
64 Külügyi Szemle

Ian Manners egy 2002-es tanulmá-
nyában vezette be a normatív hata-
lom fogalmát, amellyel az Európai 

Unió nemzetközi szerepére vonatkozó-
an egy újabb, azóta is tartó vitát indított 
el.2 Koncepciójának lényege, hogy az 
Uniónak a többi nemzetközi szereplő-
től eltérő normatív jellege a kialakulása 
történeti kontextusára, illetve a sajátos 
jogi-politikai felépítésére vezethető visz-
sza. Azaz egyrészt arra, hogy az Eu-
rópai Gazdasági Közösség a második 
világháború utáni, a világégéshez és a 

genocídiumhoz vezető nacionalizmust 
elítélő légkörben született, és az alapító 
államok egy olyan együttműködési for-
mát kerestek, amely hosszú távon bizto-
sítja a békét és a szabadságot Európában. 
Másrészt az Európai Unió olyan sajátos 
keveréke a kormányzás kormányközi és 
szupranacionális módjának, amely egye-
dülálló jelleget ad neki a nemzetközi 
politikában, s meghaladja a vesztfáliai 
államközpontú nemzetközi rendszer ke-
reteit. Ez a teljesen új és a többi nemzet-
közi szereplőtől különböző hibrid entitás 
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A sokat vitatott 2016. március 18-i uniós–török nyilatkozat kapcsán joggal vetődik fel a kérdés: 
beszélhetünk-e az Európai Unióról mint a nemzetközi viszonyok normatív szereplőjéről, amely 
mind az uniós (bel)politikák, mind az EU külkapcsolatainak alakítása során az uniós normatív 
értékek érvényesítésére és terjesztésére törekszik, így célozva meg az állam- és érdekközpontú 
vesztfáliai rendszer átalakítását? A jelen tanulmány erre a kérdésre fókuszál. Írásomban bemu-
tatom a normatív hatalom elméletének lényegét és az azt ért főbb kritikákat, megvizsgálom az 
uniós–török nyilatkozat elmeit és azok végrehajtását, valamint az azokkal kapcsolatos jogi, 
morális és reálpolitikai aggályokat.

It can be raised with reason whether we can speak about the European Union as the normative 
power of the international relations, in connection with the contested EU–Turkey declaration 
which was signed on 18th March 2016. The substance of the normative power approach is 
that the EU, while forming both its internal affairs and foreign relations, aims to enforce and 
spread its normative values trying to transform the state- and interest-centered Westphalian 
international system. The study focuses on the above-mentioned question, introducing the 
nucleus of the normative power theory and its main critics, examining the main elements of the 
EU–Turkey declaration and the state of its implementation as well as the related legal, moral 
and political concerns.

* * * 
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a tagállamai által elfogadott és követett 
olyan univerzális közös értékeken és el-
veken alapszik, mint a demokrácia, a jog-
államiság, a szociális igazságosság és az 
emberi jogok tiszteletben tartása. Ezek az 
alapelvek képezik továbbá a tagállamok 
egymás közti viszonyának, valamint az 
EU külkapcsolatainak a bázisát is.3

Manners egyfajta normatív alapot tu-
lajdonít az Európai Uniónak, amely több 
mint ötven év nyilatkozatait, szerződé-
seit, joganyagát, politikai alapelveit és 
feltételeit, valamint gyakorlatát foglalja 
magában. Az integráció fennállása so-
rán létrejött hatalmas mennyiségű jogi 
és politikai dokumentum, illetve uniós 
gyakorlat öt fő alapelvre épül, amelyek 
együttesen képezik az Unió vívmánya-
inak az alapját. Ez az öt princípium a 
béke, a szabadság, a demokrácia, a jog-
államiság, valamint az alapvető emberi 
és szabadságjogok tiszteletben tartása. 
Manners az öt fő norma mellett meg-
említ négy kisebb jelentőségű elvet is: a 
szociális szolidaritást, a diszkrimináció 
tilalmát, a fenntartható fejlődés és a jó 
kormányzás követelményét.4

Azonban pusztán az, hogy az EU ren-
delkezik bizonyos normatív bázissal, még 
önmagában nem indokolja, hogy norma-
tív hatalomként tekintsünk rá. E normák 
érvényesítése és terjesztése legitimálja 
azt, hogy az Európai Unió több mint a 
tagállamai összessége, és hogy a norma-
tív hatalom szerepét tölti be a nemzetközi 
politikában. Manners az EU normáinak 
hat különböző terjesztési formáját gyűj-
tötte össze, illetve különböztette meg.

• Az első az uniós normák járvány- 
vagy fertőzésszerű terjedése, ami 
alatt azt kell értenünk, hogy számos 
európai norma terjedése nem az EU 
tudatos magatartására vezethető visz-
sza, hanem arra, hogy más országok 
bizonyos gyakorlatokat, szabályokat, 
politikákat (önként és mindenféle el-
lentételezés nélkül) átvesznek az Eu-
rópai Uniótól.

• A normák – immár tudatos és szán-
dékolt – informális terjesztésének az 
eszközei azok a stratégiai jellegű nyi-
latkozatok, például a soros elnökség 
vagy az Európai Bizottság (a továb-
biakban: Bizottság) elnöke részéről, 
amelyek valamely új politikát hirdet-
nek meg.

• A procedurális vagy eljárások útján 
történő normaterjesztés az EU har-
madik országokkal, illetve más nem-
zetközi szereplőkkel való kapcsola-
tainak az intézményesítése során va-
lósul meg, és számos formát ölthet: 
például társulási és partnerségi meg-
állapodások, régiók közötti együtt-
működési megállapodások vagy az 
EU más nemzetközi szervezetekhez 
való csatlakozása révén, de ide sorol-
ható a bővítési procedúra is.

• A transzfer révén megvalósuló nor-
materjesztés esetében az EU áru-
kereskedelmet folytat, segélyt vagy 
technikai támogatást nyújt harmadik 
országoknak, és e tevékenysége so-
rán az uniós normák és standardok is 
átadásra kerülhetnek.

• A nyílt normaterjesztés az Euró-
pai Unió harmadik országokban és 
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nemzetközi szervezetekben való fizi-
kai jelenlétéből adódik, amelyet több 
szereplő is biztosít: a Bizottság dele-
gációi, a tagállamok nagykövetségei, 
illetve a külügyi és biztonságpoliti-
kai főképviselő munkáját segítő Eu-
rópai Külügyi Szolgálat.

