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Írországnak az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról szóló 2008/381/EK tanácsi határozat
elfogadására vonatkozó kéréséről

(2009/C 1/01)

1. BEVEZETÉS

1. 2008. május 14-én a Tanács elfogadta az Európai Migrációs Hálózat (EMH) létrehozásáról szóló
2008/381/EK határozatot. Az Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. cikkének megfelelően Írország
nem vett részt a fent említett határozat elfogadásában.

2. Ugyanazon jegyzőkönyv 4. cikke alapján azonban „Azt követően, hogy a Tanács az Európai Közösséget
létrehozó szerződés IV. címe (a korábbi IIIa. címe) alapján valamilyen intézkedést fogad el, az Egyesült
Királyság vagy Írország bármikor bejelentheti a Tanácsnak és a Bizottságnak azon szándékát, hogy az
intézkedést el kívánja fogadni. Ebben az esetben az Európai Közösséget létrehozó szerződés
11a. cikkében (a korábbi 5a. cikkének (3) bekezdésében) meghatározott eljárást kell értelemszerűen
alkalmazni”.

3. Írország levélben értesített a Tanácsot és a Bizottságot azon szándékáról, hogy el kívánja fogadni a
2008/381/EK határozatot.

4. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 11a. cikkének megfelelően: „Bármely tagállam, amely a
11. cikknek megfelelően létrehozott megerősített együttműködésben részt kíván venni, erről a szándé-
káról értesíti a Tanácsot és a Bizottságot, amely az értesítés kézhezvételétől számított három hónapon
belül véleményt terjeszt a Tanács elé. Az értesítés kézhezvételének időpontjától számított négy hónapon
belül a Bizottság határozatot hoz a kérelemről és az általa esetlegesen szükségesnek ítélt különleges
rendelkezésekről”.

5. Az említett cikk feltételeivel összhangban a Bizottság a következő véleményt terjeszti a Tanács elé.

2. VÉLEMÉNY

A Bizottság örömmel fogadja Írország kérelmét a közösségi menekültügyi és migrációs politika egyik
központi elemét képező 2008/381/EK határozat elfogadására, ezért kedvező véleményt bocsát ki az említett
részvétellel kapcsolatban.

A Bizottság megállapítja, hogy Írország továbbra is szilárd támogatója az EMH-nak, és aktívan hozzájárul
fejlesztéséhez és eredményeihez. A Bizottság szerint fontos, hogy a lehető legkorábban elismerjék ezt az
elkötelezettséget, mivel az az EU egészének is érdekében áll.
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Ennek következtében a Bizottság azon az állásponton van, hogy egy egyedi eljárás keretében a fenti határo-
zat Írország esetében azon a napon lépjen hatályba, amelyen Írország annak elfogadásáról értesítést küldött.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 22-én.

a Bizottság részéről
Jacques BARROT

alelnök
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