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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

…/2012/EU RENDELETE

(…)

egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében 

benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 

meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról

(átdolgozás)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 78. cikke (2) 

bekezdésének e) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2,

rendes jogalkotási eljárás keretében3,

                                               

1 HL C 317., 2009.12.23., 115. o.
2 HL C 79., 2010.3.27., 58. o.
3 Az Európai Parlament 2009. május 7-i álláspontja (HL C 212 E, 2010.8.5., 370. o.) és a 

Tanács első olvasatban kialakított, …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették 
közzé). Az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) 
és a Tanács …-i határozata.



15605/3/12 REV 3 EVN/md 2
DG D1 HU

mivel:

(1) Az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog 

iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 

eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi 

rendeletet1 jelentősen módosítani kell. Az áttekinthetőség érdekében az említett rendeletet 

át kell dolgozni.

(2) A közös európai menekültügyi rendszerre is kiterjedő közös menekültpolitika az Európai 

Uniónak a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló olyan térség fokozatos 

létrehozására irányuló célkitűzése szerves részét képezi, amely nyitva áll mindazok 

számára, akik kényszerítő körülmények miatt jogszerűen keresnek védelmet az Unióban.

(3) Az Európai Tanács az 1999. október 15–16-i tamperei rendkívüli ülésén egyetértett abban, 

hogy olyan közös európai menekültügyi rendszert kell kidolgozni, amely az 1967. január 

31-i New York-i jegyzőkönyvvel kiegészített, a menekültek helyzetéről szóló 1951. július 

28-i genfi egyezmény (a továbbiakban: a genfi egyezmény) teljes és átfogó alkalmazásán 

alapul, biztosítva ily módon, hogy senkit nem küldenek vissza oda, ahol üldöztetésnek 

lenne kitéve, vagyis tiszteletben tartva a visszaküldés (refoulement) tilalmának elvét.

Ebben a tekintetben és az érintett, az e rendeletben megállapított felelősségi feltételek 

sérelme nélkül a tagállamok, amelyek mind tiszteletben tartják a visszaküldés tilalmának 

elvét, harmadik országbeli állampolgárok vonatkozásában biztonságos országoknak 

tekintendők.

                                               

1 HL L 50., 2003.2.25., 1. o.
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(4) A tamperei következtetések azt is megállapították, hogy ennek a rendszernek rövid időn 

belül ki kell terjednie egy világos és alkalmazható módszer kialakítására is a menedékjog

iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása céljából.

(5) E módszernek mind a tagállamok, mind az érintett személyek vonatkozásában tárgyilagos 

és méltányos szempontokon kell alapulnia. Lehetővé kell tennie különösen a felelős 

tagállam gyors meghatározását, hogy a nemzetközi védelem megadására vonatkozó 

eljáráshoz való hatékony hozzáférés biztosított legyen, és a nemzetközi védelem iránti 

kérelmekkel kapcsolatos gyors döntéshozatal ne kerüljön veszélybe.

(6) Mostanra lezárult a közös európai menekültügyi rendszer bevezetésének első szakasza, 

amely hosszú távon várhatóan közös eljárást és egységes jogállást biztosít a nemzetközi 

védelemben részesülők számára az Unió egész területén. Az Európai Tanács 2004. 

november 4-i ülésén elfogadta a hágai programot, amely meghatározta a 2005–2010 

közötti időszakban a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben

megvalósítandó célokat. E tekintetben a hágai program arra hívta fel az Európai 

Bizottságot, hogy fejezze be az első szakasz során elfogadott jogi eszközei értékelését, 

valamint terjessze az Európai Parlament és a Tanács elé a második szakasz eszközeit és 

intézkedéseit azzal a céllal, hogy azokat 2010 vége előtt elfogadják.



15605/3/12 REV 3 EVN/md 4
DG D1 HU

(7) Az Európai Tanács a Stockholmi Programban ismételten megerősítette, hogy elkötelezett 

azon célkitűzés végrehajtása mellett, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(EUMSZ) 78. cikkével összhangban legkésőbb 2012-ig egy közös és szolidáris védelmi 

területet hozzon létre a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára. 

Hangsúlyozta továbbá, hogy a dublini rendszer továbbra is a közös európai menekültügyi 

rendszer létrehozásának egyik sarokkövét jelenti, mivel egyértelműen megállapítja a 

tagállamok hatásköreit a nemzetközi védelem iránti kérelmek megvizsgálásával 

kapcsolatban. 

(8) A 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 létrehozott Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) forrásait rendelkezésre kell bocsátani annak 

érdekében, hogy a tagállamoknak az e rendelet végrehajtásáért felelős vonatkozó 

szolgálatai megfelelő támogatást kaphassanak. Az EMTH-nak elsősorban szolidaritási 

intézkedéseket – például menekültügyi intervenciós szakértői állományt és menekültügyi 

támogató csoportokat – kell biztosítania, abból a célból, hogy segítsenek egyrészt a 

különösen nagy terhelésnek kitett tagállamoknak, illetve olyan esetekben, amikor a 

nemzetközi védelmet kérelmezők (a továbbiakban: a kérelmezők) nem részesülhetnek 

megfelelő bánásmódban különösen a befogadás és a védelem tekintetében.

                                               

1 HL L 132., 2010.5.29., 11. o.
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(9) Az első szakaszba tartozó jogi aktusok végrehajtásáról készített értékelések eredményeire 

tekintettel indokolt megerősíteni e szakaszban a 343/2003/EK rendeletet alátámasztó 

elveket, és egyúttal el kell végezni a szükséges fejlesztéseket a dublini rendszer, valamint 

az e rendszer keretében a kérelmezőknek nyújtott védelem hatékonysága tekintetében 

szerzett tapasztalatokra tekintettel. Mivel a dublini rendszer megfelelő működése alapvető 

fontossággal bír a közös európai menekültügyi rendszer számára, alapelveit és működését 

felül kell vizsgálni a közös európai menekültügyi rendszer egyéb elemei és az uniós 

szolidaritási eszközök kiépítése során. Átfogó alkalmassági ellenőrzésről kell rendelkezni a 

dublini rendszer jogi, gazdasági és társadalmi hatásaira kiterjedő, bizonyítékokkal 

alátámasztott felülvizsgálatának elvégzése révén, amely magában foglalja annak az

alapvető jogokra gyakorolt hatását is.

(10) A nemzetközi védelmet kérelmezők, illetve az abban részesülő személyekkel szembeni 

egyenlő bánásmód biztosítása, valamint a hatályos uniós menekültügyi vívmányokkal –

különösen a harmadik országbeli állampolgárok és a hontalan személyek nemzetközi 

védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet 

biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló,

2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1 – való 

összhang biztosítása érdekében e rendelet hatálya kiterjed a kiegészítő védelmet 

kérelmező, valamint a kiegészítő védelemre jogosult személyekre is.

                                               

1 HL L 337., 2011.12.20., 9. o.
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(11) A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról 

szóló …-i …/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet*1 kell alkalmazni a felelős 

tagállam meghatározására vonatkozó, e rendeletben szabályozott eljárásra, figyelembe 

véve az említett irányelv alkalmazására vonatkozó korlátozásokat is. 

(12) Emellett a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös 

eljárásokról szóló, .../.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet2 is alkalmazni kell, 

az e rendeletben szabályozott eljárási biztosítékokra vonatkozó rendelkezések sérelme 

nélkül, figyelembe véve az említett irányelv alkalmazására vonatkozó korlátozásokat is.

(13) Az ENSZ 1989. évi, a gyermek jogairól szóló egyezményével és az Európai Unió Alapjogi 

Chartájával összhangban e rendelet alkalmazása során a tagállamoknak elsődlegesen a 

gyermek mindenek felett álló érdekét kell szem előtt tartaniuk. A gyermek mindenek felett

álló érdekének vizsgálata során a tagállamoknak különösen a kiskorú jólétét és szociális 

fejlődését, a személyi biztonságát érintő megfontolásokat, valamint véleményét kell –

életkorának és érettségi fokának megfelelően – figyelembe venniük, ideértve a kiskorú 

hátterét is. Ezenkívül külön eljárási garanciákat kell meghatározni a kísérő nélküli 

kiskorúakra vonatkozóan különös kiszolgáltatottságukra tekintettel.

(14) Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezménnyel és az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban a tagállamoknak e rendelet alkalmazása 

során mindenekelőtt a családi élet tiszteletben tartására kell ügyelniük.

                                               

* HL: Kérem, illessze be az st14654/1/12 REV 1. sz. dokumentumban szereplő irányelv 
(befogadási szabályokról szóló irányelv) számát, dátumát és HL közzétételi hivatkozását.

1 HL L … 
 HL: Kérem, illessze be a 8260/13. sz. dokumentumban szereplő irányelv (menekültügyi 

eljárásokról szóló irányelv) számát, dátumát és HL közzétételi hivatkozását.
2 HL L ….
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(15) Ugyanazon család tagjai által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmek egyetlen 

tagállam által történő együttes elbírálása lehetővé teszi annak biztosítását, hogy a 

kérelmeket alaposan megvizsgálják, azok tárgyában következetes határozatokat hozzanak, 

valamint ne válasszák szét az egy családhoz tartozókat.

(16) A család egysége és a gyermek mindenek felett álló érdeke elvének teljes körű tiszteletben 

tartása érdekében kötelező felelősségi feltétellé kell tenni a kérelmező és a gyermeke, 

testvére vagy szülője közötti – a kérelmező terhességén vagy anyaságán, egészségi 

állapotán vagy idős korán alapuló – eltartotti viszony fennállását. Amennyiben a kérelmező 

kísérő nélküli kiskorú, a róla gondoskodni képes családtag vagy hozzátartozó másik 

tagállam területén való tartózkodását is kötelező felelősségi feltétellé kell tenni.

(17) Bármely tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy – elsősorban humanitárius és kivételes 

okból – eltérjen a felelősségi feltételektől a családtagok, hozzátartozók és a kérelmezővel 

egyéb családi kapcsolatban álló személyek egyesítése érdekében, és akkor is megvizsgálja 

a hozzá vagy másik tagállamban benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet, ha annak 

megvizsgálásáért az e rendeletben megállapított kötelező feltételek szerint nem felelős.
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(18) A nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározásának 

elősegítése érdekében a kérelmezőt személyesen meg kell hallgatni. A nemzetközi 

védelem iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell e rendelet 

alkalmazásáról, és annak lehetőségéről, hogy a felelős tagállam meghatározásának 

elősegítése érdekében tájékoztatást adjon a meghallgatáson a tagállamokban tartózkodó 

családtagjairól, hozzátartozóiról és a vele egyéb családi kapcsolatban álló személyekről.

(19) Az érintett személyek jogainak hatékony védelme érdekében jogi biztosítékokat és 

hatékony jogorvoslati eszközöket kell biztosítani a felelős tagállamnak való átadásra 

vonatkozó határozatokkal kapcsolatban, különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. 

cikkével összhangban. A nemzetközi jog tiszteletben tartása érdekében az ilyen 

határozatok elleni hatékony jogorvoslatnak egyaránt ki kell terjednie e rendelet 

alkalmazásának, valamint az azon tagállamban fennálló jogi és ténybeli helyzetnek a

megvizsgálására, amelynek a kérelmezőt átadják.
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(20) A kérelmezők őrizetbe vételét és őrizetben tartását azon alapvető elvvel összhangban kell 

alkalmazni, hogy senki sem tartható őrizetben kizárólag azon az alapon, hogy nemzetközi 

védelmet kér. Az őrizet időtartamának a lehető legrövidebbnek kell lennie, és tiszteletben 

kell tartania a szükségesség és az arányosság elvét. Így különösen, a kérelmezők őrizetbe 

vételének és őrizetben tartásának összhangban kell lennie a genfi egyezmény 31. cikkével.

Az őrizetben tartottak tekintetében e rendeletben szabályozott eljárásokat kiemelt 

fontossággal kell kezelni, és a lehető legrövidebb határidőn belül kell végrehajtani. Az 

őrizetben tartást szabályozó általános garanciák és az őrizetben tartási körülmények 

tekintetében a tagállamoknak adott esetben a …/…/EU irányelv rendelkezéseit kell 

alkalmazniuk az e rendelet alapján őrizetben tartott személyek vonatkozásában is.

(21) A menekültügyi rendszerek hiányosságai vagy összeomlása – amelyet gyakran súlyosbít 

vagy amelyhez hozzájárul a rájuk nehezedő rendkívüli nyomás – veszélyeztetheti az e 

rendelet által létrehozott rendszer gördülékeny működését, aminek eredményeként 

felmerülhet annak veszélye, hogy sérülnek a kérelmezőknek az uniós menekültügyi 

vívmányokban és az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott jogai, valamint 

más nemzetközi emberi jogok és a menekültjogok.

                                               

 HL: Kérem, illessze be (11) preambulumbekezdésben szereplő irányelv (befogadási 
szabályokról szóló irányelv) számát.
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(22) A menekültügyi rendszerek romlásának vagy összeomlásának megelőzése érdekében a 

menekültügyi válságokra vonatkozó korai előrejelző, készültségi és kezelési eljárást kell 

létrehozni, amelyben az EMTH – a 439/2010/EU rendelet szerinti hatásköreit gyakorolva –

kulcsszerepet játszik, és amelynek célja egyrészt a rendelet keretében folyó együttműködés 

megszilárdítása, másrészt a kölcsönös bizalom fejlesztése a tagállamok között a 

menekültügyi politika tekintetében. Az ilyen eljárásnak biztosítania kell azt, hogy az Unió 

a lehető legrövidebb időn belül figyelmeztetést kapjon minden olyan helyzetről, amikor 

aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az e rendelettel létrehozott rendszer 

gördülékeny működését veszély fenyegeti, mivel egy vagy több tagállam menekültügyi 

rendszere különleges megterhelésnek van kitéve, és/vagy egy vagy több tagállam 

menekültügyi rendszerében hiányosságok tapasztalhatók. Egy ilyen eljárás lehetővé tenné, 

hogy az Unió korai szakaszban képes legyen megelőző intézkedéseket ösztönözni, és 

megfelelő politikai figyelmet fordítani az ilyen helyzetekre. A szolidaritás, amely a közös 

európai menekültügyi rendszer alapvető eleme, szorosan összefügg a kölcsönös 

bizalommal. A menekültügyi válságokra vonatkozó korai előrejelző, készültségi és 

kezelési eljárás növelné a kölcsönös bizalmat, és ezáltal konkrét, valódi és kézzelfogható 

szolidaritási intézkedések irányulhatnának a tagállamok felé annak érdekében, hogy 

általánosságban az érintett tagállamot, illetve különösen a kérelmezőket segítsék. Az 

EUMSZ 80. cikkének megfelelően az uniós jogi aktusoknak – amennyiben szükséges – a 

szolidaritás elvét érvényre juttató, megfelelő intézkedéseket kell tartalmazniuk, és ezen 

eljárás keretében ilyen intézkedéseket kell hozni. A Tanács által 2012. március 8-án 

elfogadott, a menekültügyi rendszerükre többek között a vegyes összetételű migráns

csoportok áramlása miatt nehezedő különösen nagy nyomásnak kitett tagállamok iránti 

valódi és kézzelfogható szolidaritás közös keretéről szóló következtetések olyan, meglévő 

és az esetleges új eszközöket összefogó „eszköztárról” rendelkeznek, amelyet a korai 

előrejelző, készenléti és válságkezelési mechanizmus összefüggésében tekintetbe kell 

venni.
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(23) A tagállamoknak – különösen e rendelet alkalmazása során – együtt kell működniük az 

EMTH-val az arra vonatkozó információgyűjtésben, hogy tudják-e kezelni a menekültügyi 

és befogadó rendszerükre nehezedő különösen nagy nyomást. Az EMTH a 439/2010/EU 

rendelettel összhangban rendszeresen jelentést tesz a gyűjtött információról.

(24) Az 1560/2003/EK bizottsági rendelettel1 összhangban a nemzetközi védelem iránti 

kérelem megvizsgálásáért felelős tagállamnak való átadás önkéntes alapon, ellenőrzött 

útnak indítás formájában vagy kíséret alatt történhet. A tagállamoknak – a kérelmezőnek 

nyújtott megfelelő tájékoztatás révén – elő kell segíteniük az önkéntes átadást, továbbá 

biztosítaniuk kell, hogy a felügyelt vagy kísérettel történő átadást humánus módon, az 

emberi jogok és az emberi méltóság,valamint a gyermek mindenek felett álló érdeke 

maradéktalan tiszteletben tartásával és a releváns, különösen a humanitárius okból történő 

átadásra vonatkozó ítélkezési gyakorlat fejlődésének maximális figyelembevételével 

végezzék.

(25) A belső határok nélküli térség fokozatos kialakítása, amelyben az EUMSZ-szel

összhangban biztosított a személyek szabad mozgása, valamint a harmadik országbeli

állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó feltételekkel kapcsolatos uniós 

politikák kialakítása, beleértve a külső határok igazgatására irányuló közös erőfeszítéseket 

is, szükségessé teszik a felelősségi szabályok közötti egyensúly megteremtését a 

szolidaritás jegyében.

                                               

1 HL L 222., 2003.9.5., 3. o.
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(26) A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv1 alkalmazandó a személyes adatoknak a tagállamok által e rendelet szerint 

történő feldolgozására.

(27) A kérelmezők személyes adatainak – többek között az egészségi állapotra vonatkozó 

érzékeny adatoknak – az átadást megelőző cseréje biztosítani fogja , hogy az illetékes 

menekültügyi hatóságok megfelelő segítséget tudjanak nyújtani a kérelmezőknek, valamint 

garantálni tudják számukra az addig biztosított védelem és jogok folyamatosságát. A 

95/46/EK irányelvnek megfelelően külön rendelkezéseket kell hozni az ilyen helyzetben 

lévő kérelmezők adatainak védelmére.