• Az Európai Unió normáinak, értéke-
inek, gyakorlatainak, politikáinak az 
utolsó terjesztési módja az ún. kul-
turális filter, amely a harmadik or-
szágok és a nemzetközi szervezetek 
politikai tanulási folyamatát, illetve 
a nemzetközi normák elfogadására 
való készségét próbálja befolyásolni 
vagy elősegíteni a társadalmi és po-
litikai identitás alakításával.5

Normatív bázisának terjesztésével az 
Európai Unió hozzájárul a vesztfáliai 
típusú nemzetközi rendszer átalakulásá-
hoz, ami szintén a normatív hatalmi jel-
legét támasztja alá.6

A normatív hatalom elméletének 
kritikái

A normatív hatalom elméletét ugyanakkor 
számos kritika érte, illetve éri. A koncep-
ciót sokan sebezhetőnek tartják amiatt, 
hogy azokban a konkrét esetekben, ami-
kor az EU alapvető érdekeinek az érvé-
nyesítése kerül kollízíóba a saját norma-
tív bázisának a terjesztésével, akkor az 
utóbbi jelentősége tipikusan háttérbe szo-
rul. Nathalie Tocci kiemeli, hogy az EU 
és Izrael (valamint az Amerikai Egyesült 
Államok) közötti, hagyományosan pozi-
tív és szoros kapcsolat aláásta az Unió 

normatív diskurzusát és célkitűzéseinek 
az érvényesítését az arab–izraeli konf-
liktusban, ugyanis míg az EU hevesen 
tiltakozott az ellen, hogy az újabb izraeli 
telepeket építsenek a palesztinoktól el-
foglalt területeken, addig a kereskedelmi 
kedvezményeit az ott létrejött vállalkozá-
sokra is kiterjesztette, így tulajdonkép-
pen belenyugodott az izraeliek jogsértő 
magatartásába.7 Oroszországgal szemben 
szintén kevéssé képes az EU a normatív 
bázisa terjesztésére és céljai érvényesíté-
sére, mivel az energiafüggősége megle-
hetősen behatárolja a normatív eszköztá-
ra alkalmazhatóságát.8

Ryan Tilley a normatív hatalom kriti-
kája kapcsán szintén azt hangsúlyozza, 
hogy az Unió stratégiai jelentőségű gaz-
dasági és biztonságpolitikai érdekeinek 
az érvényesítése jellemzően az emberi 
jogok képviseletének a rovására történik. 
Tilley szerint ráadásul az EU külpoliti-
kai tevékenységének a koherenciáját a 
lisszaboni reformok ellenére alapvetően 
megtépázza az a körülmény, hogy – a li-
berális kormányközi felfogás szerint – a 
tagállamok nemzeti érdekei, illetve a tag-
államok közötti alkuk alakítják a politi-
katerületet. Végül rámutat arra a kettős 
mércére, amit az EU alkalmaz az emberi 
jogok érvényesítése terén: míg a harma-
dik országoktól elvárja azok betartását, 
addig maga – az Alapjogi Charta jogi 
kötőerővel való felruházása ellenére is – 
emberi jogi válságban van, különös te-
kintettel a menekültügyi, a migrációs és 
a kisebbségpolitikája terén tapasztalható 
ellentmondásokra.9
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Adrian Hyde-Price nem az integráció-
elméletek, hanem a nemzetközi viszo-
nyok neorealista elméletének prizmáján 
keresztül vizsgálja a normatív hatalom 
elméletét, s azt hangsúlyozza, hogy az 
EU külpolitikájának, nemzetközi sze-
repvállalásának legfőbb determinánsai 
a nemzetközi rendszer jellemzői, illetve 
annak rendszerszintű változásai.10

Helene Sjursen több kételyt is felvet 
az Európai Unió normatív szerepével 
kapcsolatban. Az egyik, hogy az EU a 
nemzetközi szerepvállalása során nem 
feltétlenül az általa univerzálisnak tartott 
normatív értékeinek (normatív bázisá-
nak) a terjesztésére koncentrál, hanem a 
saját érdekei érvényesítésére. Másrészt 
nem kizárólag az EU törekszik a norma-
tív értékei terjesztésére, ezért a norma-
tív hatalmi jelző nem megkülönböztető 
jegye az európai közös külpolitikának. 
Sjursen az Egyesült Államok normatív 
tevékenységére hívja fel a figyelmet, töb-
bek között Woodrow Wilson tizennégy 
pontjára, illetve az emberi jogoknak a 
Jimmy Carter külpolitikájában jellemző 
hangsúlyozására. Harmadrészt – teszi 
fel a kérdést Sjursen –, honnan tudható, 
hogy a nemzetközi szerepvállalás norma-
tív módja morális értelemben feltétlenül 
csak jó lehet, ahogyan azt a normatív ha-
talom képviselői állítják?11

Manners későbbi munkáiban, részben a 
fenti kritikákra is reagálva, tovább ponto-
sította a normatív hatalom elméletét. Az 
EU normatív hatalmának elemzéséhez és 
megítéléséhez három tényező együttes 
figyelembe vételét javasolja: hogy mi-
lyen normák érvényesítésére törekszik az 

EU; hogyan próbálja meg népszerűsíteni 
és terjeszteni ezeket a normákat; és mi-
lyen hatást ér el a normaterjesztéssel. Az 
Unió normatív bázisát képező elvekkel 
kapcsolatban Manners megjegyzi, hogy 
azok az Egyesült Nemzetek Szervezeté-
nek rendszerében általában elismert és 
alkalmazandó elvek.12 Nem igaz tehát 
az a kritika, miszerint az Unió pusztán a 
saját partikuláris normáinak, értékeinek, 
illetve érdekeinek a terjesztésére töre-
kedne, egyfajta kulturális gyarmatosítás 
keretében.

