogy milyen eljárásjogi garanciákat kell a tag-
államok hatóságainak tiszteletben tartaniuk. A tagállamok által hivatkozott közren-
di záradék szükségességét és arányosságát az Európai Bíróság vizsgálhatja felül. A
közegészségügyre hivatkozás az előbbinél szűkebb mérlegelést enged a hatóságok
számára, hiszen itt a közösségi jog megjelöli azon betegségek körét, melyek alap-
ján a személy tartózkodási joga megtagadható.18

A római szerződés 39. cikk 4. bekezdése kizárólag a közszolgálatba történő be-
jutásra vonatkozóan ad teret tagállami autonómiának, onnantól kezdve azonban,
hogy az európai állampolgár egy másik tagállamban közhivatali funkció ellátására
vált jogosulttá, jövedelmezése, munkakörülményei, kiegészítő javadalmazásai stb.
nem különbözhetnek a saját állampolgárokétól. Az Európai Bíróság által kifejtett ér-
telmezésben azonban a tagállam nem minősíthet akármilyen foglalkozást a közszol-
gálatba tartozónak. Ez csak annyiban lehetséges, amennyiben a foglalkozás gyakor-
lása állandó jelleggel az adott állam vagy állami szervek érdekeinek védelmében tör-
ténő részvételt valósítja meg úgy, hogy a tevékenységnek nem pusztán elhanyagol-
ható része kötődik az említett állami érdekek védelméhez. Ilyen értelemben véve a
közszolgálat valóban a közjog által szabályozott, állami hatalom gyakorlásában tör-
ténő közvetett vagy közvetlen részvételt jelent. 19

Az új tagállamok munkavállalóival szemben alkalmazott „átmeneti rendelkezé-
sek” csatlakozási körönként eltérőek, hiszen változhat időtartamuk (pl. hat év Spa-
nyolország, maximum hét év a közép-kelet európai államok, valamint Románia és
Bulgária esetében) és tárgyi hatályuk (a megszorítással érintett foglalkozások köre)
is. Általános jellemzőjük azonban, hogy a közösségi integráció lényegi elemét adó
gazdasági célú migráció, azaz a munkavállalás lehetőségét szűkítik be vagy függesz-
tik fel előre meghatározott időre.20 Az „átmeneti rendelkezések” egyik jellegzetessé-
ge azonban az ún. „közösségi preferencia” elvének (Community preference princip-
le) érvényre juttatása, mely kizárja, hogy amennyiben — munkavállalásról lévén szó
— ugyanarra a munkahelyre két egyenlően képzett és ugyanannyira alkalmas sze-
mély jelentkezik, ahol az egyikük európai állampolgár, a másikuk pedig harmadik or-
szág állampolgára, a foglalkoztatónak az európai állampolgárt kell választania. 
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Az Európai Unión belüli gazdasági migráció ösztönzésére létesült az Európai Bi-
zottság Foglalkoztatási, Szociális Ügyek és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága által
működtetett EURES-szolgálat,21 mely az európai munkavállalók és munkaadók inter-
netes fórumaként több ezer embernek segít munkát találni az egyes tagállamokban,
továbbá hasznos információt nyújt a célország munkaerőpiaci helyzetéről, életszín-
vonaláról stb. Ezen felül 2006-ot az Európai Bizottság a „munkavállalói mobilitás eu-
rópai évének” nyilvánította, melynek során számtalan rendezvénnyel és információs
kampánnyal igyekeztek felhívni az állampolgárok figyelmét a külföldi munkavállalás-
ban rejlő lehetőségekre. 

Az európai integráció nem létezhetne a „határon átnyúló elem” (cross-border ele-
ment), azaz a mozgás szabadságával összefüggő szabályozás nélkül, legyen szó
akár áruról, szolgáltatásról, tőkéről vagy személyekről. Az Európai Unió az európai
állampolgárság bevezetésével és jogi hátterének kiépítésével mindannyiunk számá-
ra garantálja a határátlépés, az utazás és a letelepedés lehetőségét valamely má-
sik tagállamban, ezen felül pedig a saját állampolgárok helyzetéhez hasonló felté-
teleket teremt (legalábbis jogosítványok terén) harmadik országok állampolgárainak
is, amennyiben azok „huzamos tartózkodásra” jogosult státusszal rendelkeznek. Így
válik a migráció a közösségi integráció sine qua nonjává, a társadalmi integráció pe-
dig a migráció előfeltételévé. 

Jegyzetek

1. Itt jegyezzük meg, hogy a jogfejlődés későbbi vonulataként a 2004/38-as EK-irányelv
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ményt támasztja: az európai állampolgárnak megfelelő anyagi forrásokkal kell rendelkez-
nie ahhoz, hogy ne váljék a fogadó ország számára „indokolatlan” pénzügyi teherré, ill.
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4. Például: Görögország — 1998, 2001; Olaszország — 1986, 1990, 1995/1996, 1998,

2002; Spanyolország — 1985/1986, 1991, 1996, 2000, 2001, 2005; Portugália—
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sekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik or-
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6. Az Európa Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok
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7. Uo., Preambulum 20. pont.
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polgáraira vonatkozó védelmi rendelkezések hatálya alá tartoznak” (HL L 158., 2004.
április 30., 58. p.).
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JULIANNA SÁRA TRASER

IMMIGRATION POLICY AND THE EU

The European integration could not exist without "the cross-border element",
that is regulation in connection with the freedom of movement, speaking of
goods, services, capital, or persons. The European Union through the intro-
duction of European citizenship and establishing the legal background gua-
rantees passing the borders, the possibility of travelling and settling in any
other member state for all of us,  and at the same time creates conditions sili-
mar to those of its own citizens even to citizens of third states, if they have
rightful status for "continuous stay". Thus, migration becomes the sine qua
non of integration, and the social integration becomes the presumption of the
migration.
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