(28) A tagállamok előmozdíthatják e rendelet alkalmazását, fokozhatják hatékonyságát olyan 

kétoldalú megállapodásokkal, amelyek révén fejlesztik a kapcsolattartást az illetékes 

szerveik között, csökkentik az eljárások hosszát vagy egyszerűsítik az átvétel, illetve 

visszavétel iránti megkeresések feldolgozását, vagy átadási eljárásokat állapítanak meg.

                                               

1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
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(29) A felelős tagállam meghatározása tekintetében folyamatosságot kell biztosítani a

343/2003/EK rendeletben és az e rendeletben kialakított rendszer között. Hasonlóképpen 

biztosítani kell az összhangot e rendelet és az egy harmadik országbeli állampolgár vagy 

hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti 

kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási 

szabályok megállapításáról szóló …/…/ EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az 

ujjlenyomatok összehasonlítását, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol 

által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezését szolgáló 

Eurodac létrehozásáról szóló, …-i …/…/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1

között.

                                               

 HL: Kérem, illessze be a 17/13. sz. dokumentumban szereplő rendelet (Eurodac rendelet) 
számát, dátumát és HL közzétételi hivatkozását.

1 HL L ….
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(30) A …/…/EU rendelet szerint létrehozott Eurodac-rendszer működésének elő kell 

mozdítania e rendelet alkalmazását.

(31) A vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra 

vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet1 szerint létrehozott vízuminformációs rendszer 

működésének, és különösen annak 21. és 22. cikke végrehajtásának elő kell mozdítania e 

rendelet alkalmazását.

(32) Az e rendelet hatálya alá tartozó személyekkel kapcsolatos bánásmód tekintetében a 

tagállamokat kötik a nemzetközi jogi okmányokból eredő kötelezettségeik, ideértve az 

Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlatát is.

(33) E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra 

végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános 

elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek2 megfelelően kell gyakorolni.

                                               

 HL: Kérem, illessze be (29) preambulumbekezdésben szereplő rendelet (Eurodac rendelet) 
számát.

1 HL L 218., 2008.8.13., 60. o.
2 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
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(34) A vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával kell elfogadni a dublini rendszerről / az 

Eurodac-ról szóló közös tájékoztató füzetet, valamint a kísérő nélküli kiskorúakkal 

kapcsolatos külön tájékoztató füzetet, a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó adatcsere 

formanyomtatványát, a kísérő nélküli kiskorúakra és az eltartott személyekre vonatkozó 

konzultáció és adatcsere egységes feltételeit, az átvétel és a visszavétel iránti megkeresések 

elkészítésének és benyújtásának egységes feltételeit, a bizonyítékok és közvetett 

bizonyítékok releváns elemeit tartalmazó két listát és azok időszakos felülvizsgálatát, a 

laissez-passert, az átadásokkal kapcsolatos konzultáció és adatcsere egységes feltételeit, az 

átadást megelőző adatcsere formanyomtatványát, a közös egészségügyi bizonyítványt, az 

átadást megelőzően az átadandó személy egészségügyi adataival kapcsolatos 

információcsere, valamint a megkeresések továbbítását szolgáló biztonságos elektronikus 

átviteli csatornák egységes feltételeit és gyakorlati szabályait.
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(35) A kiegészítő szabályok elfogadása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 

EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a kísérő nélküli kiskorú 

családtagjai, testvérei vagy hozzátartozói kilétének megállapítása tekintetében, az igazolt 

családi kapcsolat fennállásának megállapítására vonatkozó feltételekkel kapcsolatban, az 

annak vizsgálatára vonatkozó feltételekre vonatkozóan, hogy egy adott hozzátartozó képes-

e a kísérő nélküli kiskorú gondját viselni, ideértve az olyan eseteket, amikor a kísérő 

nélküli kiskorú családtagjai, testvérei vagy hozzátartozói különböző tagállamokban 

tartózkodnak, az eltartotti viszony vizsgálatának elemeivel kapcsolatban, az annak 

vizsgálatára vonatkozó feltételekre vonatkozóan, hogy egy adott személy képes-e az 

eltartott személy gondját viselni és az annak vizsgálata céljából figyelembe veendő

elemekre vonatkozóan, hogy az adott személy jelentős ideig képtelen az utazásra. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköreinek gyakorlása 

során a Bizottság nem lépheti túl a gyermek mindenek felett álló érdekének az e rendelet 6. 

cikke (3) bekezdésében előírt terjedelmét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői 

szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a 

Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a 

Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(36) E rendelet alkalmazása során – ideértve a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítését

– a Bizottságnak konzultálnia kell többek között a vonatkozó nemzeti hatóságok 

szakértőivel.
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(37) A 343/2003/EK rendelet alkalmazásához szükséges részletes szabályokat az 1560/2003/EK 

rendelet határozza meg. Az 1560/2003/EK rendelet bizonyos rendelkezéseit – az 

egyértelműség érdekében vagy mivel általános célkitűzésül szolgálhatnak – bele kell 

foglalni e rendeletbe. Mind a tagállamok, mind az érintett kérelmezők számára különösen 

fontos egy olyan általános mechanizmus megléte, amelynek segítségével megoldást lehet 

találni a tagállamok között e rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatban 

kialakult véleménykülönbség esetén. Ezért indokolt belefoglalni e rendeletbe az 

1560/2003/EK rendeletben előírt, a humanitárius záradékra vonatkozó viták rendezésére 

szolgáló mechanizmust, és annak alkalmazási körét kiterjeszteni e rendelet egészére.

(38) E rendelet alkalmazásának hatékony nyomon követése szükségessé teszi a rendelet 

rendszeres időközönkénti értékelését.

(39) E rendelet tiszteletben tartja azokat az alapvető jogokat és betartja azokat az elveket, 

amelyeket különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája elismer. E rendelet biztosítani 

kívánja különösen a Charta 18. cikkében biztosított menedékjog teljes tiszteletben tartását, 

valamint az 1., 4., 7., 24. és 47. cikkében elismert jogokat. E rendelet ezért ennek 

megfelelően alkalmazandó.
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(40) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a valamely harmadik országbeli állampolgár, vagy egy 

hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti

kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási 

szabályok megállapítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért e

rendelet léptéke és hatásai miatt az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően e rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(41) Az Egyesült Királyság és Írország – az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az Egyesült 

Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 

térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló (21.) jegyzőkönyv 3. cikkével és 4a. cikke 

(1) bekezdésével összhangban – bejelentette, hogy részt kíván venni e rendelet 

elfogadásában és alkalmazásában.

(42) Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, a Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 1. és 

2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, az rá nézve nem 

kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
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I. FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

E rendelet megállapítja egy harmadik országbeli állampolgár, vagy egy hontalan személy által a 

tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 

tagállam (a továbbiakban: a felelős tagállam) meghatározására vonatkozó feltételeket és eljárási 

szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) „harmadik országbeli állampolgár”: az a személy, aki az EUMSZ 20. cikkének (1) 

bekezdése értelmében nem az Unió polgára, és aki nem olyan állam állampolgára, amely 

valamely, az Európai Unióval kötött megállapodás értelmében részt vesz e rendeletben;

b) „nemzetközi védelem iránti kérelem”: a 2011/95/EU irányelv 2. cikkének h) pontjában 

meghatározott nemzetközi védelem iránti kérelem;

c) „kérelmező”: az a harmadik országbeli állampolgár, vagy az a hontalan személy, aki

nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be, amelynek tárgyában még nem hoztak 

jogerős határozatot;
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d) „nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálása”: a nemzetközi védelem iránti kérelem 

illetékes hatóságok általi megvizsgálása vagy a hatóságok azzal kapcsolatos határozata és 

döntése a …/…/EU irányelvvel, valamint a 2011/95/EU irányelvvel összhangban, a 

felelős tagállam e rendelet szerinti meghatározására irányuló eljárás kivételével;

e) „nemzetközi védelem iránti kérelem visszavonása”: a kérelmező azon cselekménye, 

amellyel a …/…/EU irányelvvel összhangban kifejezetten vagy hallgatólagosan lezárja 

azt az eljárást, amelyet nemzetközi védelem iránti kérelmének benyújtásával maga indított 

el;

f) „nemzetközi védelemben részesülő személy”: az a harmadik országbeli állampolgár, vagy

hontalan személy, aki a 2011/95/EU irányelv 2. cikkének a) pontjában meghatározott 

nemzetközi védelemben részesült;

g) „családtag”: amennyiben a család már a származási országban is létezett, a kérelmezőnek a 

tagállamok területén tartózkodó alábbi családtagjai:

– a kérelmező házastársa vagy vele tartós, nem házastársi kapcsolatban élő élettársa, 

amennyiben az adott tagállam harmadik országok állampolgáraira vonatkozó 

jogszabályai vagy gyakorlata a házasságot nem kötött párokat a házastársakhoz 

hasonló elbánásban részesíti,

                                               

 HL: Kérem, illessze be (12) preambulumbekezdésben szereplő irányelv (menekültügyi 
eljárásokról szóló irányelv) számát.
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– az első francia bekezdésben említett pár vagy a kérelmező kiskorú gyermekei, feltéve 

hogy nem házasok, és függetlenül attól, hogy házasságban vagy házasságon kívül 

születtek, vagy a nemzeti jogszabályok értelmében örökbe fogadták őket,

– amennyiben a kérelmező kiskorú és nem házas, abban az esetben az édesapja, 

édesanyja vagy az érte jogszabály szerint vagy az azon tagállam gyakorlata szerint 

felelős egyéb felnőtt, amelyben a felnőtt tartózkodik,

– amennyiben a nemzetközi védelemben részesülő személy kiskorú és nem házas, 

abban az esetben az édesapja, édesanyja vagy az érte jogszabály szerint vagy az azon 

tagállam gyakorlata szerint felelős egyéb felnőtt, amelyben a nemzetközi 

védelemben részesülő személy tartózkodik;

h) „hozzátartozó”: a kérelmezőnek a tagállamok területén tartózkodó felnőtt nagynénje, 

nagybátyja, vagy nagyszülője, függetlenül attól, hogy a kérelmező házasságban vagy 

házasságon kívül született-e, vagy nemzeti jogszabályok értelmében örökbe fogadták-e.

i) „ kiskorú”: a 18. életévét be nem töltött harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan 

személy;

j) „kísérő nélküli kiskorú”: az a kiskorú, aki aki jogszabály vagy az érintett tagállam 

gyakorlata szerint érte felelős felnőtt kísérete nélkül lépett a tagállamok területére, 

mindaddig, amíg ilyen felnőtt tényleges felügyelete alá nem kerül; ide tartozik azon 

kiskorú is, aki a tagállamok területére történt belépést követően maradt felügyelet nélkül;
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k) „képviselő:” az a személy vagy szervezet, akit vagy amelyet az illetékes szervek a kísérő 

nélküli kiskorú támogatására és képviseletére jelölnek ki azzal a céllal, hogy az e 

rendeletben előírt eljárások során biztosítsa a gyermek mindenek felett álló érdekét, 

valamint szükség esetén jognyilatkozatot tegyen a kiskorú nevében. Ha szervezet jár el 

képviselőként, e rendelettel összhangban ki kell jelölnie egy olyan személyt, aki ellátja a 

kiskorúval kapcsolatos feladatait;

l) „tartózkodásra jogosító engedély”: olyan engedély, amelyet egy tagállamnak a hatóságai 

bocsátanak ki, engedélyezve egy harmadik országbeli állampolgárnak, vagy egy hontalan 

személynek, hogy az állam területén tartózkodjon, ideértve azokat az okmányokat, 

amelyek az átmeneti védelmi intézkedések alapján, illetve a kiutasítás végrehajtását gátló 

körülmények megszűnéséig a területén való tartózkodást engedélyezik, kivéve a felelős 

tagállam meghatározásához e rendelet szerint szükséges időszak alatt, vagy nemzetközi 

védelem, illetve tartózkodási engedély iránti kérelem elbírálása során kibocsátott 

vízumokat és tartózkodási engedélyeket;

m) „vízum”: valamely tagállam engedélye vagy határozata, amely az átutazáshoz vagy az 

adott tagállam vagy több tagállam területén való tartózkodás céljából történő belépéshez 

szükséges. A vízum fajtáját az alábbiak szerint határozzák meg:

– „hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum”: valamely tagállam által a nemzeti 

jogával vagy az uniós joggal összhangban kiadott engedély vagy határozat, amely az 

adott tagállam területére három hónapnál hosszabb tartózkodás céljából történő 

belépéshez szükséges;
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– „rövid távú tartózkodásra jogosító vízum”: egy, több vagy valamennyi tagállam 

területén való átutazásra vagy a tagállamok területére történő első beutazás napjától 

számított bármely hat hónapos időszakban három hónapot meg nem haladó tervezett 

tartózkodásra vonatkozó, valamely tagállam által kiadott engedély vagy határozat;

– „repülőtéri tranzitvízum”: a tagállamok egy vagy több repülőterének nemzetközi 

tranzitterületén történő áthaladásra jogosító vízum;

n) „szökés veszélye”: olyan, konkrét esetben, jogszabály által meghatározott tárgyilagos 

kritériumokon alapuló indokok megléte, amelyek alapján feltételezhető, hogy egy 

kérelmező vagy átadásra irányuló eljárás hatálya alá tartozó harmadik országbeli

állampolgár, vagy hontalan személy megszökhet.

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELVEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK

3. cikk

A nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljáráshoz való jog

(1) A tagállamok megvizsgálják azon harmadik országbeli állampolgárnak, vagy azon 

hontalan személynek a nemzetközi védelem iránti kérelmét, aki egy tagállam területén 

nyújtja be azt, ideértve annak határát és a tranzitzónákat. A kérelmet az a tagállam köteles 

megvizsgálni, amely a III. fejezetben előírt feltételek szerint felelős.
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(2) Amennyiben az e rendeletben felsorolt feltételek alapján egyetlen tagállam sem jelölhető ki

felelősként, a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálásáért azon tagállam felelős, 

amelynél először nyújtották be azt.

Amennyiben egy kérelmezőt lehetetlen az elsődlegesen felelősnek kijelölt tagállamnak 

átadni, mivel megalapozott okokból feltételezhető, hogy az adott tagállamban a

menekültügyi eljárásnak és a kérelmezőkre vonatkozó befogadási feltételeknek

szisztematikus hiányosságai vannak, aminek eredményeként az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 4. cikke értelmében vett embertelen vagy megalázó bánásmód kockázata áll 

fenn, a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytató tagállam tovább 

vizsgálja a III. fejezetben meghatározott feltételeket annak megállapítása érdekében, hogy 

egy másik tagállam kijelölhető-e felelős tagállamnak.

Amennyiben az átadás e bekezdés értelmében nem lehetséges egyetlen, a III. fejezetben 

meghatározott feltételek alapján kijelölt tagállamnak sem, illetve annak az első 

tagállamnak sem, amelyben a kérelem benyújtásra került, a felelős tagállam 

meghatározására vonatkozó eljárást lefolytató tagállam lesz a felelős tagállam.

(3) Minden tagállam fenntartja a jogot, hogy a …/…/EU irányelvben megállapított 

szabályokra és biztosítékokra figyelemmel – biztonságos harmadik országba küldje a 

kérelmezőt.

                                               

 HL: Kérem, illessze be (12) preambulumbekezdésben szereplő irányelv (menekültügyi 
eljárásokról szóló irányelv) számát.
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4. cikk

A tájékoztatáshoz való jog

1) A nemzetközi védelem iránti kérelemnek egy tagállamban a 20. cikk (2) bekezdése szerinti 

benyújtását követően, annak illetékes hatóságai azonnal tájékoztatják a kérelmezőt e 

rendelet alkalmazásáról, továbbá különösen az alábbiakról:

a) e rendelet célkitűzései, továbbá egy újabb kérelem másik tagállamban való 

benyújtásának, valamint az egyik tagállamból a másikba költözésnek a

következményei azon időszak alatt, amikor meghatározásra kerül, hogy mely 

tagállam a felelős e rendelet értelmében, valamint a nemzetközi védelem iránti 

kérelem vizsgálata alatt;

b) a felelős tagállam meghatározásának feltételei és e feltételek rangsora az eljárás 

különböző szakaszaiban, valamint e szakaszok hossza, ideértve azt is, hogy egy 

valamely tagállamban benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelem esetében 

előfordulhat az is, hogy az adott tagállam e rendelet értelmében felelőssé válik abban 

az esetben is, ha ez a felelősség nem az említett feltételeken alapul;

c) az 5. cikk szerinti személyes meghallgatás, valamint az a lehetőség, hogy a 

kérelmező tájékoztatást nyújtson a tagállamokban tartózkodó családtagjairól, 

hozzátartozóiról és a vele egyéb családi kapcsolatban álló személyekről, ideértve az 

ilyen tájékoztatás közlésének módját is;
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d) az átadásra vonatkozó határozat elleni jogorvoslatnak és adott esetben az átadás 

felfüggesztése kérelmezésének a lehetősége;

e) az a tény, hogy a tagállamok illetékes hatóságai kizárólag az e rendeletből fakadó 

kötelezettségeik teljesítése céljából oszthatnak meg egymással rá vonatkozó 

adatokat;

f) a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférés joga, a rá vonatkozó téves adatok 

helyesbítése vagy a jogszerűtlenül feldolgozott adatok törlése kérelmezésének joga, 

az említett jogok gyakorlására vonatkozó eljárások, ideértve a 35. cikkben említett 

hatóságok és a személyes adatok védelmével kapcsolatos igények elbírálásáért 

felelős nemzeti adatvédelmi hatóságok elérhetősége.

(2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást írásban és olyan nyelven kell nyújtani, amelyet a 

kérelmező megért vagy ésszerűen feltételezhető, hogy megért. A tagállamok e célra a (3) 

bekezdés szerint összeállított közös tájékoztató füzetet használják.