A normatív bázis terjesztésének előfel-
tétele és morális alapja, hogy az EU maga 
is példaként szolgál, azaz az általa propa-
gált és terjesztett normatív értékek szerint 
alakítja a politikáit és a külkapcsolatait 
(living by example). A normaterjesztés 
normatív formája – ami megkülönbözteti 
az EU-t a nemzetközi viszonyok egyéb 
szereplőitől, amelyek esetenként szintén 
a saját normatív értékeik propagálására 
és terjesztésére törekednek – elsősorban 
a meggyőzés és az érvelés. Ezeket a har-
madik országokkal folytatott párbeszéd, 
illetve azok elkötelezése (társulási, part-
nerségi megállapodások, bővítés, szom-
szédságpolitika, fejlesztési együttműkö-
dés) során alkalmazza.13

Végül, az Unió normaterjesztésének a 
hatása leginkább a következményetika 
alapján közelíthető meg, amely szerint az 
EU-nak a legkisebb sérelem okozására 
kell törekednie a nemzetközi kapcsolata-
iban, ennek érdekében folyamatosan és 
reflexív módon át kell gondolnia a külkap-
csolati politikáinak a partnerországokra 
és régiókra gyakorolt hatását, valamint 
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elő kell segítenie a helyi érdekeltség és a 
pozitív feltételhez kötöttség megvalósu-
lását. Míg az előbbi az egyoldalú hatal-
mi cselekvés helyett a helyi politikát és 
társadalmat bevonja a normaterjesztés 
folyamatába, addig az utóbbi biztosítja, 
hogy az előrelépést és fejlődést megfelelő 
ösztönzők és előnyök kísérjék.14

Manners ugyanakkor arra is rámutat, 
hogy a normaterjesztés hatását eseten-
ként rendkívül nehéz megítélni, mert 
olyan körülmények befolyásolják, mint a 
terjesztett normák világossága, egyértel-
műsége; az adott nemzetközi környezet, 
szituáció egyszerűsége, amikor is az EU 
az egyetlen domináns szereplő (például 
a kilencvenes évek elején, a kelet-közép-
európai államok társulási és csatlakozási 
folyamatában); a normaterjesztés kon-
zisztenciája, azaz, hogy az EU nem al-
kalmaz kettős mércét a partnerországok-
kal szemben; vagy éppen az időtartam, 
amely a normaterjesztés fenntarthatósá-
gát indikálja.15

Fontos megjegyezni, hogy az Unió 
normatív értékeinek terjesztése és azzal 
kapcsolatban a normatív hatalom kon-
cepciója nem pusztán politikatudomá-
nyi kreatúra, amely immár második év-
tizede szolgál alapul az EU nemzetközi 
szerepvállalásáról folytatott tudományos 
vitáknak, hanem uniós jogi alapja is van, 
amely az EU céljává és kötelezettségévé 
teszi a normatív értékek terjesztését. Az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. cik-
kének (5) bekezdése az Unió céljainak 
rögzítése kapcsán leszögezi:

A világ többi részéhez fűződő kap-
csolataiban az Unió védelmezi és ér-
vényre juttatja értékeit és érdekeit, és 

hozzájárul polgárainak védelméhez. 
Hozzájárul a békéhez, a biztonság-
hoz, a Föld fenntartható fejlődésé-
hez, a népek közötti szolidaritáshoz 
és kölcsönös tisztelethez, a szabad és 
tisztességes kereskedelemhez, a sze-
génység felszámolásához és az embe-
ri jogok, különösen pedig a gyerme-
kek jogainak védelméhez, továbbá a 
nemzetközi jog szigorú betartásához 
és fejlesztéséhez, így különösen az 
Egyesült Nemzetek Alapokmányá-
ban foglalt alapelvek tiszteletben tar-
tásához.16

Az Unió külső tevékenységének elveit 
és céljait meghatározó 21. cikk (1) bekez-
dése pedig kimondja:

Az Unió nemzetközi szintű fellépése 
azon elvekre épül, amelyek létrehozá-
sát, fejlődését és bővítését vezérelték, 
és arra irányul, hogy ezek érvénye-
sülését a világ többi részén is előbbre 
vigye; ezek az alapelvek a demokrá-
cia, a jogállamiság, az emberi jogok 
és alapvető szabadságok egyetemes 
és oszthatatlan volta, az emberi mél-
tóság tiszteletben tartása, az egyen-
lőség és a szolidaritás elvei, valamint 
az Egyesült Nemzetek Alapokmá-
nyában foglalt elvek és a nemzetkö-
zi jog tiszteletben tartása. Az Unió 
arra törekszik, hogy kapcsolatokat 
alakítson ki és partnerségre lépjen 
azokkal a harmadik országokkal, va-
lamint nemzetközi, regionális vagy 
univerzális szervezetekkel, amelyek 
osztoznak vele az első albekezdésben 
említett elvekben.17

A tanulmány további részében azt vizs-
gáljuk, hogy az EU és Törökország között 
2016. március 18-án létrejött migrációs 
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nyilatkozat kapcsán mennyiben tekinthe-
tünk az Európai Unióra mint a nemzetkö-
zi viszonyok normatív szereplőjére.

Az EU–Törökország-nyilatkozat 
és annak végrehajtása

A 2016. március 18-án kiadott uniós–tö-
rök nyilatkozat szerint az EU állam- és 
kormányfői megállapodtak török kollé-
gáikkal a Törökországból származó ille-
gális migráció felszámolásában, valamint 
a menekülteknek az Unióba való, jog-
szerű csatornákon keresztül, az európai 
uniós és a nemzetközi jognak megfelelő 
módon történő áttelepítésében. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy jogi értelem-
ben nem beszélhetünk nemzetközi meg-
állapodásról: a 2016-os nyilatkozat egy 
politikai alku, amelynek be nem tartása 
jogi következményekkel nem jár, „csak” 
politikaival.18

A megállapodás központi elemét az 
az 1:1-es mechanizmus képezi, amely-
nek értelmében valamennyi, 2016. 
március 20. után Törökországból a gö-
rög szigetekre szabálytalanul érkező 
migránst – aki nem nyújt be menedék-
kérelmet, illetve akinek a kérelmét elfo-
gadhatatlannak vagy megalapozatlannak 
nyilvánították – visszaszállítják Török-
országba. Ugyanakkor minden egyes 
visszaszállított szíriai helyett egy török-
országi szíriait áttelepítenek az Európai 
Unió valamely tagállamába. Amint már 
jelentősen és tartósan lecsökken a Török-
országból érkező szabálytalan határátlé-
pők száma, a mechanizmust felváltja egy 
önkéntes humanitárius letelepítési rend-
szer.

