Partnerség a célkitűzések eléréséhez
A projekt során a résztvevő tagállamoknak rendszeres
lehetősége nyílik az információ- és tapasztalatcserére,
így pl. regionális szemináriumokra és projektindító illetve
projektközi értékelő találkozókra is sor kerül. A projekt
záróakkordja egy uniós konferencia lesz, amelyen a projekt
résztvevői a tagállami és uniós érdekelteknek bemutathatják
és velük közösen megvitathatják a projekttel kapcsolatos
tevékenységeket, módszereket és ajánlásokat. A projekt
végére a dél-európai országok új minőségbiztosítási
eljárásokkal, valamint a fejlesztések konszolidációjára és
továbbvitelére nézve egyeztetett akciótervvel rendelkeznek
majd. A közép-európai minőségbiztosítási eljárások ekkorra
teljes mértékben és önállóan működőképesek lesznek,
lehetővé téve azt, hogy szükség esetén az UNHCR további
támogatást biztosítson a saját jogkörében.

Ha további információra van
szüksége a projekttel kapcsolatban,
forduljon a következő szervezethez:
Az ENSZ Menekültügyi
Főbiztosságának Európai Igazgatósága
(United Nations High Commissioner for
Refugees Bureau for Europe)
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Tel.: +32 2 627 5999
Fax: +32 2 627 5958
e-mail cím: belbrbe@unhcr.org
Ha további információra van
szüksége a közép-európai térségről,
forduljon a következő szervezethez:
ENSZ Menekültügyi Főbiztosság
Közép-Európai Regionális Képviselet
(Regional Representation for Central
Europe)
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Rue van Eyck 11b, 1050 Brüsszel

1022 Budapest, Felvinci út 27.
Tel.: +36 1 336 3060
Fax: +36 1 336 3080
e-mail cím: hunbu@unhcr.org
http://www.unhcr-centraleurope.org
Ha további információra van
szüksége a dél-európai térségről,
forduljon a következő szervezethez:
ENSZ Menekültügyi Főbiztosság
Dél-Európai Regionális Képviselet
(Regional Representation for Southern
Europe)
Via Caroncini 19 00197 Róma

A menekülteljárás
minőségének továbbfejlesztése

Tel.: +39 06 802 121
Fax: +39 06 8021 2324
e-mail cím: itaro@unhcr.org

A projektet részben az Európai
Menekültügyi Alap ﬁnanszírozza.

A projektet részben az Európai
Menekültügyi Alap ﬁnanszírozza.
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Első szakasz: Dél-Európa
A dél-európai térségben a projekt célja annak vizsgálata,
hogy a menekültügyi hatóságok hogyan bírálják el a
nemzetközi védelemre vonatkozó kérelmeket. A vizsgálat
megállapításai alapján az érintettek akciótervben állapodnak
meg, és azt meg is valósítják. Előfordulhat, hogy az egyes
országok számára javasolt konkrét intézkedések eltérnek,
de a módszereket a következő eszköztárból válogatják ki:
találkozók szervezése, rendszeres gyakorlati támogatás
és tanácsadás a munkavégzés során, konkrét esetek
kezelésének mintavételes értékelése, menekültügyi
meghallgatások megﬁgyelése, közös értékelés, belső
előírások/utasítások tervezeteinek, valamint képzési
anyagok készítése. A fenti tevékenységek célja a
menekültügyi döntéshozatal minőségének, korrektségének
és hatékonyságának javítása az első- és másodfokú
eljárásban,
valamint
minőségbiztosítási
egységek
létrehozása az érintett államokban.

Többfázisú projekt
Dél- és Közép-Európában

A tagállamok támogatása
a kötelezettségeik teljesítésében

A menekülteljárás minőségének továbbfejlesztéséről szóló
projekt (Further Developing Asylum Quality, FDQ-projekt)
keretében megvizsgálják néhány kiválasztott ország (Bulgária,
Ciprus, Görögország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Portugália, Románia és Szlovákia) menekültügyi
minőségbiztosítási mechanizmusát a menekültügyi eljárás
tekintetében és szükség esetén továbbfejlesztik azt.

A projekt elősegíti az 1951. évi menekültegyezmény teljes
körű alkalmazását a Közös Európai Menekültügyi Rendszer
keretében, valamint az Európai Unió működéséről szóló
szerződésben foglaltaknak megfelelően. A projekt segíti a
részt vevő tagállamokat a kötelezettségeik teljesítésében,
különös tekintettel a menekültügyi eljárásról és az elismerésről
szóló uniós irányelvek előírásainak gyakorlati alkalmazására.
A projekt előmozdítja az érintett tagállamok közötti gyakorlati
menekültügyi együttműködés fejlesztését is. A gyakorlati
együttműködés megfelel az Európai Unió stockholmi
programjában kitűzött céloknak, valamint elősegíti a tagállamok
közötti hatékony felelősségmegosztást is.

A projektben rész vesznek az osztrák, német és egyesült
királyságbeli menekültügyi hatóságok is, amelyek a példaértékű
gyakorlattal kapcsolatos tanácsokkal látják el a részt vevő
országokat. A cél a menekültügyi eljárás minőségének javítása
a menedékkérelmek megvizsgálásáért és elbírálásáért első- és
másodfokon felelős hatóságok kapacitásának fejlesztésével,
valamint a tagállami minőségbiztosítási egységek hatékony
és fenntartható működésének biztosítása. Így a projekt a
gyakorlati együttműködésen keresztül segíti olyan hatékony
és fenntartható belső ellenőrzési mechanizmus kialakítását,
amely biztosítja azt, hogy az uniós tagállamok menekültügyi
rendszerei folyamatosan és objektív szempontok alapján
megfeleljenek a minőségi elvárásoknak.

Második szakasz: Közép-Európa
A projekt közép-európai szakasza egy korábbi, az EMA
által ﬁnanszírozott programon alapul, amelyben szintén
a menekültügyi döntéshozatal minőségének javítása,
valamint értékelési mechanizmusok kidolgozása volt a
cél. A második szakasz a döntéshozók felkészítésének,
a meghallgatásoknak és az írásbeli határozatok
szerkesztésének monitorozására koncentrál, konszolidálja
a létrehozott új belső minőségbiztosítási mechanizmusokat,
és olyan módszertant alakít ki, amely megkönnyíti
hasonló minőségbiztosítási mechanizmus bevezetését
más tagállamokban. A projekt során tagállami értékelő
jelentések és egy módszertani kézikönyv készül, valamint
szakmai és gyakorlati együttműködési csereprogram is
megvalósul a közép-európai és a példaértékű gyakorlattal
rendelkező országok (vagyis Ausztria, Németország és az
Egyesült Királyság) szakembereinek részvételével.