E tájékoztatást – például az 5. cikkben említett személyes meghallgatás keretében – szóbeli 

tájékoztatással is kiegészítik, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a kérelmező 

megfelelően megértse azt.
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(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján összeállít egy, legalább az e cikk (1) 

bekezdésében említett tájékoztatást tartalmazó közös tájékoztató füzetet és a kísérő nélküli 

kiskorúaknak szóló külön tájékoztató füzetet. E közös tájékoztató füzet tartalmazza

a…/…/EU rendelet alkalmazására vonatkozó információt is, és különösen azt célt, 

amelyre az érintett kérelmező adatai az Eurodac keretében feldolgozásra kerülhetnek. A 

közös tájékoztató füzetet úgy kell kialakítani, hogy a tagállamok kiegészíthessék azt 

további, az egyes tagállamokra jellemző információkkal. E végrehajtási jogi aktusokat az e 

rendelet 44. cikke (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni. 

5. cikk

Személyes meghallgatás

(1) A felelős tagállam meghatározásának elősegítése érdekében az ezen eljárást lefolytató

tagállam köteles a kérelmezőt személyesen meghallgatni. A meghallgatásnak lehetővé kell 

tennie a 4. cikkel összhangban szolgáltatott tájékoztatás kérelmező általi megfelelő 

megértését is.

(2) A személyes meghallgatás mellőzhető, amennyiben: 

a) a kérelmező megszökött, vagy

b) a 4. cikkben említett tájékoztatását követően a kérelmező már benyújtotta a felelős 

tagállam más módon való meghatározásához szükséges információt. A meghallgatást 

mellőző tagállam a kérelmezőnek lehetőséget biztosít arra, hogy a felelős tagállam 

helyes meghatározásához szükséges bármely további információt megadjon, mielőtt 

határozatot hoznak a kérelmező 26. cikk (1) bekezdése szerinti, felelős tagállamnak 

történő átadásáról.

                                               

 HL: Kérem, illessze be (29) preambulumbekezdésben szereplő rendelet (Eurodac rendelet) 
számát.
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(3) A személyes meghallgatásra kellő időben – de minden esetben a felelős tagállamnak

történő átadásra vonatkozó, a 26. cikk (1) bekezdése szerinti határozat meghozatala előtt –

kerül sor.

(4) A személyes meghallgatást olyan nyelven tartják, amelyet a kérelmező megért vagy

ésszerűen feltételezhető, hogy megért, és amelyen képes kommunikálni. Szükség esetén a 

tagállamok olyan tolmácsot alkalmaznak, aki biztosítani tudja a kérelmező és a személyes 

meghallgatást végző személy közötti megfelelő kommunikációt.

(5) A személyes meghallgatást megfelelő titoktartást biztosító körülmények között kell 

lefolytatni. A meghallgatást a nemzeti jog szerint képesített személynek kell levezetnie.

(6) A személyes meghallgatást végző tagállam írásbeli összefoglalót készít a meghallgatásról, 

amely tartalmazza legalább a kérelmező által a meghallgatás során adott lényeges 

információkat. Ez az összefoglaló lehet jelentés vagy formanyomtatvány is. A tagállam 

gondoskodik arról, hogy az összefoglaló a kérelmező vagy az őt képviselő jogi tanácsadó 

vagy más tanácsadó számára kellő időben rendelkezésre álljon. 
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6. cikk

A kiskorúak részére biztosított garanciák

(1) Az e rendeletben előírt valamennyi eljárás során a tagállamoknak mindenek előtt a 

gyermek mindenek felett álló érdekét kell szem előtt tartaniuk.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a kísérő nélküli kiskorút az e rendeletben előírt valamennyi 

eljárás során képviselő képviselje és/vagy segítse. A képviselőnek rendelkeznie kell 

azokkal a képesítésekkel és szaktudással, amelyek biztosítják, hogy az e rendelet szerint

végzett eljárások során a kiskorú mindenek felett álló érdekét figyelembe veszik. Az ilyen 

képviselő számára hozzáférést kell biztosítani a kérelmező aktájában szereplő, releváns 

dokumentumok tartalmához, ideértve a kísérő nélküli kiskorúaknak szóló külön tájékoztató 

füzetet is. 

Ez a bekezdés nem érinti a …/…/EU irányelv 25. cikkében szereplő vonatkozó 

rendelkezéseket.

(3) A gyermek mindenek felett álló érdekének vizsgálata során a tagállamok szorosan 

együttműködnek egymással, és különösen az alábbi tényezőkre fordítanak kellő figyelmet:

a) a családegyesítés lehetőségei;

b) a kiskorú jóléte és szociális fejlődése, különös figyelmet fordítva a kiskorú hátterére;

c) biztonsági megfontolások, különösen ha fennáll a veszélye annak, hogy a gyermek 

gyermekkereskedelem áldozatává válik;

d) a gyermek véleménye, tekintettel az életkorára és érettségi fokára.

                                               

 HL: Kérem, illessze be (12) preambulumbekezdésben szereplő irányelv (menekültügyi 
eljárásokról szóló irányelv) számát.
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(4) A 8. cikk alkalmazásában az a tagállam, amelyben a kísérő nélküli kiskorú benyújtotta a 

nemzetközi védelem iránti kérelmet, a lehető legrövidebb időn belül megteszi a megfelelő 

intézkedéseket a kísérő nélküli kiskorú családtagjai, testvérei vagy hozzátartozói kilétének 

megállapítása érdekében a tagállamok területén, védve egyúttal a gyermek mindenek felett

álló érdekét.

Ennek érdekében a tagállamok segítséget kérhetnek nemzetközi vagy más érintett 

szervezetektől, és elősegíthetik a kiskorúnak az ilyen szervezetek nyomozó szolgálataihoz 

való hozzáférését.

A 35. cikkben említett illetékes hatóságok kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos 

kérelmekkel foglalkozó személyzetének rendelkeznie kell a kiskorúak speciális igényeivel 

kapcsolatos, megfelelő képzettséggel, és a továbbiakban is részesülnie kell ilyen 

képzésben. 

(5) A kísérő nélküli kiskorú valamely más tagállam területén élő családtagjai, testvérei vagy 

hozzátartozói kilétének e cikk (4) bekezdése szerinti megállapításához szükséges, 

megfelelő intézkedések megkönnyítése érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 

fogad el, ideértve a releváns információk tagállamok közötti cseréjéhez használandó 

formanyomtatványt. E végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
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III. FEJEZET

A FELELŐS TAGÁLLAM MEGHATÁROZÁSÁRA

VONATKOZÓ FELTÉTELEK

7. cikk

A feltételek rangsora

(1) A felelős tagállam meghatározásának feltételeit az e fejezetben megállapított sorrendben 

kell alkalmazni.

(2) Az e fejezetben megállapított feltételek szerinti felelős tagállam meghatározása során azt a 

helyzetet kell alapul venni, ami a kérelmező nemzetközi védelem iránti kérelmének 

valamely tagállamhoz történő első benyújtásakor fennállt.

(3) A 8., 10. és 16. cikkben említett feltételek alkalmazásának tekintetében a tagállamok 

figyelembe vesznek minden bizonyítékot a kérelmező családtagjai, hozzátartozói, vagy a 

kérelmezővel egyéb családi kapcsolatban álló személy valamely tagállam területén való 

jelenlétére vonatkozóan, feltéve, hogy az ilyen bizonyítékok rendelkezésre állnak azt 

megelőzően, hogy egy másik tagállam elfogadja az érintett személy átvétele vagy 

visszavétele iránti megkeresést a 22., illetve 25. cikk értelmében, továbbá azzal a 

feltétellel, hogy még nem hoztak érdemi elsőfokú határozatot a kérelmező nemzetközi 

védelem iránti korábbi kérelmei ügyében.
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8. cikk

Kiskorúak

(1) Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, a felelős tagállam az, ahol a kísérő nélküli 

kiskorú családtagja vagy testvére jogszerűen tartózkodik, feltéve hogy ez szolgálja 

leginkább a kiskorú mindenek felett álló érdekeit. Amennyiben a kérelmező házas kiskorú, 

akinek házastársa nem tartózkodik jogszerűen a tagállamok területén, a felelős tagállam az, 

amelyben a kiskorúért az adott tagállam jogszabályai vagy nemzeti gyakorlata szerint 

felelős édesanya, édesapa, más felnőtt, vagy a kiskorú testvére jogszerűen tartózkodik.

(2) Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, akinek másik tagállamban jogszerűen 

tartózkodó hozzátartozója van, és egyéni elbírálás alapján megállapítást nyer, hogy a 

hozzátartozó képes gondoskodni a kiskorúról, az említett tagállam egyesíti a kiskorút 

hozzátartozójával, és felelős tagállam lesz, feltéve hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú 

mindenek felett álló érdekét.

(3) Amennyiben a kérelmezőnek az (1) és (2) bekezdésben említett családtagjai, testvérei vagy 

hozzátartozói egynél több tagállamban tartózkodnak, a felelős tagállamot annak alapján 

kell meghatározni, hogy mi szolgálja leginkább a kísérő nélküli kiskorú mindenek felett

álló érdekét.
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(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett családtag, testvér vagy hozzátartozó hiányában az a 

felelős tagállam, ahol a kiskorú a nemzetközi védelem iránti kérelmét benyújtotta, feltéve 

hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú mindenek felett álló érdekét.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 45. cikkel összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kísérő nélküli kiskorú családtagjai, testvérei vagy 

hozzátartozói kilétének megállapítása tekintetében, az igazolt családi kapcsolat 

fennállásának megállapítására és az annak vizsgálatára szolgáló feltételekre vonatkozóan, 

hogy egy adott hozzátartozó képes-e a kísérő nélküli kiskorú gondját viselni, ideértve az 

olyan eseteket, amikor a kísérő nélküli kiskorú családtagjai, testvérei vagy hozzátartozói 

különböző tagállamokban tartózkodnak. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó hatásköreinek gyakorlása keretében a Bizottság nem lépheti túl a 

gyermek mindenek felett álló érdekének a 6. cikk (3) bekezdésében előírt terjedelmét. 

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja a tagállamok közti konzultáció és 

információcsere egységes feltételeit. E végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) 

bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
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9. cikk

Nemzetközi védelemben részesülő csaldtagok

Amennyiben a kérelmezőnek van olyan családtagja – függetlenül attól, hogy a családalapítás a 

származási országban történt-e – akinek tartózkodását nemzetközi védelemben részesülő

személyként engedélyezték egy tagállamban, e tagállam lesz a nemzetközi védelem iránti kérelem 

megvizsgálásáért felelős, feltéve hogy az érintett személyek írásban kifejezték e kívánságukat.

10. cikk

Nemzetközi védelmet kérelmező családtagok

Amennyiben a kérelmezőnek van olyan családtagja valamely tagállamban, akinek nemzetközi 

védelem iránti kérelméről abban a tagállamban még nem született érdemi elsőfokú határozat, e

tagállam lesz a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős, feltéve hogy az érintett 

személyek e kívánságukat írásban kifejezték.
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11. cikk

Családi eljárás

Amennyiben több családtag és/vagy kiskorú, nem házas testvér nyújt be nemzetközi védelem iránti 

kérelmet ugyanabban a tagállamban egyidejűleg vagy egymáshoz elég közeli időpontokban ahhoz, 

hogy a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást együtt folytassák le, és amennyiben az e 

rendeletben megállapított feltételek alkalmazása különválasztásukhoz vezetne, a felelős tagállamot 

a következő rendelkezések alapján határozzák meg:

a) az a tagállam felelős valamennyi családtag és/vagy a kiskorú, nem házas testvér 

nemzetközi védelem iránti kérelmének megvizsgálásáért, amely a feltételek szerint a 

családtagok vagy testvérek legtöbbjének átvételéért felelős;

b) ennek hiányában, az a tagállam felelős, amely a feltételek szerint a kérelmet benyújtó 

családtagok és/vagy kiskorú, nem házas testvérek közül a legidősebb kérelmének 

megvizsgálásáért felelős.

12. cikk

Tartózkodásra jogosító engedélyek vagy vízumok kiadása

(1) Amennyiben a kérelmező rendelkezik érvényes tartózkodásra jogosító engedéllyel, az azt 

kibocsátó tagállam lesz a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős.
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(2) Amennyiben a kérelmezőnek érvényes vízuma van, a vízumot kibocsátó tagállam felelős a 

nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért, feltéve hogy a vízumot nem egy 

másik tagállam nevében, valamely, a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló, 2009. 

július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 8. cikke szerinti képviseleti 

megállapodás alapján adták ki. Ilyen esetben a képviselt tagállam a nemzetközi védelem

iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam.

(3) Amennyiben a kérelmező különböző tagállamok által kiállított több tartózkodásra jogosító 

engedéllyel vagy vízummal rendelkezik, a tagállamok a következő sorrendben vállalják a 

nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért való felelősséget:

a) az a tagállam, amely a leghosszabb időtartamú tartózkodásra jogosító engedélyt 

állította ki, vagy – amennyiben az érvényességi időtartamok azonosak – az a 

tagállam, amely a legkésőbbi lejárati idővel állította ki a tartózkodásra jogosító 

engedélyt;

b) az a tagállam, amelyik a legkésőbbi lejárati idejű vízumot állította ki, ha a különböző 

vízumok azonos típusúak;

c) különböző típusú vízumok esetén az a tagállam, amely a legkésőbbi lejárati idejű 

vízumot bocsátotta ki, vagy – amennyiben az érvényességi időtartamok azonosak –

az a tagállam, amely a legkésőbbi lejárati idővel állította ki a vízumot.

                                               

1 HL L 243., 2009.9.15., 1. o.



15605/3/12 REV 3 EVN/md 37
DG D1 HU

(4) Amennyiben a kérelmező csak egy vagy több olyan tartózkodásra jogosító engedéllyel 

rendelkezik, amelyek legfeljebb két éve jártak le, illetve egy vagy több olyan vízummal, 

amelyek legfeljebb hat hónapja jártak le, és amelyek lehetővé tették számára, hogy 

ténylegesen belépjen egy tagállam területére, az (1), (2) és (3) bekezdést kell alkalmazni, 

amíg a kérelmező a tagállamok területét el nem hagyja.

Amennyiben a kérelmező egy vagy több olyan tartózkodási okmánnyal rendelkezik, 

amelyek több mint két éve jártak le, illetve egy vagy több olyan vízuma van, amelyek több 

mint hat hónapja jártak le, és amelyek lehetővé tették számára, hogy ténylegesen belépjen 

egy tagállam területére, és feltéve hogy a tagállamok területét nem hagyta el, az a tagállam 

az felelős, ahol a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtotta.

(5) A kibocsátó tagállamot nem mentesíti a rá háruló felelősség alól, hogy a tartózkodási 

engedélyt vagy vízumot hamis vagy feltételezett személyazonosság alapján, vagy koholt, 

hamisított, illetve érvénytelen okmányok bemutatása nyomán adták ki. Ugyanakkor a 

tartózkodásra jogosító engedélyt vagy vízumot kibocsátó tagállam nem felelős, ha 

bizonyítani tudja, hogy a hamisítást az okmány vagy a vízum kiadása után követték el.
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13. cikk

Beutazás és/vagy tartózkodás

(1) Amennyiben az e rendelet 22. cikke (3) bekezdésében említett két listán ismertetett 

közvetlen vagy közvetett bizonyíték alapján, beleértve a …/…/EU rendeletben említett 

adatokat, megállapítást nyer, hogy a kérelmező harmadik országból érkezve szabálytalanul 

lépte át egy tagállam határát szárazföldön, tengeri vagy a légi úton, az a tagállam felelős a 

nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért, amelynek területére így lépett be. Ez 

a felelősség 12 hónappal a szabálytalan határátlépést követően megszűnik.

(2) Ha egy tagállam az e cikk (1) bekezdése szerint nem vagy már nem minősül felelősnek, és 

a 22. cikk (3) bekezdésében említett két listában leírt bizonyíték vagy közvetett bizonyíték 

alapján megállapítást nyer, hogy a kérelmező – aki szabálytalanul lépett a tagállamok 

területére, vagy akinek belépési körülményei nem állapíthatók meg – a kérelem benyújtását 

megelőzően már legalább öt hónapig folyamatosan egy tagállamban él, ez a tagállam 

felelős a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért.

Amennyiben a kérelmező legalább öthónapos időszakokon keresztül tartózkodott 

különböző tagállamokban, az a tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelem 

megvizsgálásáért, amelyben legutóbb töltött ennyi időt.

                                               

 HL: Kérem, illessze be (29) preambulumbekezdésben szereplő rendelet (Eurodac rendelet) 
számát.
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14. cikk

Vízummentes beutazás

(1) Amennyiben egy harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy olyan tagállam 

területére lép, ahol vízummentességet élvez, ez a tagállam felelős a nemzetközi védelem 

iránti kérelem megvizsgálásáért.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított elv nem alkalmazandó, ha a harmadik országbeli

állampolgár, vagy a hontalan személy nemzetközi védelem iránti kérelmét egy olyan másik 

tagállamban nyújtja be, amelynek területére ugyancsak vízummentesen léphet be. Ilyen 

esetben ez a másik tagállam a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 

tagállam.

15. cikk

Repülőtér nemzetközi tranzitterületén benyújtott kérelem

Amennyiben valamely harmadik országbeli állampolgár, vagy egy hontalan személy egy tagállam 

repülőterének nemzetközi tranzitterületén nyújtja be nemzetközi védelem iránti kérelmét, ez a 

tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért.
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IV. FEJEZET

ELTARTOTT SZEMÉLYEK ÉS MÉRLEGELÉSI ZÁRADÉKOK

16. cikk

Eltartott személyek

(1) Amennyiben egy kérelmező várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos 

fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó 

gyermeke, testvére vagy szülője támogatására szorul, vagy amennyiben a kérelmező 

valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó gyermeke, testvére vagy szülője szorul a 

kérelmező támogatására, a tagállamok általában gondoskodnak a kérelmező és a gyermek, 

testvér, illetve szülő együtt tartásáról vagy egyesítéséről, feltéve hogy a családi kötelékek 

már a származási országban is fennálltak, a gyermek, testvér, illetve szülő vagy a 

kérelmező képes gondoskodni az eltartott személyről, és az érintett személyek e 

kívánságukat írásban kifejezték.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett gyermek, testvér vagy szülő nem abban a 

tagállamban tartózkodik jogszerűen, ahol a kérelmező, az a tagállam lesz a felelős

tagállam, amelyben a gyermek, testvér vagy szülő jogszerűen tartózkodik, kivéve ha az 

érintett kérelmező egészsége huzamosabb ideig nem teszi lehetővé számára, hogy az adott 

tagállamba utazzon. Ilyen esetben az a tagállam a felelős tagállam, amelyben a kérelmező

tartózkodik. E tagállam nem köteles a gyermeknek, testvérnek vagy szülőnek a területére 

történő beutaztatásáról gondoskodni.



