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A nemzetei határok már a múlté. El a kezekkel Schengentől! 

Az országok, nemzetek közötti szabad mozgás megbontása egyenlő lenne az európai integráció, föderáció 
megölésével!  

Schengen csak egy lépés a föderális Európa felé! 

Az európai integráció rendszere, túlmutat Schengenen, az euró (közös pénz), és az egységes piac, ezek az 
igazán látható jelek. Ezek legfontosabb elemei egy közös (föderális) politikai egységnek, amely garantáltja a 
soha nem látott békét és a jólétet, az európai polgároknak. 

 A migráció és a biztonság kérdése ott van a levegőben, és azok megoldása nem fog menni egyik napról a 
másikra, az hosszú távú kihívást jelent az Uniónak. Ha az egyes nemzeti kormányok egyedileg újra létre hoznak 
nemzeti határokat, kerítéseket, saját önálló határőrzést, az egy önző az Unióra tekintet nélküli döntés, és végül 
kudarcra lesz ítélve, hiszen ez azonnali gondot jelent a szomszéd országnak, ugyanakkor nem oldja meg a 
migráció kérdését, és a biztonságét sem. Egy lehetséges út van a közös Európai Uniós szintű megoldás, amely 
egyesíti az Unió országainak erőforrásait, és ezzel hatékonyabb európai intézkedéseket eredményezz. Ezzel az 
integrációval, a szabadság, és szolidaritás biztosításával tudjuk elérni, hogy az emberek nem veszítsék el hitüket 
a közös Európába! Amennyiben a közös európai együttműködés rendszere nem fejlődik, vagy visszafejlődik 
nemzeti megoldások szintjére, akkor Európa szegényebbé válik, elveszti befolyását a világban, könnyen a 
demokrácia kerül nyomás alá sok országban. Ez a szellem visszafordíthatná Európa országait, nemzeteit a 
nacionalista, szörnyű múltba, a múlt századi testvérgyilkos háborúk közelébe, ami már ma is kísért néhány 
tagország politikai kommunikációjában.  

Ahhoz, hogy Európa megbirkózzon a menekültek és a biztonsági vészhelyzet problémáival, ahhoz közös 
nemzetek feletti szinten történő európai megoldások kellenek, természetesen teljes mértékben tiszteletben 
tartva az európai értékeket és eredményeket. 

 Ebben a pillanatban, ez azt jelenti, hogy: 

  Az Európai Parlament és a Tanács gyorsan fogadja el az Európai Bizottság javaslatainak megerősítését, 
a schengeni rendszer védelme érdekében, határozzon az Európai Unió határ és parti őrségéről. Ez lehet 
az első lépés a teljes európai rendszer kialakításához, mely az egész Unió közös védelmi rendszerében 
fog működni az Európai Unióban; 

 Az Európai Tanács felkéri az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki tervet és ütemtervet annak 
érdekében, hogy megerősítsük az európai rendőri és hírszerzési együttműködést. Ezen az úton 
haladjon tovább a közös hatékony európai rendőrségi és hírszerzés kialakításán, amely védelmet 
jelenthet a határokon átnyúló bűncselekmények és a biztonsági fenyegetések ellen;  

 Az Európai Bizottság tegyen javaslatokat közös, fenntartható európai migrációs és menekültügyi 
politika kialakítására, beleértve a kiegyensúlyozott és méltányos egységes európai menekültügyi 
rendszert. Határozza meg az európai menekültügyi hatóság felépítését, számát, és költségeit úgy a 
tagországok, mint a társuló tagállamok között, és adjon jogi állásfoglalást, és útmutatást a gazdasági 
bevándorlókkal kapcsolatosan. 

Az Európai Unió politikai állásfoglalás útján kialakított tervet egy érthető, és egyértelmű határidőhöz kötve 
határozzon meg. Miután fent jelzett lépések feltétlen hatással lesznek a nemzeti szuverenitásra ezért a 
döntések világosnak, és egyértelműnek kell lennie. 

 Az Európai Tanács az euró és a jövőben a schengeni célok elérése érdekében tegyen lépéseket, hogy minél 
hamarabb újraindítsa és elérje az európai egység mielőbbi helyreállítását, megőrizve az eredményeket. Azzal, 
hogy hárítsa el azon javaslatokat, engedményeket amelyek a fenti elképzelések változtatását, felhígítását 
célozzák.  
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A szerkesztő megjegyzése: 

Az Európai Föderalisták Uniója (UEF), egy a nemzetek feletti politikai mozgalom 1946-ban alapított az egységes 
(föderális) Európa eszméje mentén kötött szövetség. 

A föderalisták nemrégiben közzétettek egy politikai összefoglaló véleményt: európai menekültügyi és 
bevándorlási politika kérdésében, amely felvázolja az európai határőrizeti szervezettek kapcsolatos javaslatokat 
e kérdésekben. 

Február 23-án 2016-föderalista konferencia keretében tárgyalnak a témáról Brüsszelben Saving Schengen 
(Őrizzük meg Schengent): Az európai határőrizeti rendszer. 
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