Törökország vállalta továbbá, hogy 
megtesz minden szükséges intézkedést 
az új szárazföldi vagy tengeri irregulá-
ris migrációs útvonalak kialakulásának a 
megelőzése érdekében. Az Európai Unió 
cserébe vállalta a vízumliberalizációs 
tárgyalások felgyorsítását, azaz a török 
állampolgárok vízummentességének a 
2016. június végéig történő megvalósulá-
sát, amennyiben Törökország teljesíti an-
nak mind a 72 feltételét. Az EU emellett 
felajánlotta 3 milliárd eurónak a Törökor-
szág területén élő menekülteket támoga-
tó eszköz keretében, az életkörülményeik 
javítása érdekében történő folyósítását, 
illetve annak 2018 végéig további 3 milli-
árd euróval való kiegészítését, amennyi-
ben az első összeget addigra teljes mér-
tékben felhasználják. Az Európai Unió 
ígéretet tett a csatlakozási tárgyalások 
újraindítására – a 33. fejezet megnyitásá-
ra –, illetve a vámunió továbbfejlesztését 
célzó egyeztetések folytatására. A két 
fél megegyezett a szíriai humanitárius 
körülmények fejlesztése terén történő 
együttműködésről is.19

A közös nyilatkozattal kapcsolatban 
a 2016. március 17–18-i európai tanácsi 
csúcsértekezlet következtetései leszögez-
ték egyrészt, hogy az nem keletkeztet a 
tagállamok számára semmilyen új áthe-
lyezési és áttelepítési kötelezettséget, más-
részt hogy az EU elvárja Törökországtól a 
demokrácia, a jogállamiság és az alapvető 
szabadságjogok legmagasabb szintű tisz-
teletben tartását és biztosítását.20

Igen változatos képet kapunk, ha a 
megállapodás pontjainak a végrehajtá-
sát vizsgáljuk. Az Európai Unió számá-
ra a nyilatkozat legfontosabb eleme, az 
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1:1-es mechanizmus jelentős eredményt 
hozott a Törökországból a görög szige-
tekre szabálytalanul érkező migránsok 
számát illetően, vagy legalábbis jelentős 
részben hozzájárult annak csökkenésé-
hez. Míg a 2016. március 20. előtti három 
hétben 26.878 személy érkezett a görög 
szigetekre, addig a következő három hét-
ben mindössze 5847.21 Az Európai Bi-
zottságnak a nyilatkozat végrehajtásáról 
szóló legfrissebb, ötödik előrehaladási 
jelentése szerint ráadásul ez a szignifi-
kánsan alacsony szint fenntarthatónak 
is bizonyult, hiszen 2016. december 8. és 
2017. február 26. között összesen 3449 fő 
érkezett szabálytalanul Törökországból a 
görög szigetekre (ami napi átlag 43 sze-
mélyt jelent). Ez a szám az egy évvel ko-
rábbi azonos időszakban közel 200.000 
volt. De nemcsak a szabálytalanul érke-
zők száma csökkent számottevően, ha-
nem az Égei-tengeren bekövetkezett ha-
láleseteké is: ez idő alatt hetvenen vesz-
tették életüket, míg a 2015–16-os vizsgált 
időszakban ezeregyszázan.22

Meg kell azonban azt is jegyeznünk, 
hogy az EU és Törökország közötti meg-
állapodás mellett egy másik tényező is 
hozzájárulhatott ahhoz, hogy számotte-
vően kevesebben választották az Unió-
ba vezető ún. kelet-mediterrán migráci-
ós útvonalat. Ez pedig nem más, mint a 
nyugat-balkáni országok által elrendelt 
határzár 2016 januárjában.

Ugyanakkor, ha a Görögországból a 
török földre visszaszállított személyek 
számát nézzük – azaz azokét, akik 2016. 
március 20-a után érkeztek, és nem nyúj-
tottak be menekültkérelmet, vagy azt az 

elbírálók elfogadhatatlannak nyilvání-
tották –, az 2016. március 20. óta mind-
össze 1487 fő. Igaz ugyan tehát, hogy a 
nyilatkozat alkalmazása óta jelentősen 
csökkent a Törökországot szabálytalanul 
elhagyók száma, azonban az oda visz-
szaszállítottaké mérséklődése következ-
tében sokkal többen jutnak el a görög 
szigetekre, mint ahánynak vissza kell tér-
nie. Az Európai Bizottság előrehaladási 
jelentése szerint ez elsősorban annak az 
ügyhátraléknak a következménye, amely 
a menedékkérelmek többlépcsős elbírá-
lása – a dokumentum e téren elsőként a 
fellebbviteli bizottságok működésének a 
lassúságát említi –, valamint a tartózko-
dási helyük változása miatt halmozódik 
fel. Emiatt továbbra is rendkívül nehéz 
körülmények uralkodnak Görögország-
ban: 14.371 migráns zsúfolódik össze a 
szigeteken található, összesen 7450 fé-
rőhelyes befogadó táborokban, további 
mintegy 62.300 a szárazföldön.23

A Görögországra háruló nyomás eny-
hítését célozná az a szükséghelyzeti áthe-
lyezési mechanizmus, amelyre a Bizott-
ság 2015 tavaszán tett javaslatot a mig-
rációs stratégiájában, majd az alapján az 
Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: 
Tanács) 2015 szeptemberében elfogadta a 
2015/1523. és a 2015/1601. számú, össze-
sen 160.000, egyértelműen nemzetközi 
védelemre szoruló személy Olaszország-
ból és Görögországból történő áthelyezé-
séről szóló határozatát. A Görögország te-
rületén rekedt több mint 70.000 migráns 
számának a csökkentésére a jogi lehe-
tőség és annak keretei tehát fennállnak, 
azonban a tagállamok nem megfelelő és 
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nem egységes felelősségvállalása miatt 
eddig mindössze 20.869 személyt sike-
rült áthelyezni, közülük 13.973-at Görög-
országból. A legtöbben Franciaországba, 
Németországba, Hollandiába, Finnor-
szágba, Portugáliába és Spanyolország-
ba kerültek, míg Ausztria, Dánia,24 Ma-
gyarország és Lengyelország nem vett át 
egyet sem közülük.25

