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Tárgy: Együttes nyilatkozat az Európai Unió és Örményország közötti mobilitási 

partnerségről

Az Örmény Köztársaság, az Európai Unió, és az Európai Unió részt vevő tagállamai, azaz a Belga 

Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a 

Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Holland Királyság, a Lengyel Köztársaság, Románia 

és a Svéd Királyság (a továbbiakban: az aláíró felek);

együttműködésük meglévő keretei között ELJÁRVA, ideértve különösen az 1999. július 1-jétől 

alkalmazott partnerségi és együttműködési megállapodást, valamint a 2006. november 14-én 

jóváhagyott EU–Örményország európai szomszédságpolitikai cselekvési tervet; továbbá figyelembe 

véve a 2009. május 7-én Prágában megrendezett keleti partnerségi csúcstalálkozón kiadott együttes 

nyilatkozatot, az Európai Bizottság és Örményország kormánya által 2011. április 29-én aláírt 

együttes nyilatkozatot, valamint a 2011. szeptember 30-án Varsóban megrendezett keleti 

partnerségi csúcstalálkozón kiadott együttes nyilatkozatot;
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EMLÉKEZTETVE ARRA, hogy az EU 2010 júliusában tárgyalásokat kezdeményezett Örményországgal 

egy társulási megállapodásra vonatkozóan, amely a fennálló partnerségi és együttműködési megállapodás 

helyébe lép majd;

RÁMUTATVA azokra az előnyökre és lehetőségekre, amelyeket a megfelelően kezelt migráció jelenthet 

mind a migránsok, mind az aláíró felek számára;

UTALVA a 2009 áprilisában Prágában tartott „Migrációs partnerségek kiépítése” tárgyú miniszteri 

konferencián jóváhagyott együttes nyilatkozatra;

MEGERŐSÍTVE aziránti elkötelezettségüket, hogy még nagyobb mértékben megkönnyítik a személyek 

Örményország és az Európai Unió közötti mozgását, és ezzel egyidejűleg törekszenek arra, hogy 

eredményesebben kezeljék a migrációs áramlásokat és a legmagasabb szintű nemzetközi normákkal 

összhangban megelőzzék és korlátozzák az illegális bevándorlást;

EMLÉKEZTETVE az Európai Unió Tanácsa által elfogadott, migrációval kapcsolatos általános 

megközelítésre, az Európai Bizottság által 2007. május 16-án benyújtott, a körkörös migrációról, valamint 

az Európai Unió és harmadik országok közötti mobilitási partnerségekről szóló közleményre, az Európai 

Unióval szomszédos keleti és délkeleti régiókba való migrációval kapcsolatos általános megközelítés 

kiterjesztéséről és fejlesztéséről szóló, 2007. június 18-i tanácsi következtetésekre, továbbá a migrációval 

kapcsolatos általános megközelítés keretében a mobilitási partnerségekről és a körkörös migrációról szóló, 

2007. december 10-én elfogadott tanácsi következtetésekre;

EMLÉKEZTETVE az Örményországban 2008. december 10–12-én végrehajtott, a migrációval 

foglalkozó uniós misszióra, amelynek célja az volt, hogy intenzívebbé tegye Örményország és az EU 

között a migrációs kérdésekről folytatott párbeszédet;

ELISMERVE az Örményország és egyes tagállamok között meglévő, migrációval kapcsolatos kétoldalú 

megállapodásokat és együttműködési megállapodásokat;

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE, hogy az aláíró felek szilárdan elkötelezettek azon megállapodások 

megkötése és hatékony alkalmazása iránt, amelyek a vízumok kiadásának megkönnyítésére és az 

engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadására vonatkoznak,



14963/11 ADD 1 ol/HS/fe 3
DG H 1 B HU

ÚGY HATÁROZTAK, hogy viszonossági alapon mobilitási partnerséget hoznak létre. A mobilitási 

partnerség célja, hogy – az aláíró felek saját hatáskörén belül és figyelemmel a felek munkaerő-

piaci és társadalmi-gazdasági helyzetére – egyrészt eredményesebben kezelje a legális migrációt és 

a munkaerő-migrációt, ideértve a körkörös és az ideiglenes migrációt is, másrészt megerősítse a 

migrációval és a fejlesztéssel kapcsolatos együttműködést és megelőzze az illegális bevándorlást, az 

emberkereskedelmet és az embercsempészetet és küzdjön azok ellen, harmadrészt pedig az emberi 

jogok és a menekültek védelmére irányuló nemzetközi eszközök tiszteletben tartásával hatékony 

visszafogadási és visszatérési politikát mozdítson elő, és ennek során figyelembe vegye az egyes 

migránsok egyéni helyzetét, illetve az aláíró felek társadalmi-gazdasági fejlődését.