15605/3/12 REV 3 EVN/md 41
DG D1 HU

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 45. cikkel összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az eltartotti viszony vizsgálata során figyelembe veendő 

elemekre vonatkozóan, az igazolt családi kapcsolat fennállásának megállapítását szolgáló 

feltételek és az annak vizsgálatát szolgáló feltételekre vonatkozóan, hogy egy adott 

személy képes-e az eltartott személy gondját viselni, valamint az annak vizsgálata céljából 

figyelembe veendő elemekre vonatkozóan, hogy az adott személy jelentős ideig képtelen 

az utazásra.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja a tagállamok közti konzultáció és 

információcsere egységes feltételeit. E végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) 

bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
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17. cikk

Mérlegelési záradékok

(1) A 3. cikk (1) bekezdésétől eltérve minden tagállam határozhat úgy, hogy megvizsgálja a 

valamely harmadik országbeli állampolgár, vagy egy hontalan személy által hozzá 

benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet akkor is, ha annak megvizsgálásáért az e 

rendeletben megállapított feltételek szerint nem felelős.

Az a tagállam, amely e bekezdés alapján úgy határozott, hogy megvizsgál egy nemzetközi 

védelem iránti kérelmet, felelős tagállammá válik, vállalva a felelősséggel együtt járó 

kötelezettségeket. Ez a tagállam adott esetben az 1560/2003/EK rendelet 18. cikke alapján 

létrehozott „DubliNet” elektronikus kommunikációs hálózat felhasználásával tájékoztatja a 

korábbi felelős tagállamot, a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytató 

tagállamot, illetve azt a tagállamot, amelyet a kérelmező átvételével vagy visszavételével 

kapcsolatban kerestek meg.

Az e bekezdés alapján felelőssé váló tagállam e tényt haladéktalanul jelzi az Eurodac-ban a 

…/…/EU rendeletnek megfelelően, a kérelem megvizsgálásáról szóló határozat

meghozatala időpontjának megjelölésével.

                                               

 HL: Kérem, illessze be (29) preambulumbekezdésben szereplő rendelet (Eurodac rendelet) 
számát.
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(2) Az a tagállam, amelyben a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották, és amely a 

felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytatja, illetve a felelős tagállam a

családi kapcsolatban álló személyek egyesítése céljából – különösen családi vagy kulturális 

megfontolásokon alapuló humanitárius okokból – az érdemi elsőfokú határozat 

meghozatala előtt bármikor megkereshet egy másik tagállamot annak érdekében, hogy az 

vegye át a kérelmezőt, még akkor is, ha ez utóbbi tagállam az e rendelet 8–11. és 16. 

cikkében megállapított feltételek szerint nem felelős. Az érintett személyeknek ehhez 

írásban hozzájárulásukat kell adniuk.

Az átvétel iránti megkeresésnek tartalmaznia kell a megkereső tagállam rendelkezésére 

álló összes anyagot, hogy a megkeresett tagállam számára lehetővé tegye a helyzet 

megítélését.

A megkeresett tagállam elvégzi az említett humanitárius okok megvizsgálásához szükséges 

ellenőrzéseket, és a kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül , az 

1560/2003/EK rendelet 18. cikke alapján létrehozott „DubliNet” elektronikus 

kommunikációs hálózaton keresztül választ ad a kérelmező tagállamnak. A kérelmet 

elutasító válaszban meg kell adni az elutasítás alapjául szolgáló indokokat. 

Amennyiben a megkeresett tagállam helyt ad a kérésnek, a kérelem megvizsgálásáért való 

felelősséget ráruházzák.
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V. FEJEZET

A FELELŐS TAGÁLLAM KÖTELEZETTSÉGEI

18. cikk

A felelős tagállam kötelezettségei

(1) Az e rendelet szerint felelős tagállam köteles:

a) a 21., 22. és 29. cikkben megállapított feltételek mellett átvenni azt a kérelmezőt, aki 

egy másik tagállamban nyújtotta be kérelmét;

b) a 23., 24., 25. és 29. cikkben megállapított feltételek mellett visszavenni azt a 

kérelmezőt, aki egy másik tagállamban nyújtotta be kérelmét és akinek a kérelme 

még elbírálás alatt áll vagy aki tartózkodásra jogosító engedély nélkül tartózkodik 

egy másik tagállam területén;

c) a 23., 24., 25. és 29. cikkben megállapított feltételek mellett visszavenni egy 

harmadik ország olyan állampolgárát, vagy egy olyan hontalan személyt, aki a 

vizsgálat során visszavonta kérelmét, és egy másik tagállamban nyújtott be kérelmet, 

vagy aki tartózkodásra jogosító engedély nélkül tartózkodik egy másik tagállam 

területén;

d) a 23., 24., 25. és 29. cikkben megállapított feltételek mellett visszavenni azon

harmadik országbeli állampolgárt, vagy azon hontalan személyt, akinek kérelmét 

visszautasították, és egy másik tagállam területén nyújtott be kérelmet, vagy aki 

tartózkodásra jogosító engedély nélkül tartózkodik egy másik tagállam területén.
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(2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó esetekben 

megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy 

befejezi annak vizsgálatát.

Az (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó esetekben, amennyiben a felelős tagállam 

megszüntette a kérelem vizsgálatát azt követően, hogy a kérelmező az érdemi elsőfokú 

határozat meghozatalát megelőzően visszavonta e kérelmet, e tagállam, gondoskodik arról, 

hogy a kérelmező jogosult legyen kérelme vizsgálatának befejezését kérni, vagy egy új 

nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtani, amely nem kezelhető a …/…/EU irányelv

értelmében vett ismételt kérelemként. Ilyen esetekben a tagállamok biztosítják a kérelem

vizsgálatának befejezését.

Az (1) bekezdés d) pontjának hatálya alá tartozó esetekben, amennyiben a kérelmet csupán 

első fokon utasították el, a felelős tagállam biztosítja, hogy az érintett személy a …/…/EU 

irányelv 46. cikkének megfelelően hatékony jogorvoslattal élhetett, illetve élhessen.

19. cikk

A kötelezettségek megszűnése

(1) Amennyiben egy tagállam tartózkodásra jogosító engedélyt ad ki a kérelmező részére, a 

18. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek erre a tagállamra hárulnak.

                                               

 HL: Kérem, illessze be (12) preambulumbekezdésben szereplő irányelv (menekültügyi 
eljárásokról szóló irányelv) számát.
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(2) A 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek megszűnnek, amennyiben a 

felelős tagállam egy kérelmező vagy a 18. cikk (1) bekezdésének c) vagy d) pontjában 

említett más személy átvétele vagy visszavétele iránti megkeresés esetén bizonyítani tudja, 

hogy az érintett személy legalább három hónapra elhagyta a tagállamok területét, kivéve ha 

az érintett személy a felelős tagállam által kiadott érvényes tartózkodásra jogosító 

engedéllyel rendelkezik.

Az első albekezdésben említett távollétet követően benyújtott kérelmet új kérelemnek kell 

tekinteni, ami a felelős tagállam meghatározására vonatkozó új eljárást tesz szükségessé.

(3) A 18. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában meghatározott kötelezettségek 

megszűnnek, amennyiben a felelős tagállam egy kérelmező vagy a 18. cikk (1) 

bekezdésének c) vagy d) pontjában említett más személy átvétele vagy visszavétele iránti

megkeresés esetén bizonyítani tudja, hogy az érintett személy a kérelem visszavonását 

vagy elutasítását követően kiadott kiutasítási vagy kitoloncolási határozatnak megfelelően 

elhagyta a tagállamok területét.

A tényleges kitoloncolást követően benyújtott kérelmet új kérelemnek kell tekinteni, ami a 

felelős tagállam meghatározására vonatkozó új eljárást tesz szükségessé.
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VI. FEJEZET

AZ ÁTVÉTELRE ÉS VISSZAVÉTELRE VONATKOZÓ 

ELJÁRÁSOK

I. SZAKASZ

AZ ELJÁRÁS MEGKEZDÉSE

20. cikk

Az eljárás megkezdése

(1) A felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárás azonnal kezdetét veszi, amint a 

nemzetközi védelem iránti kérelmet először benyújtják a tagállamhoz.

(2) A nemzetközi védelem iránti kérelem akkor tekintendő benyújtottnak, ha a kérelmezője

által előterjesztett formanyomtatvány, vagy a hatóságok által készített jelentés megérkezik 

az érintett tagállam illetékes hatóságához. Ha a kérelmet nem írásban nyújtják be, a 

szándéknyilatkozat és a jelentés elkészítése között a lehető legrövidebb időnek kell 

eltelnie.

(3) E rendelet alkalmazásában annak a kiskorúnak a helyzete, aki a kérelmezőt kíséri és 

megfelel a családtag meghatározásának, nem választható külön a családtagja helyzetétől, 

és a családtag nemzetközi védelem iránti kérelmének megvizsgálásáért felelős tagállam 

illetékességébe tartozik még akkor is, ha a kiskorú maga nem kérelmező, amennyiben ez 

szolgálja leginkább a kiskorú mindenek felett álló érdekét. Ugyanez az elbánás 

alkalmazandó a gyermekekre, akik a kérelmezőnek a tagállamok területére érkezése után 

születettek, anélkül hogy átvételükkel kapcsolatban új eljárást kellene kezdeményezni.
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(4) Amennyiben olyan kérelmező nyújt be nemzetközi védelem iránti kérelmet egy tagállam 

illetékes hatóságaihoz, aki egy másik tagállam területén tartózkodik, a felelős tagállam 

meghatározására vonatkozó eljárást az a tagállam folytatja le, amelynek területén a 

kérelmező tartózkodik. A kérelmet kézhez vevő tagállam haladéktalanul értesíti a 

tartózkodási hely szerinti tagállamot és a továbbiakban – e rendelet alkalmazásában – ez 

utóbbi tagállam tekintendő e rendelet alkalmazásában annak a tagállamnak, amelyhez a 

nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották.

A kérelmezőt írásban értesítik a felelős tagállam meghatározásáért felelős tagállam 

megváltozásáról és annak időpontjáról.

(5) Azt a kérelmezőt, aki egy másik tagállamban tartózkodásra jogosító engedély nélkül 

tartózkodik vagy aki ott nyújt be nemzetközi védelem iránti kérelmet azt követően, hogy 

egy másik tagállamban benyújtott első kérelmét a felelős tagállam meghatározására 

vonatkozó eljárás során visszavonta, a 23., 24., 25. és.29. cikkben megállapított feltételek 

szerint visszafogadja az a tagállam, amelyben a nemzetközi védelem iránti kérelmet 

először benyújtotta, azzal a céllal, hogy a felelős tagállam meghatározására vonatkozó 

eljárást lefolytassa.

E kötelezettség megszűnik, amennyiben a felelős tagállam meghatározására vonatkozó 

eljárás lefolytatására köteles tagállam bizonyítani tudja, hogy a kérelmező időközben 

legalább három hónapos időszakra elhagyta a tagállamok területét, vagy más tagállamtól 

tartózkodásra jogosító engedélyt kapott.

A második albekezdésben említett távollétet követően benyújtott kérelmet új kérelemnek 

kell tekinteni, ami a felelős tagállam meghatározására vonatkozó új eljárást tesz 

szükségessé.
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II. SZAKASZ

AZ ÁTVÉTEL IRÁNTI MEGKERESÉSEKRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

21. cikk

Az átvétel iránti megkeresés benyújtása

(1) Amennyiben az a tagállam, amelyben nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, 

úgy véli, hogy egy másik tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért, haladéktalanul, de 

minden esetben a 20. cikk (2) bekezdése értelmében benyújtott kérelem időpontját követő 

három hónapon belül megkeresheti e másik tagállamot, hogy vegye át a kérelmezőt.

Az első albekezdéstől eltérően, a …/…/EU rendelet 14. cikke alapján nyilvántartott

adatokra vonatkozó Eurodac-találat esetén a megkeresést az említett rendelet 15. cikke (2) 

bekezdésének megfelelően a találat beérkezését követő két hónapon belül be kell nyújtani.

Amennyiben a kérelmező átvétele iránti megkeresésre az első és második albekezdésben 

meghatározott időszakon belül nem kerül sor, a nemzetközi védelem iránti kérelem 

megvizsgálásáért az a tagállam felelős, ahol a kérelmet benyújtották.

(2) A megkereső tagállam sürgős választ kérhet olyan esetekben, amikor a nemzetközi 

védelem iránti kérelem benyújtására a belépési vagy tartózkodásra jogosító engedély 

elutasítását, jogtalan tartózkodás miatt letartóztatást, vagy kiutasítást elrendelő határozat 

kézbesítését vagy végrehajtását követően került sor.

A megkereső tagállam a megkeresésben kifejti a sürgős választ igénylő indokokat, és 

megjelöli azt az időtartamot, amelyen belül választ vár. Ezen időtartam nem lehet rövidebb 

egy hétnél.

                                               

 HL: Kérem, illessze be (29) preambulumbekezdésben szereplő rendelet (Eurodac rendelet) 
számát.
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(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett esetekben a kérelmezőnek egy másik tagállam által 

történő átvétele iránti megkeresést formanyomtatványon kell előterjeszteni, amelynek 

tartalmaznia kell a 22. cikk (3) bekezdésében említett két listán szereplő bizonyítékokat és 

közvetett bizonyítékokat, és/vagy a kérelmező nyilatkozatának olyan lényeges elemeit, 

amelyek alapján a megkeresett tagállam ellenőrizheti, hogy az e rendeletben megállapított 

feltételek alapján felelős-e.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja az átvétel iránti megkeresések 

elkészítésének és benyújtásának egységes feltételeit. E végrehajtási jogi aktusokat a 44. 

cikk (2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

22. cikk

Válaszadás az átvétel iránti megkeresésre

(1) A megkeresett tagállam elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, és a kérelmező átvétele iránti

megkeresésről annak kézhezvételétől számított két hónapon belül határozatot hoz.

(2) A felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárás során bizonyítékokat és közvetett 

bizonyítékokat kell felhasználni.
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(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján összeállítja és időszakosan felülvizsgálja az e 

bekezdés a) és b) pontjában előírt feltételeknek megfelelő bizonyítékok és közvetett 

bizonyítékok releváns elemeit megjelölő két listát. E végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk 

(2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

a) Bizonyíték:

i. Olyan hivatalos bizonyíték, amely e rendelet szerint meghatározza a 

felelősséget mindaddig, amíg az ellenkezőjét nem bizonyítják;

ii. A tagállamok a 44. cikkben előírt bizottság rendelkezésére bocsátják a 

különböző típusú közigazgatási okmányok mintapéldányát a hivatalos 

bizonyítékok listáján meghatározott típusoknak megfelelően;

b) Közvetett bizonyíték:

i. Olyan indikatív elemek, amelyek megcáfolhatók ugyan, de a nekik 

tulajdonított bizonyító erő folytán bizonyos esetekben elégségesek lehetnek;

ii. A nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálására vonatkozó felelősséggel 

kapcsolatos bizonyító erejüket eseti alapon állapítják meg.
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(4) A bizonyítékok megkövetelése nem lépheti túl az e rendelet megfelelő alkalmazásához 

szükséges mértéket.

(5) Hivatalos bizonyíték hiányában a megkeresett tagállam elismeri felelősségét, amennyiben 

a közvetett bizonyíték következetes, ellenőrizhető és kellően részletes a felelősség 

meghatározásához.

(6) Amennyiben a megkereső tagállam a 21. cikk (2) bekezdésének rendelkezései szerint 

sürgős eljárást kért, a megkeresett tagállam mindent megtesz a megjelölt határidő 

betartására. Kivételes esetekben, ha bizonyítható, hogy a kérelmező átvétele iránti 

megkeresés megvizsgálása különösen összetett, a megkeresett tagállam válaszolhat a 

megjelölt határidőt követően, de minden esetben egy hónapon belül. Ilyen esetekben a 

megkeresett tagállamnak az eredetileg megjelölt határidőn belül értesítenie kell a 

megkereső tagállamot a válasz elhalasztására vonatkozó határozatáról.

(7) Az (1) bekezdésben említett két hónapos határidő és a (6) bekezdésben említett egy 

hónapos határidő be nem tartása a kérelem elfogadásával egyenértékű, és az adott személy 

átvételének kötelezettségét vonja maga után, beleértve a megérkezésével kapcsolatos 

megfelelő intézkedések meghozatalára vonatkozó kötelezettséget.
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III. SZAKASZ

A VISSZAVÉTEL IRÁNTI MEGKERESÉSEKRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

23. cikk

A visszavétel iránti megkeresés benyújtása, ha új kérelmet nyújtottak be a megkereső tagállamban

(1) Amennyiben az a tagállam, amelyben a 18. cikk (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában 

említett személy új nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be, úgy véli, hogy – a 20. 

cikk (5) bekezdése, valamint a 18. cikk (1) bekezdésének b), c), vagy d) pontja szerint –

egy másik tagállam felelős, megkeresheti e másik tagállamot, hogy vegye vissza a 

kérelmezőt.

(2) A visszavétel iránti megkeresést haladéktalanul, de minden esetben a …/…/EU rendelet 9. 

cikkének (5) bekezdése szerinti Eurodac-találat beérkezését követő két hónapon belül kell 

megtenni.