Ráadásul a török alkotmány módosí-
tásáról szóló 2017. áprilisi népszavazást 
megelőző kampány során Törökország 
és néhány uniós tagállam (Hollandia, 
Ausztria, valamint Németország) kö-
zött kialakult diplomáciai feszültség 
oda vezetett, hogy március 15-én a tö-
rök külügyminiszter, Mevlüt Çavuşoğlu 
bejelentette: hazája részben felfüggesz-
ti a nyilatkozat végrehajtását, azaz nem 
vesz át több, Görögországból kitoloncolt 
migránst, továbbá az egyezmény teljes 
felmondását helyezte kilátásba, ameny-
nyiben az EU nem biztosítja a török ál-
lampolgárok vízummentességét.26

A Törökországból az EU-ba áttelepített 
szíriaiak száma a nyilatkozat alkalmazá-
sától 2017. február 27-ig összesen 3565 fő 
volt, s közel ezer olyan vár rá, akiknek a ké-
relmét már jóváhagyták.27 Ehhez a jogi ala-
pot az a 2015. július 20-i tanácsi határozat 
adja, amely a tagállamok önkéntes áttele-
pítési mechanizmusának keretében 22.504, 
nemzetközi védelemre szoruló személynek 
a nem uniós országokból az EU tagállamai-
ba való átszállítását biztosítja. Ugyanakkor 
vannak olyan tagállamok, amelyek annak 
ellenére, hogy részt vesznek az áttelepítési 
programban, még nem fogadtak Törökor-
szágból érkező szíriaiakat – ilyen például 

Ausztria, Csehország, Dánia és Írország –, 
így a legtöbbjük Németországba, Hollan-
diába, Olaszországba és Belgiumba ke-
rült.28 Az 1:1-es mechanizmus keretében 
történő áttelepítések folytatása érdekében 
a Bizottság javaslata alapján a Tanács a 
2016. szeptember 29-i, 2016/1754-es hatá-
rozatával lehetővé tette, hogy az önkéntes 
áttelepítési mechanizmusban rendelkezés-
re álló 22.504 hely betöltését követően a 
szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmus 
keretében fel nem használt, legfeljebb 
54.000 hely esetében az 1:1-est alkalmaz-
hassák a tagállamok, s így minden egyes 
áttelepített szíriaival csökkenthessék az 
áthelyezési mechanizmusban vállalt köte-
lezettségüket.29

A nyilatkozat Törökország számára 
fontos elemei közül kiemelt jelentősége 
van a vízumliberalizáció kérdésének. 
A török állampolgárok vízummentes-
ségére eredetileg kitűzött, 2016. június 
végi határidőt a szükséges feltételek tel-
jesítésének hiányában nem lehetett tar-
tani, és nem sok remény van rá, hogy a 
törökök azokat valaha is végrehajtanák. 
Még a 2016. júliusi puccskísérletet meg-
előzően – egy nappal az uniós–török nyi-
latkozatot aláíró miniszterelnök, Ahmet 
Davutoğlu menesztése után – Erdoğan 
elnök ugyanis világossá tette, nem haj-
landó a terrorizmussal kapcsolatos török 
jogi szabályozás és gyakorlat európai 
elvárásoknak megfelelő átalakítására – 
pedig az a vízummentesség egyik felté-
tele.30 Szintén a még mindig teljesítésre 
váró feltételek közé tartozik az ún. har-
madik generációs biometrikus útlevelek, 
valamint a korrupció elleni megelőző 
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intézkedések bevezetése; az Europollal 
való műveleti együttműködési megál-
lapodás kialakítása; a személyes adatok 
védelmére vonatkozó jogi szabályozás-
nak az európai standardoknak megfelelő 
módosítása; a valamennyi EU-tagállam-
mal való hatékony igazságügyi együtt-
működés kialakítása; az EU és Török-
ország között fennálló visszafogadási 
egyezmény minden rendelkezésének a 
végrehajtása.31 A vízummentességnek 
és a feltételek teljesítésének a kérdése a 
két fél merev álláspontja miatt folyama-
tos vita és feszültség forrását képezi.

Ez idáig a csatlakozási tárgyalások 
felgyorsítása sem bizonyult eredmé-
nyesnek. A technikai munka a 23. és a 
24. fejezet kapcsán folytatódik, ám azok 
olyan problémás témákat ölelnek fel, 
mint az alapvető jogok, az igazságügy, a 
korrupció elleni fellépés, a migráció és a 
menekültügy, a vízumszabályozás, a ha-
tárigazgatás, a rendőrségi együttműkö-
dés, valamint a szervezett bűnözés és a 
terrorizmus elleni küzdelem. E területek 
ugyanis – különösen a 2016. nyári puccs-
kísérlet óta – a legneuralgikusabb kérdé-
seknek számítanak, s a török kormány a 
zömükben nem hajlandó engedményeket 
tenni.

2016 novemberében újabb diplomáci-
ai feszültséget okozott, hogy az Európai 
Parlament a csatlakozási tárgyalások ide-
iglenes felfüggesztését javasolta az egyik 
– egyébként nem kötelező jellegű – hatá-
rozatában. Az okot a puccskísérlet után 
Törökországban bevezetett, aránytalanul 
súlyos büntető intézkedések, valamint a 
kormánynak a halálbüntetést visszaállító 

törvényjavaslat benyújtására vonatkozó 
ígérete szolgáltatta.32 Válaszul Erdoğan 
2016 novemberében azzal fenyegetőzött, 
hogy semmisnek tekinti a márciusi nyi-
latkozatban foglaltakat, és megnyitja az 
ország határait a területén tartózkodó 
migránsok előtt, amennyiben az EU a 
csatlakozási tárgyalások felfüggeszté-
se mellett dönt.33 Az Európai Unió kül-
ügyi és biztonságpolitikai főképviselője, 
Federica Mogherini erre békítő hangne-
met ütött meg, s arra mutatott rá, hogy 
a csatlakozási tárgyalások befagyasztása 
mindkét fél számára vesztes játékot je-
lentene, és az EP javaslata az uniós–török 
párbeszéd alapvető fontosságú csatorná-
ját szüntetné meg.34

Ami az Unió pénzügyi kötelezettség-
vállalását illeti, a törökországi menekül-
teket támogató eszköz keretében az EU 
humanitárius és nem humanitárius célú 
támogatást is nyújt Törökországnak a te-
rületén tartózkodó migránsok életkörül-
ményei javítására. Többek között a szál-
lás és élelmiszer biztosításához, szük-
séghelyzeti szociális biztonsági háló mű-
ködtetéséhez,35 az iskoláztatás és a török 
nyelv tanulásának biztosításához, mind-
ezek infrastrukturális feltételei megte-
remtéséhez,36 valamint az egészségügyi 
ellátás feltételeinek a kialakításához és 
javításához. A 2016–2017-es időszakra 
felajánlott 3 milliárd eurót 2017 végéig 
sikerült lekötni a különböző szerződé-
sekben – összesen mintegy 72 projekt 
finanszírozására –, s 1,85 milliárd eurót 
már folyósítottak is.37