Az aláíró felek e célból TÖREKEDNI FOGNAK a migrációval kapcsolatos kérdésekre irányuló 

párbeszéd és együttműködés továbbfejlesztésére, különösen az alábbi irányvonalak mentén:

Mobilitás, legális migráció és integráció

1. A migránsok védelmével, több információval, valamint konkrét és hathatós 

kezdeményezésekkel alátámasztott, jobb keretfeltételek kialakítása a legális és a munkaerő-

mobilitás támogatására, ideértve az ideiglenes és a körkörös migráció megkönnyítését is.

2. A migráció nyomon követését szolgáló kapacitás előmozdítása, különösen a migráció 

kezelésére vonatkozó örményországi képességek megerősítése révén, amely magában foglalja 

úgy a hatékony információcserét célzó intézményközi együttműködés és koordináció 

elmélyítését, mint a jogi keret javítását és végrehajtásának ellenőrzését, mindenekelőtt a 

képzett emberi erőforrások fejlesztésén keresztül. Támogatás nyújtása Örményország 

migrációs profiljának létrehozásához és rendszeres aktualizálásához, valamint a migrációhoz 

kapcsolódó adatgyűjtés és adatkezelés jogi és technikai kereteinek kialakítása, ideértve a 

nemzeti intézményekkel és az európai ügynökségekkel – mint például az Európai Képzési 

Alapítvánnyal (a továbbiakban: ETF) – való együttműködést is.
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3. A potenciális migránsok tájékoztatása az Európai Unióba irányuló legális migráció, így a 

munkaerő-migráció lehetőségeiről, a legális tartózkodás feltételeiről, ideértve a 

tagállamokban való tanulás lehetőségeit is; azon lehetőségek feltárása, amelyek a munkaerő-

migráció előmozdítása és a migránsokra alkalmazandó munkafeltételekkel kapcsolatos jogi 

keret kialakítása tekintetében kínálkoznak – e tevékenységek során szem előtt kell tartani a 

meglévő munkaerő-piaci lehetőségeket, teljes mértékben tiszteletben kell tartani az aláíró 

felek e területre vonatkozó hatásköreit és figyelembe kell venni Örményország és a 

tagállamok eltérő munkaerő-piaci helyzetét és igényeit; tájékoztatás az örményországi és az 

európai unióbeli munkalehetőségekről, munkaerő-piaci helyzetről és migrációs politikákról.

4. A kiutazást megelőző képzések nyújtása, különösen a szakképzés és a nyelvi képzés terén;

szakképzési és felsőoktatási csereprogramok és közös programok létrehozása és előmozdítása, 

ideértve az akadémiai és szakmai mobilitási programokat is, a bolognai folyamatra vonatkozó 

miniszteri közleményekkel összhangban; a felsőoktatási és szakmai képesítések elismerési 

rendszerének létrehozása és megerősítése; a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban 

történő elismeréséről szóló lisszaboni egyezmény figyelembe vétele.

5. A legális migránsok és családtagjaik szociális védelmével kapcsolatos tanácskozások 

folytatása, többek között a kétoldalú szociális védelmi megállapodásokra vonatkozó 

tárgyalások előmozdítása és e megállapodások aláírása révén.

6. A vízumkérdésekről folytatott párbeszéd elmélyítése és a konzuli kapacitások javítása a 

tagállamok örményországi diplomáciai képviseletei közötti együttműködés fokozása révén, 

vagy a már jelen lévő más tagállami konzuli képviseleteken keresztüli képviselet 

biztosításával.
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Migráció és fejlődés

7. Az agyelszívás és az agypazarlás negatív hatásainak megelőzése, csökkentése és 

ellensúlyozása többek között olyan visszatérési intézkedések révén, amelyek kimondottan a 

képzett örmény migránsokat célozzák és a toborzást illetően megfelelnek a legmagasabb 

szintű etikai normáknak; a készségek és képesítések elismerésének megkönnyítése, a 

munkaerő-piaci igények kielégítését célzó eszközök kialakítása, a hallgatók, kutatók és 

szakemberek cseréjének fokozása, valamint a képzési és az ideiglenes csere- és 

munkaprogramok ösztönzése, többek között az ETF segítségével.