Ha a visszavétel iránti megkeresés az Eurodac-rendszerből kapott adatoktól eltérő 

bizonyítékon alapul, a 20. cikk (2) bekezdése értelmében benyújtott nemzetközi védelem 

iránti kérelem benyújtásának időpontját követő három hónapon belül el kell küldeni a 

megkeresett tagállamnak.

                                               

 HL: Kérem, illessze be (29) preambulumbekezdésben szereplő rendelet (Eurodac rendelet) 
számát.
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(3) Amennyiben a visszavétel iránti megkeresésre nem kerül sor a (2) bekezdésben 

meghatározott határidőkön belül, a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért az 

a tagállam felelős, amelyben az új kérelmet benyújtották.

(4) A visszavétel iránti megkeresést formanyomtatványon kell benyújtani, mellékelve a 22. 

cikk (3) bekezdésében említett két listában leírt bizonyítékokat vagy közvetett 

bizonyítékokat és/vagy az érintett személy nyilatkozatainak olyan lényeges elemeit, 

amelyek alapján a megkeresett tagállam hatóságai ellenőrizni tudják, hogy az adott 

tagállam-e a felelős az e rendeletben meghatározott feltételek alapján.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a visszavétel iránti megkeresések 

elkészítésének és benyújtásának egységes feltételeit. E végrehajtási jogi aktusokat a 44. 

cikk (2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

24. cikk

A visszavétel iránti megkeresés benyújtása, ha nem nyújtottak be új kérelmet a megkereső 

tagállamban

(1) Amennyiben egy tagállam, amelynek a területén a 18. cikk (1) bekezdésének b), c) vagy d) 

pontjában említett személy tartózkodásra jogosító engedély nélkül tartózkodik, és 

amelyben nem nyújtottak be új nemzetközi védelemre irányuló kérelmet, úgy véli, hogy a 

20. cikk (5) bekezdése és a 18. cikk (1) bekezdésének b), c), vagy d) pontja értelmében egy 

másik tagállam a felelős, megkeresheti e másik tagállamot, hogy vegye vissza az érintett 

személyt.
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(2) A harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban 

a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 

2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 6. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, 

amennyiben egy tagállam, amelynek a területén egy személy tartózkodásra jogosító 

engedély nélkül tartózkodik, úgy dönt, hogy a …/…/EU rendelet 17. cikkének 

megfelelően ellenőrzést végez az Eurodac-rendszerben, az e rendelet 18. cikke (1) 

bekezdésének b) vagy c) pontjában említett személyek, vagy a 18. cikke (1) bekezdésének 

d) pontjában említett olyan személyek visszavétele iránti megkeresést, akiknek a 

nemzetközi védelemre irányuló kérelmét nem jogerős határozattal utasították el, a lehető 

leghamarabb, de minden esetben az Eurodac-találatnak a …/…/EU rendelet 17. cikke (5) 

bekezdésével összhangban való beérkezését követő két hónapon belül meg kell tenni.

Ha a visszavétel iránti megkeresés az Eurodac-rendszerből kapott adatoktól eltérő 

bizonyítékon alapul, a megkeresést az attól az időponttól számított három hónapon belül 

kell elküldeni a megkeresett tagállamnak, amikor a megkereső tagállam tudomására jutott, 

hogy másik tagállam lehet felelős az érintett személyért.

(3) Amennyiben a visszavétel iránti megkeresésre nem kerül sor a (2) bekezdésben említett 

határidőkön belül, az a tagállam, amelynek területén az érintett személy tartózkodásra 

jogosító engedély nélkül tartózkodik, lehetőséget ad a személynek új kérelem benyújtására.

                                               

1 HL L 348., 2008. 12.24., 98. o. 
 HL: Kérem, illessze be (29) preambulumbekezdésben szereplő rendelet (Eurodac rendelet) 

számát.
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(4) Amennyiben az e rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett személy, 

akinek a nemzetközi védelemre irányuló kérelmét egy tagállam jogerős határozattal 

elutasította, egy másik tagállam területén tartózkodásra jogosító engedély nélkül 

tartózkodik, ez utóbbi tagállam megkeresheti az előbbi tagállamot, és kérheti az érintett 

személy visszavételét, vagy a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 

megfelelően kiutasítási eljárást folytathat le.

Ha az utóbbi tagállam úgy dönt, hogy kéri az előbbi tagállamtól az érintett személy 

visszavételét, a 2008/115/EK irányelvben lefektetett szabályok nem alkalmazandók. 

(5) A 18. cikk (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett személy visszavétele iránti

megkeresést formanyomtatványon kell benyújtani, mellékelve a 22. cikk (3) bekezdésében 

említett két listában szereplő olyan bizonyítékokat vagy közvetett bizonyítékokat és/vagy 

az adott személy nyilatkozatainak olyan lényeges elemeit, amelyek alapján a megkeresett 

tagállam hatóságai ellenőrizni tudják, hogy az adott tagállam-e a felelős az e rendeletben 

meghatározott feltételek alapján.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján összeállítja és időközönként felülvizsgálja a 22. 

cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő bizonyítékok vagy 

közvetett bizonyítékok releváns elemeit megjelölő két listát és elfogadja a visszavétel iránti 

megkeresések elkészítésének és benyújtásának egységes feltételeit. E végrehajtási jogi 

aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárás keretében 

kell elfogadni.
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25. cikk

Válaszadás a visszavétel iránti megkeresésre

(1) A megkeresett tagállam elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, és haladéktalanul, de minden 

esetben a megkeresés beérkezésének időpontjától számított egy hónapon belül határozatot 

hoz az érintett személy visszavétele iránti megkeresésről. Amennyiben a megkeresés az 

Eurodac-rendszerből származó adatokon alapul, ez a határidő két hétre csökken.

(2) Az egy hónapos határidő vagy az (1) bekezdésben említett kéthetes határidő be nem tartása 

a kérelem elfogadását jelenti, és az érintett személy visszavételének kötelezettségét vonja 

maga után, ideértve a megérkezésével kapcsolatos megfelelő intézkedésekre vonatkozó 

rendelkezéseket is.

IV. SZAKASZ

ELJÁRÁSJOGI BIZTOSÍTÉKOK

26. cikk

Értesítés az átadásra vonatkozó határozatról

(1) Amennyiben a megkeresett tagállam beleegyezik a kérelmező vagy a 18. cikk (1) 

bekezdésének c) vagy d) pontjában említett más személy átvételébe vagy visszavételébe, a 

megkereső tagállam értesíti az érintett személyt arról a határozatáról, hogy átadja a felelős 

tagállamnak és – adott esetben – nem vizsgálja meg a nemzetközi védelem iránti kérelmét.

Ha az érintett személyt jogi tanácsadó vagy más tanácsadó képviseli, a tagállamok 

dönthetnek úgy, hogy az érintett személy helyett e jogi tanácsadót vagy tanácsadót értesítik 

a határozatról, és azt adott esetben közlik az érintett személlyel.
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(2) Az (1) bekezdésben említett határozatnak tartalmaznia kell a rendelkezésre álló 

jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információkat – ideértve adott esetben a halasztó 

hatály kérelmezésének jogát – és az e jogorvoslatok igénybevételére alkalmazandó 

határidőket, az átadás lebonyolításának határidejét, emellett szükség esetén információt 

kell nyújtania arról a helyről és arról az időpontról, ahol és amikor az érintett személynek

meg kell jelennie, ha a felelős tagállamba való utazásáról maga gondoskodik.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az érintett személy az (1) bekezdésben említett 

határozat közlésével együtt tájékoztatást kapjon olyan személyekről vagy szervezetekről is, 

akik vagy amelyek jogi segítséget nyújthatnak neki, amennyiben korábban nem kapta meg 

ezt a tájékoztatást.

(3) Ha az érintett személyt nem segíti vagy képviseli jogi tanácsadó vagy más tanácsadó, a 

tagállamok tájékoztatják őt a határozat alapvető elemeiről, amelyek között minden esetben 

szerepelniük kell a rendelkezésre álló jogorvoslatokra és az azok igénybevételére 

alkalmazandó határidőkre vonatkozó információknak, mégpedig olyan nyelven, amelyet az 

érintett személy megért, vagy ésszerűen feltételezhető, hogy megért.

27. cikk

Jogorvoslatok

(1) A kérelmezőnek vagy a 18. cikk (1) bekezdésének c) vagy d) pontjában említett más 

személynek joga van az átadásra vonatkozó határozatok elleni hatékony jogorvoslathoz,

amelyet bírósághoz vagy törvényszékhez tény- vagy jogkérdésben benyújtott fellebbezés 

vagy felülvizsgálati kérelem formájában gyakorolhat.
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(2) A tagállamok ésszerű határidőt határoznak meg az érintett személy által az (1) bekezdés 

szerinti hatékony jogorvoslathoz fűződő jog gyakorlására.

(3) Az átadásra vonatkozó határozatok elleni fellebbezésre vagy felülvizsgálatra vonatkozóan

a tagállamok jogszabályaikban előírják az alábbiakat:

a) a fellebbezés vagy felülvizsgálat feljogosítja az érintettet, hogy annak elbírálásáig az 

adott tagállamban maradhasson; vagy

b) az átadás automatikusan felfüggesztésre kerül, és e felfüggesztés megszűnik azon 

ésszerű időtartam elteltével, amely alatt valamely bíróságnak vagy törvényszéknek a 

felfüggesztés iránti kérelem alapos és szigorú vizsgálatát követően határozatot kellett 

hoznia arról, hogy a fellebbezésnek vagy felülvizsgálatnak halasztó hatályt biztosít-e; 

vagy

c) az érintett személy ésszerű időtartamon belül kérelmezheti a bíróságtól vagy 

törvényszéktől az átadásra vonatkozó határozat végrehajtásának felfüggesztését a 

fellebbezés vagy felülvizsgálat elbírálásáig. A tagállamok azáltal biztosítják a 

hatékony jogorvoslatot, hogy felfüggesztik az átadást mindaddig, amíg a 

felfüggesztés iránti első kérelemről határozatot nem hoznak. Az átadásra vonatkozó 

határozat végrehajtásának felfüggesztéséről ésszerű időtartamon belül határozni kell, 

ugyanakkor ezen időtartamnak lehetővé kell tennie a felfüggesztés iránti kérelem 

alapos és szigorú vizsgálatát. Az átadásra vonatkozó határozat végrehajtásának 

felfüggesztését elutasító határozat ismerteti az alapjául szolgáló indokokat.

(4) A tagállamok előírhatják, hogy az illetékes hatóságok hivatalból dönthetnek az átadásra 

vonatkozó határozat végrehajtásának felfüggesztéséről a fellebbezés vagy felülvizsgálat 

elbírálásáig.
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(5) A tagállamok lehetőséget biztosítanak az érintett személy számára jogi segítségnyújtás

igénybevételére, és szükség esetén nyelvi segítségre.

(6) A tagállamok kérésre térítésmentesen biztosítják a jogi segítségnyújtást, amennyiben az 

érintett személy nem képes fedezni annak költségeit. A tagállamok előírhatják, hogy a 

díjak és egyéb költségek tekintetében a kérelmezőkkel szembeni bánásmód ne legyen 

kedvezőbb annál a bánásmódnál, amelyben a jogi segítségnyújtás terén saját 

állampolgáraikat általában részesítik.

A tagállamok, anélkül hogy ezzel önkényesen korlátoznák a jogi segítségnyújtáshoz való 

hozzáférést, rendelkezhetnek úgy, hogy nem biztosítanak ingyenes jogi segítségnyújtást és 

képviseletet olyan esetekben, ha az illetékes hatóság, a bíróság vagy a törvényszék úgy ítéli 

meg, hogy a fellebbezés vagy felülvizsgálat előreláthatólag nem vezet pozitív eredményre.

Ha egy hatóság, amely nem bíróság vagy törvényszék, úgy határoz, hogy nem biztosít e 

bekezdés alapján ingyenes jogi segítségnyújtást, a tagállamok biztosítják a hatékony 

jogorvoslathoz való jogot az érintett személynek ahhoz, hogy egy bíróság vagy 

törvényszék előtt megtámadhassa e határozatot.

Az e bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés tekintetében a 

tagállamok biztosítják, hogy a jogi segítségnyújtás és képviselet ne legyen önkényesen 

korlátozott, és hogy a kérelmezőnek az igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférése 

ne legyen akadályozott.

A jogi segítségnyújtásba beletartozik legalább a szükséges eljárási iratok elkészítése és a 

bíróság és törvényszék előtti képviselet, és e tevékenység végzését olyan jogi tanácsadókra 

vagy tanácsadókra lehet korlátozni, akiket a nemzeti jog alapján kimondottan 

segítésnyújtásra és képviseletre jelöltek ki.

A jogi segítségnyújtás igénybevételére irányadó eljárásokat a nemzeti jog állapítja meg.
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V. SZAKASZ 

ÁTADÁSI CÉLÚ ŐRIZET

28. cikk

Őrizet

(1) A tagállamok senkit nem tarthatnak őrizetben kizárólag azon az alapon, hogy az e 

rendelettel létrehozott eljárás hatálya alá tartozik.

(2) Ha komoly veszély áll fenn a szökésre, a tagállamok e rendelettel összhangban egyedi 

elbírálás alapján őrizetben tarthatják az érintett személyt az átadási eljárások biztosítása 

érdekében és kizárólag akkor, ha az őrizet arányos, továbbá ha kevésbé kényszerítő jellegű

alternatív intézkedések alkalmazása nem lenne hatékony.

(3) Az őrizetnek a lehető legrövidebb ideig kell tartania, és nem lehet hosszabb, mint az e 

rendelet alapján történő átadás megtörténtéig előírt közigazgatási eljárások kellő 

gondossággal történő elvégzéséhez ésszerűen szükséges idő.
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Ha egy személyt ezen cikk alapján őrizetben tartanak, az átvétel vagy visszavétel iránti

megkeresés határideje nem haladhatja meg a kérelem benyújtásától számított egy hónapot. 

Az a tagállam, amely e rendelettel összhangban lefolytatja az eljárást, ilyen esetekben 

sürgős választ kér. A kérés beérkezésétől számított két héten belül választ kell adni. 

Amennyiben két héten belül nem érkezik válasz, az a megkeresés elfogadását jelenti, és a 

személy átvételének vagy visszavételének kötelezettségét vonja maga után, ideértve a 

megérkezésével kapcsolatos megfelelő intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket is.

Ha egy személyt ezen cikk alapján őrizetben tartanak, a megkereső tagállam e személyt a 

gyakorlatban lehetséges legrövidebb időn belül átadja a felelős tagállamnak, de legkésőbb 

hat héttel azt követően, hogy egy másik tagállam hallgatólagosan vagy kifejezetten

elfogadta az érintett személy átvétele vagy visszavétele iránti megkeresést, vagy hat héttel 

azt követően, hogy a fellebbezés vagy felülvizsgálat a 27. cikk (3) bekezdésével 

összhangban már nem bír halasztó hatállyal.

Ha a megkereső tagállam nem tartja be az átvétel vagy visszavétel iránti megkeresésre 

vonatkozó határidőket, vagy ha az átadás a harmadik albekezdésben említett hathetes 

időtartamon belül nem történik meg, a személy nem tartható tovább őrizetben. A 21., 23., 

24. és 29. cikk továbbra is értelemszerűen alkalmazandó.

(4) A felelős tagállamhoz történő átadási eljárások biztosítása érdekében az őrizetben tartási 

körülmények és az őrizetben tartott személyekkel kapcsolatban alkalmazandó biztosítékok 

tekintetében a …/…/EU irányelv 9., 10. és 11. cikke alkalmazandó.

                                               

 HL: Kérem, illessze be a (11) preambulumbekezdésben szereplő irányelv (befogadási 
szabályokról szóló irányelv) számát.
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VI. SZAKASZ

ÁTADÁS

29. cikk

Szabályok és határidők

(1) A kérelmezőnek vagy a 18. cikk (1) bekezdésének c) vagy d) pontjában említett más 

személynek a megkereső tagállam részéről a felelős tagállamnak történő átadása a 

megkereső tagállam nemzeti joga szerint történik az érintett tagállamok egymás közötti 

konzultációját követően, a lehető leghamarabb kivitelezhető időpontban, de legkésőbb hat 

hónappal az érintett személy átvétele vagy visszavétele iránti megkeresés másik tagállam 

általi elfogadását, vagy a 27. cikk (3) bekezdésének megfelelő halasztó hatály esetén hat 

hónappal a fellebbezéssel vagy felülvizsgálattal kapcsolatos jogerős határozatot követően.

Ha a felelős tagállamnak történő átadás ellenőrzött útnak indítás formájában vagy kísérettel 

történik, a tagállamok biztosítják, hogy ez humánus módon, az alapvető jogok és az emberi 

méltóság teljes körű tiszteletben tartása mellett menjen végbe.

Szükség esetén a megkereső tagállam a 44. cikk (2) bekezdésében említett eljárás

keretében elfogadott minta szerinti laissez passer-val látja el a kérelmezőt. A Bizottság 

végrehajtási jogi aktusokat fogad el a laissez-passer formai kialakítására vonatkozóan. E 

végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás 

keretében kell elfogadni. 

A felelős tagállam adott esetben tájékoztatja a megkereső tagállamot az érintett személy

biztonságos megérkezéséről, vagy arról, hogy a megadott határidőn belül nem jelent meg.
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(2) Amennyiben az átadásra nem kerül sor a hat hónapos határidőn belül, a felelős tagállam 

mentesül az érintett személy átvételére vagy visszavételére vonatkozó kötelezettség alól, és 

a felelősség a megkereső tagállamra hárul. E határidő legfeljebb egyéves időtartamra 

meghosszabbítható, ha az átadásra az érintett személy szabadságvesztése miatt nem 

kerülhetett sor, illetve legfeljebb tizennyolc hónapra, ha az érintett személy ismeretlen 

helyen tartózkodik.