Az Európai Bizottság 2017 elején ké-
szített hatástanulmánya szerint az EU 



2018. tavasz 73

Az Európai Unió normatív hatalmának mérlege

és Törökország közötti vámunió tovább-
fejlesztése mindkét fél számára jelentős 
gazdasági előnnyel járna, ezért a Bizott-
ság már 2016 decemberében elfogadta a 
tárgyalások megkezdéséről szóló javas-
latot, amelyben a kétoldalú preferenciális 
kereskedelmi kapcsolatok bővítését tar-
talmazta, többek között a mezőgazdasági 
és a halászati termékek, a szolgáltatások, 
valamint a közbeszerzések területén. A ja-
vaslatban szerepel egy modern vitarende-
zési és konzultációs mechanizmus felál-
lítása is.38

A nyilatkozatot ért főbb kritikák

Az uniós–török nyilatkozat megszületése 
óta folyamatosak az azt érő kritikák, kö-
zéppontjukban azzal az állítással, hogy 
a benne foglaltak nem felelnek meg az 
európai jognak, valamint a nemzetközi 
menekültügyi és humanitárius szabá-
lyoknak. A megállapodás lényegét képe-
ző 1:1-es mechanizmussal kapcsolatban 
felmerülő legfontosabb jogi kérdések és 
egyben aggályok, hogy
• Törökország esetében beszélhetünk-e 

az első menedék országáról vagy biz-
tonságos harmadik országról?

• Érvényesül-e a visszaküldés tilalma?
• Diszkriminatív-e a megállapodás?

Mint azt korábban már részletesen 
bemutattam, a nyilatkozat értelmében 
2016. március 20-ától a Törökországból 
a görög szigetekre szabálytalanul érke-
ző valamennyi migránst, aki nem nyújt 
be menedékkérelmet, illetve akinek a 
kérelmét elfogadhatatlannak vagy meg-
alapozatlannak nyilvánítják, török földre 

szállítják vissza. Az eljárásmód alapja 
az Európai Parlamentnek és a Tanács-
nak a nemzetközi védelem megadására 
és visszavonására vonatkozó közös eljá-
rásokról szóló 2013/32/EU irányelvének 
33. cikk (2) bekezdés b) és c) pontja. Ez 
kimondja, hogy elfogadhatatlan a nem-
zetközi védelem iránti kérelem, ha az azt 
benyújtó olyan nem uniós államból érke-
zik az EU területére, amely az első mene-
dék országának vagy biztonságos harma-
dik országnak minősül.39 Az irányelv 35. 
cikke értelmében akkor tekinthető egy 
állam az első menedék országának, ha
• az a kérelmezőt már menekültként 

ismerte el, és ő még mindig igénybe 
veheti ezt a védelmet, vagy

• a kérelmező ott elegendő védelmet 
élvez, beleértve a visszaküldés tilal-
mára vonatkozó elv betartását is.40

A biztonságos harmadik ország kritéri-
umait a 38. cikk tartalmazza. E szerint az 
ilyen országban
a) a kérelmező életét és szabadságát 

nem fenyegeti veszély a faji, vallási, 
nemzetiségi vagy valamely társadal-
mi csoporthoz való tartozása vagy 
politikai meggyőződése miatt;

b) nem áll fenn a 2011/95/EU irányelv-
ben meghatározott súlyos sérelem 
veszélye;41

c) a genfi egyezménnyel összhangban 
betartják a visszaküldés tilalmának 
elvét;

d) tiszteletben tartják a nemzetközi jog 
azon szabályát, miszerint a kérelmező 
nem utasítható ki olyan ország terüle-
tére, amelyben kínzásnak, kegyetlen, 
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embertelen vagy megalázó bánás-
módnak lenne kitéve; illetve

e) a menekülti jogállás kérelmezésének 
a lehetősége, és annak megadása ese-
tén a genfi egyezménnyel összhang-
ban levő védelme is biztosított.42

Ha megvizsgáljuk Törökország mene-
kültjogi szabályozását és gyakorlatát, arra 
a következtetésre jutunk, hogy ott – vagy a 
szabályozás hiányosságai, vagy a megfe-
lelő szabályok be nem tartása okán – nem 
teljesülnek sem az első menedék ország-
ra, sem a biztonságos harmadik ország-
ra, sem pedig a visszaküldés tilalmára 
vonatkozó elvek és követelmények. Tö-
rökország aláírta és ratifikálta ugyan az 
1951. évi genfi egyezményt, de földrajzi 
fenntartással élt, így csak bizonyos kor-
látozásokkal biztosítja az egyezményben 
foglalt menekültstátuszt és az ahhoz tár-
suló védelmet, mégpedig kizárólag euró-
pai államok polgárai számára. A nem eu-
rópai kérelmezőkkel kapcsolatosan tehát 
nem áll fenn olyan nemzetközi jogi köte-
lezettsége, amely alapján az egyezmény-
ben foglalt védelmet kellene nyújtania 
nekik. A külföldiekről és a nemzetközi 
védelemről szóló, 2013-ban elfogadott és 
2014-ben hatályba lépett törvény43 ugyan 
megteremtette a lehetőségét az ún. fel-
tételes menekültstátusz, az ideiglenes, 
illetve kiegészítő védelemnek a nem eu-
rópai államokból származó kérelmezők-
nek való megadására, azok azonban nem 
nyújtják a genfi egyezményben foglalt 
teljes körű védelmet és jogokat.44

2016 januárjában a török kormány lehe-
tővé tette, hogy az ideiglenes védelemben 

részesülő szíriai állampolgárok munka-
végzési engedélyért folyamodjanak – ami 
pozitív lépésként értelmezhető –, de az 
Európán kívüli többi országból származó 
személyeknek még mindig problémát je-
lent a nemzetközi védelem valamely kor-
látozott formájához való hozzáférés is.45