8. Az önkéntes hazatérés és a hazatérő migránsok tartós visszailleszkedésének előmozdítása és 

támogatása olyan egyedi, közös programok végrehajtása révén, amelyek képzést, a migránsok 

képzettségének javítására lehetőségeket, a munkakeresésben pedig segítséget nyújtanak; a 

visszatérő migránsok veszélyeztetett csoportjainak védelmet és segítséget nyújtó egyedi, 

közös programok biztosítása; a vállalkozói kedv fejlesztése, valamint jogi keret kialakítása a 

kis- és középvállalkozásokra.

9. A külföldön élő örmény közösségekkel folytatott együttműködés elmélyítése, a diaszpórával 

fennálló kapcsolatok megerősítése; olyan programok támogatása, amelyek megteremtik annak 

feltételeit, hogy a diaszpóra tagjai még többet ruházhassanak be szülőhazájuk gazdaságába, 

ideértve azokat az erőfeszítéseket is, amelyek arra irányulnak, hogy lehetővé tegyék az olcsó 

és biztonságos hazautalásokat és optimalizálják ezeknek az átutalásoknak a helyi fejlődésre 

gyakorolt hatását; további együttműködés a kettős adóztatás és a jogok hordozhatósága terén;

a diaszpóra tagjainak bevonása a tartós visszatérést és a körkörös migrációt támogató 

tevékenységekbe.
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Küzdelem az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem ellen, visszafogadás, a 

személyazonosító és utazási okmányok biztonsága, határigazgatás

10. Az aláíró felek által az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem elleni küzdelem 

érdekében tett erőfeszítések fokozása, az integrált határigazgatás következetesebb 

végrehajtása, többek között annak révén, hogy a felek a legmagasabb szintű nemzetközi 

normákkal összhangban megerősítik a határellenőrzési és határigazgatási kapacitást és 

eredményesebbé teszik a határokon átnyúló együttműködést; az úti okmányok, 

személyazonosító okmányok és tartózkodási engedélyek biztonságosabbá tétele, valamint 

teljes körű együttműködés a visszatérés és visszafogadás terén.

11. Az illegális migráció megelőzésére és leküzdésére szolgáló hatékony mechanizmusok és 

konkrét kezdeményezések kialakítása, többek között a tudatosság növelését célzó 

tevékenységeken keresztül.

12. A visszafogadási eljárás szélesebb körű alkalmazása az EU és Örményország közötti 

visszafogadási megállapodás megkötése és hathatós végrehajtása révén, valamint az uniós 

tagállamokkal folytatott együttműködés fokozása egyrészt határ menti együttműködésre 

vonatkozó megállapodások megkötésén, másrészt pedig az ezt a területet felölelő egyedi, 

közös programok végrehajtásán keresztül.

13. A személyazonosító okmányok biztonságosabbá tétele, valamint a személyazonosítás 

megkönnyítése ujjlenyomat-azonosító rendszerek és többfunkciós elektronikus 

személyazonosító kártyák bevezetésével.

14. Közös operatív intézkedéseken át megvalósuló hathatós közös fellépés az illegális 

bevándorlás és az ahhoz kapcsolódó, határokon átnyúló bűnözés ellen, ideértve az 

információcserét, a legjobb gyakorlatok kialakítását és a kockázatelemzést, továbbá az uniós 

tagállamok és Örményország illetékes határőrizeti szervei közötti műveleti interoperabilitás 

javítását is. Adott esetben az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív 

Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséget (a továbbiakban: FRONTEX) is 

be lehet vonni e partnerségbe.
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Menekültügy és nemzetközi védelem

15. Az örmény kormány támogatása abban, hogy olyan menekültügyi politikát valósíthasson 

meg, és olyan nemzetközi védelmet biztosíthasson, amely megfelel a legmagasabb szintű 

nemzetközi normáknak

16. A menedékkérők fogadásának és a menedékkérelmek benyújtásának megkönnyítése olyan 

konkrét, egyszerűsített eljárások kialakítása révén, amelyek különösen a sajátos igényű 

menedékkérőkre vonatkoznak.