(3) Amennyiben az érintett személyt tévedésből adták át vagy az átadás végrehajtása után az 

átadásra vonatkozó határozatot fellebbezés, vagy felülvizsgálat keretében

megsemmisítették, az átadást végrehajtó tagállam haladéktalanul visszafogadja az érintett 

személyt.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja a tagállamok közötti konzultáció 

és információcsere egységes feltételeit, különösen az elhalasztott vagy késedelemmel 

elvégzett átadások, hallgatólagos elfogadást követő átadások, kiskorúak vagy eltartott 

személyek átadása, valamint a felügyelt átadások eseteire vonatkozóan. E végrehajtási jogi

aktusokat 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni.
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30. cikk

Az átadás költségei

(1) A kérelmezőnek vagy a 18. cikk (1) bekezdésének c) vagy d) pontjában említett más 

személynek a felelős tagállam részére történő átadásához szükséges költségeket az átadó 

tagállam viseli.

(2) Amennyiben téves átadás vagy az átadásra vonatkozó határozat fellebbezés vagy 

felülvizsgálat keretében való megsemmisítése következtében az érintett személyt vissza

kell juttatni egy tagállamba, az átadást eredetileg végrehajtó tagállam viseli az érintett 

személynek a területére való visszajuttatásának költségeit.

(3) Az e rendelet alapján átadott személyeket nem lehet kötelezni az ilyen átadások 

költségeinek viselésére.
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31. cikk

Releváns információk cseréje az átadás végrehajtását megelőzően

(1) A kérelmező, vagy a 18. cikk (1) bekezdésének c), vagy d) pontjában említett más személy

átadását végző tagállam közli a felelős tagállammal az átadandó személyre vonatkozó, 

azon személyes adatokat, amelyek alkalmasak, relevánsak és elegendőek abból a 

kizárólagos célból, hogy a felelős tagállam illetékes hatóságai a nemzeti joggal 

összhangban képesek legyenek megfelelő segítséget – így az érintett személy létfontosságú 

érdekei védelmében azonnali egészségügyi ellátást – nyújtani az érintett személynek,

valamint garantálni tudják számukra az e rendeletben, valamint más vonatkozó 

menekültügyi jogi eszközökben biztosított védelem és jogok folytonosságát. Ezen adatokat

ésszerű idővel az átadás végrehajtását megelőzően közölni kell a felelős tagállammal 

annak érdekében, hogy az illetékes hatóságai számára a nemzeti joggal összhangban 

elegendő idő álljon rendelkezésre a szükséges intézkedések meghozatalára.

(2) Az átadó tagállam – amennyiben ilyen információ a nemzeti joggal összhangban az 

illetékes hatóságok rendelkezésére áll – átad a felelős tagállamnak minden olyan 

információt, amely elengedhetetlen az átadandó személy jogainak biztosításához és 

azonnal felmerülő különleges igényeinek kielégítéséhez, különösen az alábbiakat:

a) valamennyi olyan azonnali intézkedés, amelyeket a felelős tagállamnak meg kell 

hoznia annak érdekében, hogy az átadandó személy különleges igényeit megfelelően 

ki lehessen elégíteni, beleértve az esetlegesen szükséges azonnali egészségügyi 

ellátást is;



15605/3/12 REV 3 EVN/md 67
DG D1 HU

b) adott esetben a befogadó tagállamban tartózkodó családtagok, hozzátartozók és a 

kérelmezővel egyéb családi kapcsolatban álló személyek elérhetőségei;

c) kiskorúak esetében az oktatásukkal kapcsolatos információk;

d) a kérelmező életkorának meghatározása.

(3) Az e cikk alapján végzett információcserére csak a Bizottságnak az e rendelet 35. cikkével 

összhangban bejelentett hatóságok között, az 1560/2003/EK rendelet 18. cikke szerint 

létrehozott „DubliNet” elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül kerülhet sor. A 

cserélt információ csak az e cikk (1) bekezdésében megállapított célokra használható fel, 

és tovább nem dolgozható fel.

(4) A tagállamok közötti információcsere elősegítése érdekében a Bizottság végrehajtási jogi

aktusok útján összeállítja az e cikkben előírt adatok átadását szolgáló formanyomtatványt.

E végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági 

eljárás keretében kell elfogadni. 

(5) Az e cikk szerinti információcserére a 34. cikk (8)–(12) bekezdésében megállapított 

szabályok alkalmazandók.
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32. cikk

Egészségügyi adatok cseréje az átadás végrehajtását megelőzően

(1) Kizárólag egészségügyi gondozás vagy kezelés céljából – különös tekintettel a fogyatékkal 

élő személyekre, az időskorúakra, a várandós nőkre, a kiskorúakra, a kínzás, nemi erőszak 

vagy a pszichikai, fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos formáinak áldozataira 

vonatkozóan – az átadó tagállam átadja az átadandó személy különleges igényeivel 

kapcsolatos – adott esetben e személy fizikai és szellemi állapotára vonatkozó –

információkat is, amennyiben ezek az illetékes hatóság számára a nemzeti joggal 

összhangban rendelkezésre állnak. Ezen információt közös egészségügyi bizonyítványban 

kell átadni, amelyhez mellékelni kell a szükséges dokumentumokat. A felelős tagállam 

biztosítja, hogy e különleges igényeket megfelelően kezeljék, és biztosítják különösen az 

esetlegesen szükséges alapvető orvosi ellátást.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján összeállítja a közös egészségügyi 

bizonyítványt. E végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. 

(2) Az átadó tagállam kizárólag azt követően adhatja át a felelős tagállamnak az (1)

bekezdésben említett információkat, hogy megkapta a kérelmező és/vagy az őt képviselő 

személy kifejezett hozzájárulását, vagy – amennyiben a kérelmező fizikailag vagy jogilag 

képtelen hozzájárulását adni – ezen átadás a kérelmező vagy más személy létfontosságú 

érdekeinek védelme érdekében szükséges. Az (1) bekezdésben említett információk 

átadásához történő hozzájárulás hiánya, beleértve a hozzájárulás megtagadását is, nem 

akadályozhatja az átadást.
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(3) Az (1) bekezdésben említett, az egészségi állapotra vonatkozó személyes adatokat 

kizárólag a nemzeti jog vagy az illetékes nemzeti szervek által megállapított szabályok 

alapján orvosi titoktartási titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó egészségügyi 

szakember vagy azzal egyenértékű szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó

más személy dolgozhatja fel.

(4) Az e cikk alapján folytatott információcserére kizárólag a (3) bekezdésben említett 

egészségügyi szakemberek vagy más személyek között kerülhet sor. A cserélt információ 

csak az (1) bekezdésben megállapított célokra használható fel és tovább nem dolgozható

fel. 

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja az e cikk (1) bekezdésében említett 

információcsere egységes feltételeit és gyakorlati szabályait. E végrehajtási jogi aktusokat 

a 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(6) Az e cikk szerinti információcserére a 34. cikk (8)–(12) bekezdésében megállapított 

szabályok alkalmazandók.
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33. cikk

A korai előrejelzésre, a készültségre és a válságkezelésre vonatkozó mechanizmus

(1) Amennyiben – különösen az EMTH által a 439/2010/EU rendeletnek megfelelően 

összegyűjtött információ alapján – a Bizottság megállapítja, hogy e rendelet alkalmazása 

egy tagállam menekültügyi rendszerére nehezedő különlegesen nagy nyomás megalapozott 

kockázatának felmerülése és/vagy egy tagállam menekültügyi rendszerének működésében 

jelentkező problémák miatt veszélybe kerülhet, az EMTH-val együttműködve ajánlásokat 

tesz az adott tagállam számára, amelyekben felhívja a tagállamot egy megelőző cselekvési 

terv elkészítésére.

Az érintett tagállam tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy szándékában áll-e ilyen 

megelőző cselekvési tervet kidolgozni annak érdekében, hogy leküzdje a menekültügyi 

rendszerére nehezedő nyomást és/vagy kezelje az annak működésében jelentkező 

problémákat a nemzetközi védelmet kérő személyek alapvető jogai védelmének biztosítása 

mellett.

Egy tagállam saját hatáskörében és kezdeményezésére is készíthet megelőző cselekvési 

tervet és azt később felülvizsgálhatja. A megelőző cselekvési tervek kidolgozása során a 

tagállamok segítséget kérhetnek a Bizottságtól, más tagállamoktól, az EMTH-tól és más 

releváns uniós ügynökségtől.
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(2) Amennyiben megelőző cselekvési terv kidolgozására kerül sor, az érintett tagállam azt 

benyújtja a Tanácsnak és a Bizottságnak, és annak végrehajtásáról rendszeresen jelentést 

tesz részükre. A Bizottság ezt követően tájékoztatja az Európai Parlamentet a megelőző 

cselekvési terv legfontosabb elemeiről. A Bizottság a terv végrehajtásáról jelentést nyújt be 

a Tanácsnak, és megküldi a végrehajtásról szóló jelentéseket az Európai Parlamentnek. 

Az érintett tagállam meghoz minden ahhoz szükséges megfelelő intézkedést, hogy kezelni 

lehessen a menekültügyi rendszerére nehezedő különlegesen nagy nyomással járó 

helyzeteket, vagy hogy biztosítani lehessen a feltárt hiányosságok orvoslását a helyzet 

rosszabbodása előtt. Amennyiben egy megelőző cselekvési terv olyan intézkedéseket 

tartalmaz, amelyek célja egy tagállam menekültügyi rendszerére nehezedő különlegesen 

nagy, e rendelet alkalmazását esetlegesen veszélyeztető nyomás kezelése, a Bizottság az 

EMTH szakvéleményét kéri, mielőtt jelentést tenne az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak.
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(3) Amennyiben a Bizottság az EMTH elemzése alapján megállapítja, hogy a megelőző 

cselekvési terv végrehajtása nem orvosolta a feltárt hiányosságokat, vagy ha komoly 

kockázata áll fenn annak, hogy az érintett tagállam menekültügyi helyzete válsággá 

fokozódik, amely megelőző cselekvési tervvel valószínűleg nem orvosolható, a Bizottság –

adott esetben az EMTH-val együttműködésben – felkérheti az érintett tagállamot, hogy 

dolgozzon ki válságkezelési cselekvési tervet, és szükség esetén készítse el ennek 

felülvizsgálatait is. A válságkezelési cselekvési tervnek a teljes folyamat során biztosítania

kell az uniós menekültügyi vívmányoknak, különösen a nemzetközi védelmet kérelmezők

alapvető jogainak való megfelelést.

A válságkezelési cselekvési terv kidolgozására irányuló felkérést követően az érintett 

tagállam a Bizottsággal és az EMTH-val együttműködésben haladéktalanul, de legkésőbb a 

felkérés időpontjától számított három hónapon belül kidolgozza a tervet.

Az érintett tagállam benyújtja a válságkezelési tervet, valamint legalább háromhavonta a 

végrehajtásáról szóló jelentést tesz a Bizottságnak és adott esetben a releváns érdekelt 

feleknek, például az EMTH-nak. 

A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a válságkezelési cselekvési 

tervről, annak esetleges felülvizsgálatairól és a végrehajtásáról. E jelentésekben az érintett 

tagállam a válságkezelési cselekvési tervnek való megfelelés nyomon követése érdekében 

jelentést tesz egyes adatokról, például az eljárás időtartamáról, az őrizetben tartás

körülményeiről, valamint a kérelmezők beáramlásával összefüggő befogadóképességről.
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(4) A Tanács a korai előrejelzés, készültség és válságkezelés e cikkben létrehozott folyamata

során végig szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és további információkat kérhet, 

valamint politikai iránymutatást adhat, különösképpen a helyzet sürgősségére és 

súlyosságára tekintettel, következésképpen annak szükségességével kapcsolatban is, hogy 

egy tagállam kidolgozzon-e megelőző cselekvési tervet vagy szükség esetén válságkezelési 

cselekvési tervet. Az Európai Parlament és a Tanács – ha helyénvalónak ítéli – a teljes 

folyamat során tarthat megbeszéléseket és adhat iránymutatást a szolidaritási

intézkedésekre vonatkozóan.

VII. FEJEZET

KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

34. cikk

Információk megosztása

(1) Bármely tagállam kérelmére a tagállamok közlik a kérelmezőre vonatkozóan azokat a 

személyes adatokat, amelyek alkalmasak, relevánsak és elegendőek az alábbiakhoz:

a) a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 

meghatározása;

b) a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálása;

c) az e rendeletből eredő kötelezettségek teljesítése.
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(2) Az (1) bekezdésben említett információ csak a következőkre terjedhet ki:

a) a kérelmező és adott esetben családtagjai, hozzátartozói, illetve a vele egyéb családi 

kapcsolatban álló személyek személyes adatai (teljes név, adott esetben a korábbi 

név; becenév vagy álnév; jelenlegi és korábbi állampolgárság; születési idő és hely);

b) személyazonosító és úti okmányok (szám, érvényesség, kibocsátás dátuma, kibocsátó 

hatóság, kibocsátás helye, stb.);

c) egyéb, a kérelmező személyazonosságának megállapításához szükséges információk, 

beleértve a …/…/EU rendeletnek megfelelően rögzített ujjlenyomatot;

d) a tartózkodási helyek és a megtett útvonalak;

e) a tagállam által kibocsátott tartózkodásra jogosító engedélyek vagy vízumok;

f) a kérelem benyújtásának helye;

g) bármely korábbi nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtásának időpontja, a 

jelenlegi kérelem benyújtásának időpontja, az eljárás jelenlegi szakasza, valamint az 

esetleges határozat.

                                               

 HL: Kérem, illessze be (29) preambulumbekezdésben szereplő rendelet (Eurodac rendelet) 
számát.
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(3) Továbbá, ha ez a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásához szükséges, a 

felelős tagállam kérheti a másik tagállamot, hogy tudassa vele a kérelmező kérelmének 

alapjául szolgáló indokokat, és, adott esetben, a kérelmezőre vonatkozóan hozott 

határozatok indokait. A másik tagállam megtagadhatja a választ a hozzá benyújtott 

kérelemre, ha a kért információk közlése feltehetően veszélyeztetné alapvető érdekeit, 

illetve az érintett személy vagy mások szabadságjogainak és alapvető jogainak védelmét. A 

kért információk közléséhez minden esetben a nemzetközi védelem kérelmezőjének a 

megkereső tagállam által beszerzett írásbeli hozzájárulására van szükség. Ebben az esetben 

a kérelmezőnek tudomással kell bírnia arról, hogy beleegyezése pontosan mely 

információra vonatkozik.

(4) Információ iránti megkeresés kizárólag egyedi nemzetközi védelem iránti kérelemhez 

kapcsolódóan küldhető. A megkeresés megállapítja az alapjául szolgáló indokokat, és 

amennyiben a cél annak ellenőrzése, hogy fennáll-e olyan követelmény, amely feltehetően 

a megkeresett tagállam felelősségét vonja maga után, ismerteti, hogy milyen bizonyítékon 

– beleértve a megbízható forrásból származó információkat arról, hogy a kérelmezők 

milyen módon és eszközökkel jutnak a tagállam területére – vagy a kérelmező 

nyilatkozatának mely meghatározott és ellenőrizhető részén alapul. Magától értetődik, 

hogy az ilyen, megbízható forrásból származó releváns információk önmagukban nem 

elegendőek egy tagállam e rendelet szerinti felelősségének meghatározásához, de 

hozzájárulhatnak az egy adott kérelmezőre vonatkozó egyéb utalások értékeléséhez.
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(5) A megkeresett tagállam köteles öt héten belül válaszolni. A késedelmes válaszadást 

megfelelően meg kell indokolni. Az öthetes időtartam be nem tartása nem mentesíti a 

megkeresett tagállamot a válaszadás kötelessége alól. Amennyiben a maximális határidőt 

be nem tartó megkeresett tagállam által végzett vizsgálat olyan információt eredményez, 

amely szerint az említett tagállam a felelős, e tagállam nem hivatkozhat a 21., 23. és 24. 

cikkben megadott határidő lejártára az át- vagy visszavétel iránti megkeresés 

megtagadásának indoklásaként. Ebben az esetben az átvétel vagy visszavétel iránti

megkeresés benyújtására vonatkozóan a 21., 23. és a 24. cikkben megadott határidők 

meghosszabbodnak a megkeresett tagállam válaszadással való késlekedésének megfelelő 

időtartammal.

(6) Információcserére valamely tagállam kérelmére kerül sor, és azon hatóságok között 

bonyolítható le, amelyek kijelölését a tagállamok a 35. cikk (1) bekezdésével összhangban 

közölték a Bizottsággal.

(7) A cserélt információ csak az (1) bekezdésben megállapított célokra használható fel. Az 

ilyen információ – a típusától és a címzett hatóság hatáskörétől függően – minden egyes 

tagállamban csak a következő feladatok ellátásával megbízott hatóságokkal,

törvényszékekkel és bíróságokkal közölhető:

a) a felelős tagállam meghatározása;

b) a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálása;

c) az e rendeletből eredő kötelezettségek teljesítése.
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(8) Az információt továbbító tagállam biztosítja, hogy az információ pontos és naprakész. Ha 

kitudódik, hogy az említett tagállam olyan információt továbbított, amely pontatlan, vagy

amelyet nem kellett volna továbbítani, erről azonnal tájékoztatja a címzett tagállamokat. E 

tagállamok kötelesek kijavítani vagy megsemmisíteni az ilyen információt.

(9) A kérelmezőnek kérelem alapján joga van tájékoztatást kapni a személyét érintő 

feldolgozott adatokról.

Ha a kérelmező úgy találja, hogy az adatokat e rendelet vagy a 95/46/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv megsértésével dolgozták fel, különösen, mert azok nem 

teljesek vagy pontatlanok, jogában áll azok kijavítását vagy megsemmisítését kérni.

Az adatokat kijavító vagy megsemmisítő hatóság, az esetnek megfelelően, tájékoztatja az 

információt továbbító vagy átvevő tagállamot.

A kérelmezőnek jogában áll keresetet benyújtani vagy panaszt tenni azon tagállam 

illetékes hatóságai, bíróságai, vagy törvényszékei előtt, amely megtagadta a rá vonatkozó 

adatokhoz való hozzáférés, vagy az ilyen adatok kijavításának vagy megsemmisítésének

jogát.

