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Megjegyzések

Korábbi 19 02 01 01., 19 02 01 02. és 19 02 01 03. jogcím

A 2007–2013 közötti pénzügyi keret időszakára vonatkozó külső fellépések eszközeinek ésszerűsítése és egyszerűsítése része-
ként a migráció és menekültügy terén harmadik országoknak nyújtott pénzügyi és műszaki támogatás (Aeneas program) helyébe
e területen a harmadik országokkal folytatott tematikus együttműködési program lép. Az Aeneas program (2004–2006) a
2001–2003-as előkészítő fellépésekre épül, valamint a migrációs kérdéseknek az Európai Unió külső államokkal fenntartott kap-
csolataiba történő bevételéről szóló bizottsági közleményre (COM(2002) 703 végleges), amely megalapozta a jogi alapok
kialakítását.

E program célja a migráció okainak a származási országokban történő kezelése. E program keretében az előirányzatokat
egyedi és kiegészítő módon harmadik országoknak biztosított műszaki és pénzügyi segítségnyújtás céljára is fel lehet használni,
ezáltal támogatva őket a migrációs áramlások minden szempontból megfelelőbb kezelésének biztosítására irányuló
erőfeszítéseikben.

Elsőbbségben részesülnek azon átfogó programok, amelyek összhangban vannak a migráció alapvető okaival foglalkozó közös-
ségi törekvésekkel.

Az EU közösségi programot fogadott el az EU-n kívüli származási és tranzitországokkal és -régiókkal a migráció és a mene-
kültügy terén folytatandó együttműködés tekintetében, amely egyedi, kiegészítő választ fog adni az ezen országok által a délről
délre irányuló migrációs áramlások, a migráció kiváltó okának számító szegénység elleni küzdelem, valamint a délről északra
irányuló agyelszívás csökkentése jobb kezelésére tett erőfeszítések során felmerült igényekre, és segíteni fogja őket a kapacitá-
saik fejlesztésében a menekültügy és a migráció terén fennálló nemzetközi kötelezettségeik teljesítése érdekében; nagy figyelmet
fognak fordítani a személyekkel (bevándorlókkal, menekültekkel vagy visszatelepültekkel) szembeni bánásmódnak, amit szigo-
rúan fognak ellenőrizni.

Ez a közösségi együttműködési program olyan akciókat finanszíroz, amelyek koherens módon illeszkednek az érintett nem
EU-tagállamok országos és régiós közösségi együttműködési és fejlesztési stratégiáiba, és kiegészítik azokat az akciókat – külö-
nösen a migráció, a menekültügy, a határok ellenőrzése és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek területén –, amelye-
ket e stratégiák végrehajtására előirányoztak, és amelyeket egyéb együttműködési és fejlesztési közösségi forrásokból
finanszíroznak.

A demokratikus elvek és a jogállamiság, továbbá az emberi és a kisebbségi jogok, valamint az alapvető szabadságjogok tiszte-
letben tartása e jogi aktus alkalmazásának lényeges elemét képezik. Amikor szükséges, és amennyire csak lehetséges, a megfi-
nanszírozott akciókat olyan intézkedésekhez társítják, amelyek célja a demokrácia és a jogállamiság erősítése, és az e téren
meglévő nemzetközi jogi aktusok betartása, beleértve a genfi Menekültügyi Egyezményt.
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Az ezen előirányzat keretében pénzügyi támogatásra jogosult partnerek lehetnek regionális és nemzetközi szervezetek és ügy-
nökségek (különösen az Egyesült Nemzetek ügynökségei), nem kormányzati szervezetek (NGO-k) vagy más nem állami szerep-
lők, harmadik országok szövetségi, nemzeti, tartományi és helyi kormányzatai, valamint azok osztályai és hivatalai, intézmények,
szervezetek, továbbá a köz- és magánszféra gazdasági szereplői.

Ezen előirányzat egy részét a harmadik országokkal való hatékony partnerség kialakítására fogják fordítani az emberkereske-
delem elleni küzdelem terén.

Jogalap

Az 1905/2006/EK rendelettel (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.) hatályon kívül helyezett, a migráció és menekültügy területén
harmadik országok számára biztosított pénzügyi és technikai segítségnyújtás programjának (Aeneas) létrehozásáról szóló, 2004.
március 10-i 491/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 80., 2004.3.18., 1. o.).

A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).

Jogi hivatkozások

A Bizottság 2005. augusztus 3-i közleménye: Külső fellépések a 2007–2013 közötti időszakra szóló jövőbeli pénzügyi terv
tematikus programjai keretében (COM(2005) 324 végleges).

A Bizottság 2006. január 25-i közleménye: A harmadik országokkal a migráció és a menekültügy területén történő együttmű-
ködésről szóló tematikus program (COM(2006) 26 végleges).
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