Végrehajtás

17. A mobilitási partnerség célja, hogy – a migrációval kapcsolatos általános megközelítéssel 

összhangban – politikai párbeszéden és együttműködésen alapuló, hosszú távú 

együttműködési keretet biztosítson, amelyet Örményország, valamint az Európai Unió és 

tagállamai között a partnerségi és együttműködési megállapodás és az annak helyébe lépő 

megállapodás, valamint a keleti partnerség keretében jelenleg fennálló kapcsolatra építve 

dolgoznak ki, és amely idővel tovább fog fejlődni.

18. Az EU – az alkalmazandó eljárásokkal összhangban és a közösségi preferencia elvének kellő 

figyelembevételével – az Unió és a tagállamok által saját hatáskörükön belül tett 

kezdeményezések révén kíván hozzájárulni a partnerség megvalósításához. Adott esetben az 

uniós ügynökségek, mindenekelőtt az ETF és a FRONTEX, valamint az örményországi uniós 

delegáción keresztül az Európai Külügyi Szolgálat is részt vehetnek a partnerség 

végrehajtásában. A partnerség nyitott marad az abban részt venni kívánó valamennyi tagállam 

előtt.

19. A migrációhoz és a menekültügyhöz kapcsolódó, közös érdekű kérdések és szükségletek 

meghatározása érdekében az aláíró felek a partnerség jegyében intenzívebbé kívánják tenni az 

egymással folytatott párbeszédet és konzultációt.
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20. Az aláíró felek a megfelelő szinten évente legalább két alkalommal kívánnak ülést tartani a 

párbeszédre és az együttműködésre vonatkozó jelenlegi struktúra keretében, hogy szükség 

esetén újraértékeljék a prioritásokat és továbbfejlesszék a partnerséget.

21. Az aláíró felek a helyszínen műveleti szintű együttműködést kívánnak folytatni annak 

érdekében, hogy a partnerség végrehajtása során továbbra is biztosítsák az egymás közötti 

koordinációt és elkerüljék a tevékenységek közötti átfedéseket; ehhez adott esetben 

együttműködési platformot hoznak létre, amelybe bevonják az Örményországban jelen levő 

érintett partnerek és szereplőket is.

22. Ami a mobilitási partnerség végrehajtását illeti, az aláíró felek megerősítik, hogy a 

rendelkezésükre álló pénzügyi eszközök függvényében szándékukban áll megtenni a 

mellékletben foglalt kezdeményezéseket, és ennek során – az EU részéről – tiszteletben 

tartják úgy a Közösség és a tagállamok között meglévő hatáskörmegosztást, mint az 

alkalmazandó eljárásokat. Az aláíró felek biztosítani kívánják az általuk tett erőfeszítések 

megfelelő koordinálását, és szándékukban áll, hogy a mellékletet a javasolt tevékenységek 

beillesztésével rendszeresen naprakésszé tegyék.

23. Az aláíró felek minden olyan esetben értékelést készítenek a jelenlegi partnerségről, amikor 

ez szükségesnek bizonyul.

24. Ezen együttes nyilatkozat rendelkezéseit nem azzal a céllal hozták létre, hogy a nemzetközi 

jognak megfelelő jogokat vagy kötelezettségeket keletkeztessenek.

Kelt …-ban/-ben,….-án/-én

Örményország, az Európai Unió, és az Európai Unió részt vevő tagállamai, azaz a Belga Királyság, 

a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia 

Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Holland Királyság, a Lengyel Köztársaság, Románia és a 

Svéd Királyság
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az Örmény Köztársaság részéről,

az Európai Unió részéről,

a Belga Királyság részéről,

a Bolgár Köztársaság részéről,

a Cseh Köztársaság részéről,

a Németországi Szövetségi Köztársaság részéről,

a Francia Köztársaság részéről,

az Olasz Köztársaság részéről,

a Holland Királyság részéről,

a Lengyel Köztársaság részéről,

Románia részéről,

a Svéd Királyság részéről,
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MELLÉKLET

Az Örményországgal létrehozandó mobilitási partnerségről szóló együttes nyilatkozat 

melléklete

A résztvevők a mobilitási partnerség keretében megerősítik az alábbi kezdeményezések megtételére 

irányuló szándékukat:

I) Mobilitás, legális migráció és integráció

Cél: A migráció nyomon követését szolgáló kapacitás támogatása, különösen a migráció kezelésére 

irányuló örményországi kapacitások megerősítésén keresztül

a) Az EU javaslata a migráció kezelésére irányuló örményországi kapacitások megerősítésének 

támogatására, amely mindenekelőtt az alábbiak révén valósulhat meg: Örményország 

migrációs profiljának létrehozása és rendszeres aktualizálása, ideértve a kapacitásépítést is, 

amelynek célja, hogy segítse az örményországi döntéshozókat abban, hogy a többi partnerrel 

szorosan együttműködve meghatározzák a legmegfelelőbb intézkedéseket és végrehajtsák 

azokat;

b) Bulgária, Franciaország, Hollandia, Románia és Svédország javaslata a migrációs folyamatok 

kezelésével foglalkozó örményországi igazgatási kapacitás megerősítésére, amely többek 

között az alábbiak révén valósulhat meg: a legális és a munkaerő-migráció kezelése terén 

szerzett tapasztalatok cseréje, valamint a tisztviselőknek nyújtott képzés a migráció és az 

integráció, illetve a legális és a munkaerő-migráció kezelésének területére vonatkozó 

stratégiai dokumentumok kidolgozásáról.

Cél: A potenciális migránsok tájékoztatása az Európai Unióba való legális migráció lehetőségeiről 

és a tagállamokban való legális munkavállalás módjairól, valamint az illegális migráció 

kockázatairól; a kiutazást megelőző képzések nyújtása, a hallgatói és szakmai cserék előmozdítása;

a felsőoktatási és szakmai képesítések elismerése és az Európai Képesítési Keretrendszerrel, 

valamint a képesítésekre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal kapcsolatos információk cseréje; a 

legális migránsok védelme
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c) Franciaország javaslata a fiatal szakemberek és hallgatók körkörös migrációjának 

támogatására; Lengyelország, Olaszország és Svédország javaslata a legális migráció, így 

többek között a körkörös migráció lehetőségeire vonatkozó információk megosztására;

Románia javaslata az Örményországból érkező potenciális migráns munkavállalók 

tájékoztatására a legális migráció lehetőségeiről és az illegális migráció kockázatairól;

Románia javaslata kiutazás előtti képzési programok megvalósítására, valamint a bolognai 

rendszeren alapuló közös tanulmányi programok előmozdítására, amelyek megkönnyítenék a 

tanulmányok és oklevelek Romániában és Örményországban való elismerését; Olaszország 

javaslata egy migrációs és integrációs kézikönyv terjesztésére az örmény helyi hatóságokon, 

az Örmény Nagykövetségen és az Olaszországban élő örmény migránsok egyesületein 

keresztül; a Németországban jogszerűen tartózkodó örmények külföldi mobilitásának 

elősegítése;

d) az ETF segítségével válogatott munkaerő-piaci információk gyűjtése és a migráció és a 

készségek témakörében kutatások végzése, amely magában foglalja az adatok feldolgozását és 

elemzését is, továbbá a képesítések elismerésének megkönnyítése, a készségek és a 

rendelkezésre álló munkahelyek/betöltetlen álláshelyek megfeleltetése, valamint az egyének 

és a munkaerő-piaci intézmények körében annak tudatosítása, hogy a nem formális és 

informális tanulás validálási rendszere nagy jelentősséggel bír a visszatérő migránsok által 

szerzett készségek hatékonyabb kihasználásában;

e) Bulgária javaslata a szociális biztonság és a munkaerő-migráció területére vonatkozó 

kétoldalú megállapodások tárgyalására.

II) Migráció és fejlődés

Cél: A migráció és a fejlődés közötti pozitív szinergiák kihasználása azzal a céllal, hogy 

megelőzhetők, csökkenthetők és ellensúlyozhatók legyenek az agyelszívás és az agypazarlás negatív 

hatásai; a hazatérő örmény állampolgárok zökkenőmentes munkaerő-piaci visszailleszkedésének 

elősegítése és az általuk külföldön szerzett készségek és képesítések elismerésének megkönnyítése, 

amely mind az érintett állampolgároknak, mind pedig Örményország fejlődésének az előnyét 

szolgálja, különösen a migránsok vállalkozói készségének előmozdítása révén.
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a) Franciaország javaslata azon intézkedések támogatására, amelyek célja, hogy Örményország 

fejlődése érdekében teljes mértékben kiaknázzák a migránsok által külföldön megszerzett 

készségeket és szakmai képesítéseket;

b) Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Franciaország, Hollandia, Németország, Svédország és az 