(10) Minden érintett tagállamban a cserélt információ továbbítását és átvételét az érintett 

személyre vonatkozó egyedi adatállományban és/vagy nyilvántartásban rögzítik.
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(11) A cserélt adatokat csak addig őrzik meg, amíg az adatcsere célja szerint szükséges.

(12) Amennyiben az adatokat nem automatikusan dolgozzák fel, vagy nem tárolják, vagy nem 

szándékozzák egy adatállományba beírni, minden tagállam meghozza a szükséges 

intézkedéseket, hogy hatékony ellenőrzésekkel biztosítsa e cikk betartását.

35. cikk

Illetékes hatóságok és források

(1) Minden tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot az e rendeletből és annak bármely 

módosításából eredő kötelezettségek teljesítéséért felelős konkrét hatóságaikról. A 

tagállamok biztosítják, hogy az említett hatóságok rendelkezzenek a feladataik ellátásához 

és különösen az ahhoz szükséges forrásokkal, hogy az előírt határidőn belül válaszoljanak 

az információ iránti megkeresésekre, valamint a kérelmezők átvétele vagy visszavétele 

iránti megkeresésekre.

(2) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi az (1) bekezdésben említett 

hatóságok nevét tartalmazó összesített jegyzéket. Amennyiben e jegyzék módosulna, a 

Bizottság évente egyszer közzéteszi a naprakésszé tett összesített jegyzéket.

(3) Az (1) bekezdésben említett hatóságok részesülnek az e rendelet alkalmazása tekintetében 

szükséges képzésben.
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(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján az (1) bekezdésben említett hatóságok közötti, 

a megkeresések, válaszok és minden írásbeli kapcsolattartás továbbítására szolgáló olyan 

megbízható elektronikus továbbítási csatornákat hoz létre, amelyek biztosítják, hogy az 

üzenete kézbesítéséről annak küldője automatikusan elektronikus visszaigazolást kap. E 

végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás

keretében kell elfogadni. 

36. cikk

Közigazgatási megállapodások

(1) A tagállamok kétoldalú alapon közigazgatási megállapodásokat alakíthatnak ki egymás 

között e rendelet végrehajtásának gyakorlati részleteire vonatkozóan, hogy elősegítsék a 

rendelet alkalmazását és fokozzák a hatékonyságát. Ezek a megállapodások kiterjedhetnek:

a) az összekötő tisztviselők cseréjére;

b) az eljárások egyszerűsítésére és az átadásra, valamint a kérelmezők átvétele vagy 

visszavétele iránti megkeresések megvizsgálására előírt határidők lerövidítésére.

(2) A tagállamok fenntarthatják a 343/2003/EK rendelet alapján megkötött közigazgatási 

megállapodásokat is. Amennyiben e megállapodások nem egyeztethetők össze e 

rendelettel, az érintett tagállamok úgy módosítják azokat, hogy megszűnjenek a feltárt 

összeegyeztethetetlenségek.
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(3) Az érintett tagállamok az (1) bekezdés b) pontjában említett megállapodások megkötését 

vagy módosítását megelőzően konzultálnak a Bizottsággal a megállapodás és e rendelet 

összeegyeztethetőségéről.

(4) Ha a Bizottság az (1) bekezdés b) pontjában említett megállapodásokat e rendelettel 

összeegyeztethetetlennek tartja, erről ésszerű időn belül értesíti az érintett tagállamokat. A 

tagállamok megteszik a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy ésszerű időn belül úgy 

módosítsák az érintett megállapodást, hogy megszűnjenek a feltárt 

összeegyeztethetetlenségek.

(5) A tagállamok az (1) bekezdésben említett valamennyi megállapodásról, azok 

felmondásáról vagy módosításáról értesítik a Bizottságot.

VIII. FEJEZET

EGYEZTETÉS

37. cikk

Egyeztetés

(1) Amennyiben a tagállamok egy e rendelet alkalmazásával kapcsolatos kérdésre vonatkozó 

vitát nem tudnak megoldani, a (2) bekezdésben előírt egyeztetési eljáráshoz 

folyamodhatnak.
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(2) Az egyeztetési eljárást a jogvitában álló egyik tagállam kérésére kell kezdeményezni a 44. 

cikkben létrehozott bizottság elnökénél. Az egyeztető eljárás alkalmazásához történő 

hozzájárulásukkal a tagállamok vállalják, hogy a javasolt megoldást a lehető legnagyobb 

mértékben figyelembe veszik.

A bizottság elnöke kijelöli a bizottság három olyan tagját, akik három, a vitában részt nem 

vevő tagállamot képviselnek. A kijelölt személyek írásban vagy szóban megkapják a felek 

érveit, valamint – amennyiben szükséges – szavazást követően egy hónapon belül 

javaslatot tesznek a megoldásra.

A megbeszélésen a bizottság elnöke vagy helyettese elnököl. Álláspontját előterjesztheti, 

de a szavazásban nem vesz részt.

A javasolt megoldás – akár elfogadják, akár elutasítják azt a felek – végleges és 

megváltoztathatatlan.
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IX. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. cikk

Adatbiztonság és adatvédelem

A tagállamok meghoznak valamennyi megfelelő intézkedést az átadott személyes 

adatok védelmének biztosítása, és különösen a feldolgozott adatokhoz való jogellenes vagy 

engedély nélküli hozzáférésnek vagy azok jogellenes vagy engedély nélküli közlésének, 

megváltoztatásának vagy elvesztésének elkerülése érdekében.

Minden tagállam rendelkezik arról, hogy a 95/46/EK irányelv 28. cikke (1) bekezdésének 

megfelelően kijelölt nemzeti felügyelő hatóság vagy hatóságok függetlenül, a vonatkozó nemzeti 

joggal összhangban nyomon kövesse vagy kövessék az érintett tagállam által az e rendeletnek 

megfelelően végzett személyesadat-feldolgozás jogszerűségét. 

39. cikk

Titoktartás

A tagállamok biztosítják, hogy a 35. cikkben említett hatóságokat a munkájuk során birtokukba 

jutott valamennyi információ vonatkozásában kötelezzék a nemzeti jog által meghatározott 

titoktartási szabályok.
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40. cikk

Szankciók

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az e 

rendeletnek megfelelően feldolgozott adatokkal való visszaélés szankciókkal – ideértve a hatékony, 

arányos és visszatartó erejű, a nemzeti joggal összhangban lévő közigazgatási és/vagy büntetőjogi 

szankciókat is – büntetendő legyen.

41. cikk

Átmeneti intézkedések

Amennyiben egy kérelmet a 49. cikk második bekezdésében említett időpontot követően nyújtottak 

be, figyelembe kell venni azokat az eseményeket, amelyek valószínűleg maguk után vonják egy 

tagállam e rendelet szerinti felelősségét még akkor is, ha azok az említett időpontot megelőzik, 

kivéve a 13. cikk (2) bekezdésében említett eseményeket.

42. cikk

A határidők számítása

Az e rendeletben előírt határidőket a következőképpen kell számítani:

a) amennyiben a napokban, hetekben vagy hónapokban kifejezett időtartamot attól az 

időponttól számítják, amikor az esemény bekövetkezik, vagy a cselekmény megtörténik, az 

a nap, amikor az esemény bekövetkezik, vagy a cselekmény megtörténik, nem számít bele 

a szóban forgó időtartamba;
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b) a hetekben vagy hónapokban kifejezett időtartam annak a napnak a végén fejeződik be, 

amely az utolsó héten vagy hónapban a hét ugyanazon napja, vagy megegyezik azzal a 

nappal, amelyen az az esemény bekövetkezett, vagy az a cselekmény megtörtént, amelytől 

az időtartamot számítják. Ha egy hónapokban kifejezett időtartam során az utolsó 

hónapban nincs olyan nap, amikor az időtartamnak le kell járnia, az időtartam annak a 

hónapnak az utolsó napján ér véget;

c) a határidők magukban foglalják a szombatokat és a vasárnapokat, valamint az érintett 

tagállam összes törvényes munkaszüneti napját is.

43. cikk

Területi hatály

A Francia Köztársaság tekintetében e rendeletet csak európai területeire kell alkalmazni.

44. cikk

A bizottság

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti 

bizottságnak minősül.
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(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Amennyiben a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a 

végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének 

harmadik albekezdése alkalmazandó.

45. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottságnak a 8. cikk (5) bekezdésében és a 16. cikk (3) bekezdésében említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása öt éves 

időtartamra szól az e rendelet hatálybalépésétől kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. 

Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra. 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (5) bekezdésében 

és a 16. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép 

hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok érvényességét.
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(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és 

egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról. 

(5) A 8. cikk (5) bekezdése és a 16. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

jogi aktusról való értesítését követő négy hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a 

Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind 

az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 

kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam

két hónappal meghosszabbodik.

46. cikk

Nyomon követés és értékelés

A Bizottság, legkésőbb …*-ig jelentést tesz az Európai Parlament és a Tanács számára e rendelet 

alkalmazásáról, és adott esetben javaslatot tesz a szükséges módosításokra. A tagállamok legkésőbb 

hat hónappal az említett határidő lejárata előtt eljuttatnak a Bizottsághoz minden olyan információt, 

amely a jelentés elkészítéséhez szükséges.

Az említett jelentés benyújtását követően a Bizottság az e rendelet alkalmazásáról szóló jelentését a 

…/…/EU rendelet 40. cikkében előírt Eurodac-rendszer felállításáról szóló jelentésekkel együtt 

nyújtja be az Európai Parlament és a Tanács részére.

                                               

* HL: Kérem, illessze be a dátumot: 3 évvel e rendelet hatálybalépését követően.
 HL: Kérem, illessze be (29) preambulumbekezdésben szereplő rendelet (Eurodac rendelet) 

számát.
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47. cikk

Statisztikák

A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló. 2007. július 11-

i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 4. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 

tagállamok közlik a Bizottsággal (Eurostat) az 1560/2003/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos 

statisztikákat.

48. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 343/2003/EK rendelet hatályát veszti.

Az 1506/2003/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdése, 13., 14. és 17. cikke hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre vagy cikkekre történő utalásokat erre a rendeletre történő 

hivatkozásként kell értelmezni és a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell 

alkalmazni.

                                               

1 HL L 199., 2007.7.31., 23. o.
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49. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba.

A rendeletet minden olyan nemzetközi védelem iránti kérelemre alkalmazni kell, amelyet a 

hatálybalépését követő hatodik hónap első napjától nyújtottak be, és attól az időponttól minden 

átvétel vagy visszavétel iránti megkeresésre is érvényes, függetlenül a kérelem benyújtásának 

időpontjától. Az említett időpont előtt benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem 

megvizsgálásáért felelős tagállamot a 343/2003/EK rendeletben megállapított feltételek szerint 

határozzák meg.

Az e rendeletben a …/…/EU rendeletre, a …/…/EU irányelvre és a …/…/EU irányelvre való 

hivatkozásokat a 2725/2000/EK1 rendeletre, a 2003/09/EK2 és a 2005/85/EK irányelvre3 való 

hivatkozásként kell értelmezni ez utóbbiak alkalmazásának befejező időpontjáig.

                                               

 HL: Kérem, illessze be (29) preambulumbekezdésben szereplő rendelet (Eurodac rendelet) 
számát.

 HL: Kérem, illessze be (11) preambulumbekezdésben szereplő irányelv (befogadási 
szabályokról szóló irányelv) számát.

 HL: Kérem, illessze be (12) preambulumbekezdésben szereplő irányelv (menekültügyi 
eljárásokról szóló irányelv) számát.

1 A Tanács 2725/2000/EK rendelete (2000. december 11.) a dublini egyezmény hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról
(HL L 316., 2000.12.15., 1. o.).

2 A Tanács 2003/9/EK irányelve (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása 
minimumszabályainak megállapításáról (HL L 31., 2003.2.6., 18. o.)  

3 A Tanács 2005/85/EK irányelve (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és 
visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól (HL L 326., 
2005.12.13., 13. o.)
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban a 

Szerződéseknek megfelelően.

Kelt […],

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök
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I. MELLÉKLET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELETEK (UTALÁS A 48. CIKKBEN)

343/2003/EK tanácsi rendelet

(HL L 50., 2003.2.25., 1. o.)

1506/2003/EK bizottsági rendelet, csak a 11. cikk (1) bekezdése, a 13., 14. és 17. cikk

(HL L 222., 2003.9.5., 3. o.)
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II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

343/2003/EK rendelet Ez a rendelet

1. cikk 1. cikk

2. cikk a) pontja 2. cikk a) pontja

2. cikk c) pontja törölve

2. cikk c) pontja 2. cikk b) pontja

2. cikk d) pontja 2. cikk c) pontja

2. cikk e) pontja 2. cikk d) pontja

2. cikk f) pontja 2. cikk e) pontja

2. cikk g) pontja 2. cikk f) pontja

- 2. cikk h) pontja

- 2. cikk i) pontja

2. cikk h) pontja 2. cikk j) pontja

2. cikk i) pontja 2. cikk g) pontja

- 2. cikk k) pontja

2. cikk j) és k) pontja 2. cikk l) és m) pontja

- 2. cikk n) pontja

3. cikk (1) bekezdése 3. cikk (1) bekezdése

3. cikk (2) bekezdése 17. cikk (1) bekezdése

3. cikk (3) bekezdése 3. cikk (3) bekezdése

3. cikk (4) bekezdése 4. cikk (1) bekezdése, bevezető szöveg



15605/3/12 REV 3 EVN/md 2
II. MELLÉKLET DG D1 HU

343/2003/EK rendelet Ez a rendelet

- 4. cikk (1) bekezdésének a)–f) pontja

- 4. cikk (2) és (3) bekezdése

4. cikk (1)–(5) bekezdése 20. cikk (1)–(5) bekezdése

- 20. cikk (5) bekezdése, harmadik 
albekezdés

- 5. cikk

- 6. cikk

5. cikk (1) bekezdése 7. cikk (1) bekezdése

5. cikk (2) bekezdése 7. cikk (2) bekezdése

- 7. cikk (3) bekezdése

6. cikk, első bekezdés 8. cikk (1) bekezdése

- 8. cikk (3) bekezdése

6. cikk, második bekezdés 8. cikk (4) bekezdése

7. cikk 9. cikk

8. cikk 10. cikk

9. cikk 12. cikk

10. cikk 13. cikk

11. cikk 14. cikk

12. cikk 15. cikk

- 16. cikk

13. cikk 3. cikk (2) bekezdése
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343/2003/EK rendelet Ez a rendelet

14. cikk 11. cikk

15. cikk (1) bekezdése 17. cikk (2) bekezdése, első 
albekezdés

15. cikk (2) bekezdése 16. cikk (1) bekezdése

15. cikk (3) bekezdése 8. cikk (2) bekezdése

15. cikk (4) bekezdése 17. cikk (2) bekezdése, negyedik 
albekezdés

15. cikk (5) bekezdése 8. cikk (5) és (6) bekezdése, valamint 
16. cikk (2) bekezdése;

16. cikk (1) bekezdésének a) pontja 18. cikk (1) bekezdésének a) pontja

16. cikk (1) bekezdésének b) pontja 18. cikk (2) bekezdése

16. cikk (1) bekezdésének c) pontja 18. cikk (1) bekezdésének b) pontja

A 16. cikk (1) bekezdésének d) 
pontja

18. cikk (1) bekezdésének c) pontja

16. cikk, (1) bekezdésének e) pontja A 18. cikk (1) bekezdésének d) pontja

16. cikk (2) bekezdése 19. cikk (1) bekezdése

16. cikk (3) bekezdése 19. cikk (2) bekezdése, első 
albekezdés

- 19. cikk (2) bekezdése, második 
albekezdés

16. cikk (4) bekezdése 19. cikk (3) bekezdése

- 19. cikk (3) bekezdése, második 
albekezdés

17. cikk 21. cikk

18. cikk 22. cikk

19. cikk (1) bekezdése 26. cikk (1) bekezdése
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343/2003/EK rendelet Ez a rendelet

19. cikk (2) bekezdése 26. cikk (2) bekezdése, valamint a 27. 
cikk (1) bekezdése

- 27. cikk (2)–(6) bekezdése

19. cikk (3) bekezdése 29. cikk (1) bekezdése

19. cikk (4) bekezdése 29. cikk (2) bekezdése

- 29. cikk (3) bekezdése

19. cikk (5) bekezdése 29. cikk (4) bekezdése

20. cikk (1) bekezdése, bevezető 
szöveg

23. cikk (1) bekezdése

- 23. cikk (2) bekezdése

- 23. cikk (3) bekezdése

- 23. cikk (4) bekezdése

20. cikk (1) bekezdésének a) pontja 23. cikk (5) bekezdése, első 
albekezdés

- 24. cikk

20. cikk (1) bekezdésének b) pontja 25. cikk (1) bekezdése

20. cikk (1) bekezdésének c) pontja 25. cikk (2) bekezdése

A 20. cikk (1) bekezdésének d) 
pontja

29. cikk (1) bekezdése, első 
albekezdés

20. cikk (1) bekezdésének e) pontja 26. cikk (1) és (2) bekezdése, 27. cikk 
(1) bekezdése, 29. cikk (1) bekezdése, 
második és harmadik albekezdés;

20. cikk (2) bekezdése 29. cikk (2) bekezdése

20. cikk (3) bekezdése 23. cikk (5) bekezdése, második 
albekezdés

20. cikk (4) bekezdése 29. cikk (4) bekezdése
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343/2003/EK rendelet Ez a rendelet

- 28. cikk

- 30. cikk

- 31. cikk

- 32. cikk

- 33. cikk

21. cikk (1)–(9) bekezdése 34. cikk (1)–(9) bekezdése, 1–3. 
albekezdés

- 34. cikk (9) bekezdése, negyedik 
albekezdés

21. cikk (10)–(12) bekezdése 34. cikk (10)–(12) bekezdése

22. cikk (1) bekezdése 35. cikk (1) bekezdése

- 35. cikk (2) bekezdése

- 35. cikk (3) bekezdése

22. cikk (2) bekezdése 35. cikk (4) bekezdése

23. cikk 36. cikk

- 37. cikk

- 40. cikk

24. cikk (1) bekezdése törölve

24. cikk (2) bekezdése 41. cikk

24. cikk (3) bekezdése törölve

25. cikk (1) bekezdése 42. cikk

25. cikk (2) bekezdése törölve
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343/2003/EK rendelet Ez a rendelet

26. cikk 43. cikk

27. cikk (1) és (2) bekezdése 44. cikk (1) és (2) bekezdése

27. cikk (3) bekezdése törölve

- 45. cikk

28. cikk 46. cikk

- 47. cikk

- 48. cikk

29. cikk 49. cikk

1560/2003/EK rendelet Ez a rendelet

11. cikk (1) bekezdése -

13. cikk (1) bekezdése 17. cikk (2) bekezdése, első 
albekezdés

13. cikk (2) bekezdése 17. cikk (2) bekezdése, második 
albekezdés

13. cikk (3) bekezdése 17. cikk (2) bekezdése, harmadik 
albekezdés

13. cikk (4) bekezdése 17. cikk (2) bekezdése, első 
albekezdés

14. cikk 37. cikk

17. cikk (1) bekezdése 9., 10., cikk, 17. cikk (2) bekezdése, 
első albekezdés

17. cikk (2) bekezdése 34. cikk (3) bekezdése





15605/3/12 REV 3 ADD 1 /kb 1
DQPG HU

AZ EURÓPAI UNIÓ 
TANÁCSA

Brüsszel, 2013. június 6. (07.06)
(OR. en)

Intézményközi referenciaszám:
2008/0243 (COD)

15605/3/12
REV 3 ADD 1

ASILE 129
CODEC 2520
PARLNAT 404

A TANÁCS INDOKOLÁSA
Tárgy: A Tanács első olvasatban kialakított álláspontja egy harmadik ország 

állampolgára, illetve hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (átdolgozás) [első 
olvasat]
= A Tanács indokolása
- a Tanács által 2013. június 6-án elfogadott szöveg



15605/3/12 REV 3 ADD 1 /kb 2
MELLÉKLET DQPG HU

MELLÉKLET

I. BEVEZETÉS

A Tanács 2008. december 8-án kézhez kapta az egy harmadik ország állampolgára, illetve 

hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem 

megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok 

megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a Dublini 

Rendelet) átdolgozására irányuló bizottsági javaslatot1.