Annak ellenére, hogy a külföldiekről 
és a nemzetközi védelemről szóló tör-
vény 4. cikke biztosítja a visszaküldés 
tilalmát,46 a jogvédő szervezetek (például 
a Human Rights Watch) 2015 augusztu-
sa óta arra hívják fel a figyelmet, hogy 
a török határőrök erőszakkal szorítják 
vissza a Szíriából menekülőket, köztük 
nőket és gyerekeket is. A szervezet inter-
jút készített azokkal az áldozatokkal és 
szemtanúkkal, akik a 2016. március eleje 
és április 17. közötti időszakban történt 
incidensek résztvevői, illetve szemtanúi 
voltak. A török határőrök az akkori el-
járásaik során három migránst (egy fér-
fit, egy nőt és egy 15 éves fiút), valamint 
egy embercsempészt agyonlőttek, egy 
másikat halálra vertek, nyolc migránst 
megsebesítettek a lövedékeikkel, míg 
hatot súlyosan bántalmaztak.47 Az Am-
nesty International a 2016. március 23-i 
jelentésében arról írt, hogy a török határ-
őrök mintegy harminc afgán származású 
migránst vettek őrizetbe (köztük nőket 
és gyerekeket), s miután megtagadták tő-
lük a menekültügyi eljárást, erőszakkal 
toloncolták vissza őket Afganisztánba.48 
Külön problémát jelent a szíriai kurd me-
nedékkérők helyzete, akik közül 2016. 
augusztus végéig mintegy kétezret vettek 
őrizetbe a Kurdisztáni Munkáspárttal 
való feltételezett kapcsolatuk miatt.49



2018. tavasz 75

Az Európai Unió normatív hatalmának mérlege

Törökország tehát az uniós jog alapján 
nem tekinthető az első menedék orszá-
gának, hiszen nem teljesül sem a me-
nedékkérők elegendő védelmének, sem 
a visszaküldés tilalmának a feltétele. 
Nem tekinthető biztonságos harmadik 
országnak sem, hiszen nem érvényesül 
a visszaküldés tilalma, s nem biztosítja 
a genfi egyezményben foglalt, a teljes 
körű védelmet előíró menekültstátusz 
megszerzését a nem európai országok-
ból származó menedékkérők számára. 
A jogvédő szervezetek jelentése szerint 
a törökök a menedékkérők életét és sza-
badságát a faji, vallási, nemzetiségi vagy 
valamely társadalmi csoporthoz való tar-
tozásuk, politikai meggyőződésük miatt 
fenyegető veszély, illetve a 2011/95/EU 
irányelvben meghatározott súlyos sére-
lem veszélye elleni követelménynek sem 
tesznek eleget.

Az 1:1-es mechanizmust is sok kritika 
éri annak diszkriminatív jellege miatt. 
A megállapodás értelmében ugyanis Tö-
rökországból csak a szíriai állampolgár-
ságú menedékkérők áttelepítésére van 
lehetőség, azaz nem az üldöztetés ténye, 
hanem az állampolgárság alapján állapít-
ják meg az EU-ba telepítendők körét.50

Az ENSZ menekültügyi főbiztosa igen 
éles kritikával illette a nyilatkozat hatály-
balépését követően alkalmazott új mene-
kültügyi eljárási szabályokat, mivel azok 
értelmében a hotspotok – ahol korábban 
a menedékkérők fogadása, regisztrálása 
és az első segítségnyújtás zajlott – lénye-
gében fogvatartási intézményekké vál-
tak, hogy megakadályozzák a másodlagos 
mozgásokat a görög szárazföld irányába. 

A főbiztos a bevezetett új eljárásra vá-
laszul beszüntette bizonyos tevékenysé-
geknek a zárt központokban történő el-
látását.51

Néhány európai parlamenti képviselő is 
aggodalmát fejezte ki, mivel nem voltak 
biztosak abban, hogy a nyilatkozatban 
foglaltak megfelelnek-e az európai és a 
nemzetközi jognak, és attól tartottak, 
hogy a „gyanús” megállapodás – amelyet 
az EU legmagasabb szintjén hoztak ugyan 
tető alá, de az EP kihagyásával – komoly 
következményekkel járhat. Az EP jogi 
szakértőinek a véleménye szerint a 2016. 
márciusi nyilatkozat leginkább politikai 
alkunak tekinthető, és nem minősül nem-
zetközi megállapodásnak, ezért jogilag 
nem kötelező erejű.52

Végül, de nem utolsósorban érdemes 
azt a morális megfontolást is megvizsgál-
nunk, hogy az Európai Unió és tagállamai 
a gazdasági fejlettségüknek és a nemzet-
közi politikában betöltött szerepüknek 
megfelelő mértékű szolidaritást és fele-
lősséget vállalnak-e a 2016. márciusi nyi-
latkozattal a menekültválság kezelésé-
ben – hiszen a világ mintegy 21 millió53 
menekültjének 86 százaléka54 valamely 
fejlődő országban talált védelmet. Elfo-
gadható-e továbbá a menekültprobléma 
„kiszervezése” az Unió határain kívülre 
– még akkor is, ha jelentős anyagi támo-
gatást nyújt annak orvoslására –, ráadásul 
olyan országba, amelynek a területén már 
most is több mint 3 millió menedékkérő55 
tartózkodik, s a menekültügyi szabályo-
zásával és gyakorlatával kapcsolatban 
komoly kifogások fogalmazhatók meg. 
Mindemellett a 2016. júliusi puccskísérlet 
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óta alkalmazott elnyomó intézkedések és 
az alkotmánymódosítás az egyébként is 
gyenge lábakon álló török demokrácia és 
jogállamiság végét jelző körülmények,56 
amelyek még inkább kérdésessé teszik a 
nyilatkozatban foglaltak nemzetközi és 
európai jognak megfelelő végrehajtását.