EU javaslata a hazatérő örmény állampolgárok zökkenőmentes munkaerő-piaci 

visszailleszkedésének az ETF támogatásával megvalósuló elősegítésére, amely többek között egy 

olyan fenntartható program létrehozását foglalja magában, amely a rövid távú segítségnyújtásra és a 

visszailleszkedést segítő hosszú távú intézkedésekre szolgál, ideértve a vállalkozóként 

tevékenykedő migránsoknak és a kisvállalkozások alapításához nyújtott támogatást, a szakértők és a 

magasan képzett migránsok visszatérésének támogatását, a készségek elismerését, valamint az 

orvosi ellátási és a társadalmi újrabeilleszkedési programok támogatását is;

c) Németország javaslata a megbízható és olcsó átutalási csatornák további támogatására, hogy ezzel is 

nagyobb mértékben lehessen hozzájárulni a migránsok szülőhazájának fejlődéséhez;

d) a foglalkoztatási és oktatási politika terén szerzett tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje, 

amely magában foglalja a jövőbeli munkaerő-piaci és munkaerő-migrációs politikák és a 

szakképzési politikák összekapcsolását is, amelyre az ETF segítségével kerülhet sor.

e) Románia javaslata a nem kormányzati szervek, és mindenekelőtt a diaszpórában működő 

egyesületek, valamint a romániai és örményországi állami intézmények közötti együttműködés 

megerősítésére, annak érdekében, hogy a hazatelepített személyek könnyebben visszailleszkedjenek 

Örményország nemzeti oktatási rendszerébe és munkaerő-piacába.

III) Küzdelem az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem ellen, visszafogadás, a 

személyazonosító és utazási okmányok biztonsága, határigazgatás

Cél: az illegális migráció megelőzésére és leküzdésére szolgáló hatékony mechanizmusok és konkrét 

kezdeményezések kialakítása, a visszafogadási eljárások eredményes alkalmazása, a személyazonosító 

okmányok biztonságosabbá tétele, valamint a határellenőrzési és határigazgatási kapacitások 

megerősítése
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a) Belgium, Bulgária, Hollandia, Lengyelország, Németország, Románia és az EU javaslata a 

visszatérési politikák gyakorlati szempontjainak cseréjét szorgalmazó intézkedések 

támogatására, ideértve a visszafogadási eljárásokkal kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjét 

is;

b) Belgium és Lengyelország javaslata az emberkereskedelem elleni küzdelmet szolgáló 

igazgatási kapacitások és struktúrák javítására vonatkozó ismeretek és bevált gyakorlatok 

cseréjére;

c) Bulgária, Hollandia, Lengyelország és az EU javaslata az örmény határellenőrzési és 

határigazgatási kapacitások megerősítésének támogatására, amely magában foglalja az 

alábbiakat: a határellenőrzés hatékonyságának javítására törekvő információcsere és 

kockázatelemzés, felszerelés és képzés nyújtása, a határigazgatással kapcsolatos kutatási és 

fejlesztési tevékenységek.

IV) Menekültügy és nemzetközi védelem

Cél: Az örmény kormány támogatása abban, hogy olyan menekültügyi politikát valósíthasson meg, 

és olyan nemzetközi védelmet biztosíthasson, amely megfelel a legmagasabb szintű nemzetközi 

normáknak

a) Uniós támogatás az örmény kormány kapacitásépítéséhez, hogy olyan menekültügyi politikát 

valósíthasson meg – ideértve a nemzetközi védelmet is –, amely megfelel a legmagasabb 

szintű nemzetközi normáknak;

b) Svédország javaslata a Söderköping-folyamat keretében egy szakmai találkozó 

megszervezésére, amely az európai menekültügyi képzési programmal foglalkozna, és 

amelyet egy előzetes tanulmány követne, amely az európai menekültügyi képzési program 

Örményországnak és a keleti partnerségbe tartozó más országoknak való lehetséges 

átadásával foglalkozna;

c) Lengyelország javaslata a származási országokra vonatkozó információs rendszerek terén 

meglévő ismeretek cseréjére.

A fent javasolt kezdeményezések végrehajtását a felek kölcsönös egyetértése alapján mérlegelik, 

kellőképpen figyelembe véve a részt vevő államok társadalmi-gazdasági helyzetét és a rendelkezésre 

álló pénzügyi eszközöket.

_______________