A török belpolitikai helyzet azonban 
nemcsak morális kérdéseket vet fel a nyi-
latkozat végrehajtásával kapcsolatban, 
hanem reálpolitikai kételyeket is. Neve-
zetesen, hogy a menekült- és migránskér-
désben kiszolgáltathatja-e magát az Eu-
rópai Unió egy lényegében autoriter re-
zsimnek, azaz anélkül hogy rendelkezne 
egy B tervvel arra az esetre, ha Erdoğan 
elnök beváltja a régóta lebegtetett ígére-
tét, és megnyitja a határait a menekültek 
előtt Európa felé. Ezzel kapcsolatban 
2016 novemberében Hans Peter Doskozil 
osztrák védelmi és Sebastian Kurz kül-
ügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az 
EU és Törökország közötti megállapodás 
pusztán egy áthidaló megoldás, tulajdon-
képpen az Uniónak a külső határai védel-
mére történő felkészülése idején alkal-
mazandó B terve.57

Következtetések

A 2016. márciusi uniós–török nyilatkozat 
óta számottevően csökkent a Törökor-
szágból a görög szigetekre érkező mene-
dékkérők száma, akárcsak az Égei-tenge-
ren életüket vesztetteké, bár az nehezen 
állapítható meg, hogy mennyiben járult 
hozzá e tendenciához a nyugat-balkáni 
országok határzára. Mondhatjuk tehát, 
hogy az Európai Unió a megállapodással 

– legalábbis rövid távon – elérte a célját. 
Kérdéses azonban a vállalások fenntart-
hatósága, tekintettel a török fél számára 
kiemelten fontos vízumliberalizációs 
folyamat elakadására, valamint és az 
EU – illetve annak tagállamai – és Tö-
rökország között az elmúlt hónapokban 
zajlott diplomáciai vitáira. Nem lehet 
tudni, hogy a 2016. júliusi puccskísérlet 
óta a hatalmát a kormányzati rendszer át-
alakításával bebetonozni kívánó Erdoğan 
meddig mer elmenni – azaz csak időről 
időre meglebegteti-e a határok megnyitá-
sát, vagy meg is teszi. Szintén kérdéses, 
hogy ha az utóbbi mellett döntene, a tö-
rök földön tartózkodó mintegy 3 millió 
menekült valóban megindulna-e Európa 
irányába, vagy a nyugat-balkáni és a ma-
gyar határzár elrettentő erőt képez önma-
gában is. Végül, de nem utolsósorban, a 
megállapodás keretében az EU részéről 
tett, 2018 végéig szóló, 6 milliárd eurós 
pénzügyi elköteleződés és a vámunió 
megreformálásának a lehetősége a csat-
lakozási és (legfőképp) a vízumliberali-
zációs folyamat lassúsága ellenére is elég 
vonzó ellentételezése-e a migránsok tö-
rök területen tartásának?

Az uniós–török migrációs nyilatkozat és 
megállapodás kapcsán egy valamit azon-
ban nem szabad elfelejtenünk: azt a kény-
szer szülte. Az Európai Unió az évek óta 
növekvő migrációs nyomást a European 
Agenda on Migration elnevezésű, 2015 
májusában elfogadott stratégiájában sze-
replő rövid és hosszú távú intézkedések 
révén igyekszik kezelni, amelyek vég-
rehajtása azonban sokszor lassú és hiá-
nyos. Ez elsősorban a tagállamok közötti 
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érdek- és véleménykülönbségre, valamint 
a szolidaritás hiányára vezethető vissza, 
amelynek talán a legeklatánsabb példá-
ja a szükséghelyzeti áthelyezési mecha-
nizmus kudarca. Az egységes cselekvés 
elmaradása hiányában az Európába ér-
kező tömegek sok esetben ellenőrizetlen 
beáramlása, valamint a migránsoknak a 
tagállamok közötti továbbáramoltatása 
az integráció egyik legfőbb vívmányá-
nak tartott schengeni rendszer létét és 
fenntarthatóságát veszélyeztette. A mig-
rációs válság ráadásul akkor érte el az 
EU-t, amikor az még fel sem ocsúdott a 
2008/2009-es pénzügyi és gazdasági vál-
ságból, amelynek hatására populista és 
sok esetben szélsőséges pártok sora erő-
södött meg Európa-szerte, s azok hangját 
és pozícióját csak tovább erősítette a mig-
rációs válság és az EU-tagállamokat ért 
számos terrortámadás. Végül a nyugat-
balkáni országok által 2015 novembere és 
2016 januárja között alkalmazott határzár 
lényegében nem hagyott más lehetőséget, 
mint az akkor a legfrekventáltabbnak 
számító kelet-mediterrán migrációs útvo-
nal lezárását a görög–török határon.

Az Európai Unió és tagállamai érde-
ke tehát azt diktálta, hogy megszűnjön 
– vagy legalábbis radikálisan lecsökken-
jen – a területére történő tömeges beván-
dorlás, hogy így vegye elejét a schengeni 
rendszer összeomlásának, és reagáljon az 
egyre erősödő európai populizmusra, an-
nak minden tagállami belpolitikai és eu-
rópai politikai következményével együtt.

A nyilatkozatban foglalt megállapodás 
végrehajtásának vizsgálatakor megál-
lapítható, hogy az annak lényegi elemét 
képező 1:1-es mechanizmus elemei nem 
felelnek meg a nemzetközi és az európai 
jogi követelményeknek, hiszen Törökor-
szág nem felel meg a 2013/32/EU irány-
elvben szereplő első menedék ország 
vagy biztonságos harmadik ország kri-
tériumainak, és nem érvényesül a visz-
szaküldés tilalmának elve sem, továbbá 
diszkriminatív a mechanizmus a nem 
szíriai származású menedékkérőkkel 
szemben. Az Európai Unió a migrációs 
válság kapcsán nem tud példaként szol-
gálni – pedig az tulajdonképpen a nor-
matív hatalmának a morális előfeltételét 
jelentené. Egyrészt nem képes a migráci-
ós stratégiája végrehajtása során az em-
beri jogok európai szintű érvényesítés-
ülését biztosítani. Ennek oka az európai 
és a tagállami menekültügyi rendszerek 
számos hiányossága,58 illetve a tagálla-
mi határvédelmi szervek tevékenysége.59 
Másrészt egy olyan politikai alkut kötött 
Törökországgal, amelynek súlyos emberi 
jogi következményei vannak.

Az uniós–török nyilatkozat jól példáz-
za: ha az EU – és a tagállamok – straté-
giai érdekei és az Unió normatív bázisát 
képező értékek kollízióba kerülnek, ak-
kor az utóbbi érvényesítése és terjesztése 
másodrendű kérdéssé válik, ami megkér-
dőjelezi az Unió normatív hatalmi jelle-
gét és azt a képességét, hogy átalakíthat-
ja az állam- és érdekközpontú vesztfáliai 
nemzetközi rendszert.
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