Az Európai Parlament 2009. május 7-én szavazott a javaslattal kapcsolatban első olvasatban 

kialakított álláspontjáról2. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. július 16-án 

véleményt fogadott el az eredeti bizottsági javaslatról3. A Régiók Bizottsága a 2009. október 

6–7-i plenáris ülésén véleményt fogadott el az eredeti javaslatról4.

Az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól szóló közös nyilatkozat5 rendelkezéseivel 

összhangban a Tanács, a Parlament és a Bizottság képviselői háromoldalú informális 

egyeztetéseket tartottak annak érdekében, hogy megállapodás szülessen.

Az Állandó Képviselők Bizottsága a 2012. július 18-i ülésén jóváhagyta a javaslatnak arra a 

részére vonatkozó kompromisszumot, amely nem a bizottsági eljárásra vonatkozik 

(végrehajtási aktusok és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok)6. Az Állampolgári Jogi, Bel-

és Igazságügyi Bizottság (LIBE) 2012. szeptember 19-én nem hivatalosan jóváhagyta a fent 

említett szöveget.

A bizottsági eljárással kapcsolatos kérdéseket illetően a 2012. november 14-i háromoldalú 

informális egyeztetés eredményeként kompromisszum született az Állandó Képviselők 

Bizottságának elnöke és az előadó között.

                                               
1 16929/08.
2 P6_TA(2009)0377.
3 SOC/333 - CESE 1210/2009.
4 CdR 90/2009.
5 HL C 145., 2007.6.30., 5. o.
6 12746/2/12 REV2.
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A Dublini Rendelet átdolgozására vonatkozó politikai megállapodást a Tanács 2012. 

december 6-án, a LIBE bizottság pedig 2012. november 27-én hagyta jóvá1.

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez 

csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog 

érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. 

cikkével és 4a. cikkének (1) bekezdésével összhangban e tagállamok bejelentették, hogy részt 

kívánnak venni e rendelet átdolgozásának elfogadásában és alkalmazásában. Az Európai 

Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, 

Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt 

e rendelet átdolgozásának elfogadásában, az rá nézve nem kötelező, és nem alkalmazandó.

II. A JAVASLAT CÉLJA

A Dublini Rendelet célja, hogy megállapítsa egy harmadik ország állampolgára, illetve 

hontalan személy által a tagállamok valamelyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti 

kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételeket és eljárási 

szabályokat.

Az átdolgozási javaslat fő célja a jelenlegi Dublini Rendelet2 működése hatékonyságának 

javítása, valamint a felelősség meghatározására irányuló eljárás hatálya alá eső kérelmezők 

magasabb szintű védelmének biztosítása, a rendelet által biztosított jogi keret alapján.

                                               
1 16332/12.
2 A Tanács 2003. február 18-i 343/2003/EK rendelete (HL L 50., 2003.2.25., 1. o., magyar 

nyelvű különkiadás, 19. fejezet, 6. kötet, 109. o.).
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Ez az átdolgozási javaslat azon jogalkotási javaslatcsomag részét képezi, amelyet a Bizottság 

az Európai Tanács azon kötelezettségvállalásának teljesítése céljából nyújtott be, amely a 

közös európai menekültügyi rendszer 2012 végéig történő létrehozására irányul.

III. A TANÁCS ELSŐ OLVASATBAN KIALAKÍTOTT ÁLLÁSPONTJÁNAK 

ELEMZÉSE

A. Általános megjegyzések

Az átdolgozási javaslat alapján az Európai Parlament és a Tanács tárgyalásokat folytatott 

annak érdekében, hogy a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjának szakaszában 

megállapodást lehessen elérni. A Tanács álláspontjának szövege teljes mértékben tükrözi a 

két társjogalkotó között létrejött kompromisszumot, amely a nemzetközi védelmet 

kérelmezők számára megerősített jogi biztosítékokról és jogokról rendelkezik, különös 

hangsúlyt fektetve az olyan kiszolgáltatott csoportok igényeire, mint például a kísérő nélküli 

kiskorúak és az eltartott személyek. A kompromisszum ugyanakkor rendelkezéseket tartalmaz 

a Dublini Rendelet által létrehozott rendszerrel való visszaélések csökkentésére, valamint 

annak biztosítására, hogy a tagállamok közötti viták ennek keretében hatékonyabban 

kezelhetők legyenek. A kompromisszum előírja továbbá a rendelet alkalmazása során a 

tagállamok menekültügyi rendszerére nehezedő rendkívüli nyomás, illetve e rendszerek nem 

megfelelő működése miatt felmerülő problémák kellő időben történő megoldását, mégpedig 

egy korai előrejelzésre, készültségre és válságkezelésre vonatkozó mechanizmus létrehozása 

révén.

Megjegyzendő továbbá, hogy a rendelet végrehajtásával kapcsolatos bizonyos kérdések 

megfelelő kezelése érdekében a kompromisszum bizonyos rendelkezések tekintetében 

felhatalmazást ad felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási aktusok 

alkalmazására.
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B. Kulcsfontosságú kérdések

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjában szereplő kompromisszumos szöveg a 

következő kulcskérdések tekintetében módosítja a hatályos Dublini Rendeletet:

1. A korai előrejelzésre, a készültségre és a válságkezelésre vonatkozó mechanizmus (33. 

cikk)

Ez a mechanizmus a tárgyalások során hozzáadott új elem, amely a Dublini Rendelet eredeti 

átdolgozási javaslatában foglalt úgynevezett felfüggesztési mechanizmus helyébe lép, amely 

nem volt elfogadható a Tanács számára.

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjában szereplő kompromisszumos szöveg a 

mechanizmus létrehozását annak érdekében írja elő, hogy ezáltal hatékonyan és időben 

lehessen kezelni azokat a helyzeteket, amikor veszélyben forog a Dublini Rendelet 

alkalmazása (ami közvetlen hatással jár az érintett tagállamban lévő kérelmezők számára) a 

tagállamok menekültügyi rendszerére nehezedő rendkívüli nyomás, illetve a tagállamok 

menekültügyi rendszerének működésében jelentkező problémák miatt. A kompromisszumos 

szöveg célja a hatékony együttműködés biztosítása és a tagállamok közötti kölcsönös bizalom 

és szolidaritás kialakítása a Dublini Rendelet keretében, az egy vagy több tagállam 

menekültügyi rendszerét érintő válságok megelőzése vagy kezelése révén. E fokozatos 

folyamat során valamennyi érintett felet (a válságot tapasztaló tagállamot, a Bizottságot, az 

EMTH-t, a Tanácsot és a Parlamentet) megfelelően tájékoztatni kell, és adott esetben be kell 

vonni.
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2. Jogorvoslatok (27. cikk és a 3. cikk (2) bekezdése)

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjában szereplő kompromisszumos szöveg átfogó 

jogi keretről rendelkezik, amely tiszteletben tartja a kérelmezők vagy a jogorvoslatra jogosult 

más személyek alapvető jogait, többek között a vonatkozó ítélkezési gyakorlat alapján. A 

szöveg megfogalmazásakor ugyanakkor megfelelően figyelembe vették a Tanácsnak a 

jogbiztonság és a visszaélések elleni hatékony intézkedések biztosítására irányuló kívánalmait 

is.

A kompromisszum kiemeli, hogy az érintett személynek az átadásra vonatkozó határozattal 

szemben joga van a bíróság vagy törvényszék előtti hatékony jogorvoslathoz. A 

tagállamoknak ésszerű határidőt kell meghatározniuk az említett hatékony jogorvoslathoz 

való jog gyakorlására. Azt a kérdést illetően, hogy az átadásra vonatkozó határozat 

végrehajtása felfüggesztésre kerül arra az időre, amíg az azzal szembeni jogorvoslattal 

kapcsolatban határozatot nem hoznak, a tagállamoknak legalább arról gondoskodniuk kell, 

hogy a nemzeti jogszabályaik lehetővé tegyék a hatékony jogorvoslatot az átadás arra az időre 

történő felfüggesztésével, amíg a felfüggesztésre vonatkozó első kérelemről határozat nem 

születik.

Az átdolgozási javaslat körvonalazza, hogy az érintett személy számára milyen keretek között 

biztosítható – adott esetben térítésmentesen – jogi segítségnyújtás annak érdekében, hogy 

ténylegesen gyakorolni tudja a hatékony jogorvoslathoz való jogát.

A jogorvoslatokról szóló 27. cikkhez kapcsolódva a 3. cikk (2) bekezdése kiegészült egy 

rendelkezéssel az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának kodifikálása érdekében, valamint 

annak céljából, hogy a szöveg tartalmazzon rendelkezést a kérelem megvizsgálásáért felelős 

tagállam abban az esetben történő meghatározására, amikor az érintett személy átadása az 

említett ítélkezési gyakorlatban ismertetett feltételek miatt nem lehetséges (az alapvető jogok 

megsértésének valós veszélye). E rendelkezés értelmében továbbá, ha az átadás nem 

lehetséges az e rendelet alapján kijelölt egyetlen tagállamnak sem, a meghatározásra irányuló 

eljárást végrehajtó tagállam válik a felelős tagállammá.
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3. Őrizet (28. cikk)

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjában szereplő kompromisszumos szöveg átfogó 

keretről rendelkezik, amely egyértelműen meghatározza, hogy az érintettet mely feltételekkel 

lehet „dublini indok” alapján őrizetben tartani. Ezek a következők: az érintett személy 

szökésének jelentős veszélye áll fenn (a rendeletbe bekerült a szökés veszélyének 

fogalommeghatározása), az őrizetben tartás szükséges az átadási eljárások biztosítása 

érdekében, továbbá minden egyes esetet egyedileg kell elbírálni az őrizetben tartásra 

vonatkozó határozat meghozatala előtt, és őrizetbe tartásra kizárólag abban az esetben 

kerülhet sor, ha az arányos, és a kevésbé kényszerítő intézkedések hatékonyan nem 

alkalmazhatók.

A kompromisszum határidőket is megállapít a rendelet szerinti őrizetben tartás időtartamára 

vonatkozóan, megállapítva, hogy az őrizetben tartásnak a lehető legrövidebb ideig kell 

tartania, illetve annyi ideig, amennyire az átadás végrehajtásának előkészítéséhez ésszerűen 

szükség van.

A kompromisszum továbbá rövidebb időtartamot (amely azonban a tagállamok számára 

elegendő időt hagy az eljárás rájuk eső részének teljesítésére) ír elő az e rendelet szerinti 

kérelem kezelésére abban az esetben, ha az érintett személy őrizetben van, valamint 

meghatározza az érintett tagállamokra abban az esetben vonatkozó következményeket, ha 

valamelyikük nem tartja tiszteletben a vonatkozó határidőket. Ami magát az őrizetet illeti, a 

legjelentősebb következmény a fogva tartó tagállamnak (amely nem tartotta tiszteletben a rá 

vonatkozó határidőket) a fogvatartott szabadon engedésére vonatkozó kötelezettsége, és az is 

egyértelműen meg lett határozva, hogy a dublini eljárás értelmében az említett határidők 

tiszteletben tartásának elmulasztásával kapcsolatos felelősséget nem lehet áthárítani.
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A kompromisszum ezen túlmenően – a felelős tagállamhoz történő átadás eljárásainak 

biztosítása érdekében – az őrizetben tartott személyek fogvatartási körülményei és a rájuk 

alkalmazandó biztosítékok tekintetében hivatkozik a befogadási feltételekről szóló átdolgozott 

irányelv 9–11. cikkére.

4. Kísérő nélküli kiskorúak és a közeli hozzátartozók fogalmának meghatározása (2. 

cikk h) pont és 8. cikk)

A Dublini Rendelet 8. cikke tekintetében a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjában 

szereplő kompromisszumos szöveg az arra vonatkozó jogi keretről rendelkezik, amely alapján 

a kísérő nélküli kiskorúakat egyesítik a családtagjaikkal, testvéreikkel vagy közeli 

hozzátartozóikkal, és az egyes rendelkezésekre vonatkozó feltételeket is meghatározza, annak 

céljából, hogy a kérelem megvizsgálásáért azt a tagállamot tegye felelőssé, amelyben a 

családegyesítésre sor kerül. Az e cikk szerinti esetekben végső soron arra kell tekintettel lenni, 

hogy valamennyi családegyesítésnek a kiskorú érdekeit kell szolgálnia.

A kiskorú érdekeivel kapcsolatos követelményt a fenti családi hozzátartozók hiányában is 

alkalmazni kell; ebben az esetben az a tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért, ahol a 

kísérő nélküli kiskorú benyújtotta a kérelmét. Ezzel kapcsolatban az Európai Parlament, a 

Tanács és a Bizottság nyilatkozatot tett (amely a Hivatalos Lapban is közzétételre fog 

kerülni), felkérve az utóbbit (kezdeményezési jogának sérelme nélkül) a 8. cikk (4) bekezdése 

esetleges felülvizsgálatának mérlegelésére abban az esetben, ha a Bíróság által a C-648/11. 

sz., MA és társai kontra belügyminiszter ügyben hozandó ítélet ezt szükségessé teszi, vagy 

legkésőbb a Dublini Rendelet 46. cikkében meghatározott határidőig. A kompromisszum 

megfelel a menekültügyi eljárások terén tapasztalható visszaélések elleni küzdelemre irányuló 

tanácsi kívánalmainak is.

Ezzel összefüggésben a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjában szereplő 

kompromisszumos szöveg úgy határozza meg a „közeli hozzátartozó” kifejezést, hogy az a 

kérelmezőnek a valamely tagállam területén jelen lévő felnőtt nagynénje vagy nagybátyja, 

illetve nagyszülője lehet.
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5. Eltartott személyek (16. cikk)

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjában az e rendelkezéssel kapcsolatos 

kompromisszum azon esetekre vonatkozik, amikor a kérelmező – a kiszolgáltatottságával 

összefüggő meghatározott indokok alapján – a valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó 

gyermeke, testvére vagy szülője támogatására szorul, illetve azokra, amikor e személyek 

ugyanezen indokok miatt a kérelmező támogatására szorulnak. A kompromisszum 

meghatározza azt a jogi keretet, amelynek alapján a tagállamok általában gondoskodnak a 

kérelmező és a fenti személyek együtt tartásáról vagy egyesítéséről, feltéve hogy teljesülnek 

bizonyos feltételek.

A szöveg azokkal az esetekkel is foglalkozik, amikor a kérelmező egészségi állapota 

huzamosabb ideig nem teszi lehetővé számára, hogy elutazzon abba a tagállamba, amelyben a 

fent említett személyek jogszerűen tartózkodnak. Ebben az esetben az a tagállam felelős a 

kérelem megvizsgálásáért, amelyben a kérelmező tartózkodik.

Kompromisszumos megoldásként e cikk szövege a jelenlegi Dublini Rendelet 15. cikkén 

alapul.

6. További fontos kérdések

Az alábbiak a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjában található egyéb olyan fontos 

kérdések, amelyekkel kapcsolatban a Parlament és a Tanács között kompromisszum jött létre:

 A kísérő nélküli kiskorú fogalmának meghatározása (2. cikk j) pont)

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjában szereplő kompromisszumos szöveg 

szerint a kísérő nélküli kiskorú személy lehet házas vagy nem házas, az elismerésről 

szóló irányelvvel összhangban.
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 A tájékoztatáshoz való jog (4. és 5. cikk)

A 4. cikk tekintetében a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjában szereplő 

kompromisszumos szöveg jogot biztosít a kérelmező számára arra, hogy a kérelem 

benyújtását követően írásban (vagy adott esetben szóban), és olyan nyelven, amelyet a 

kérelmező megért vagy amelynek megértése a kérelmezőről ésszerűen feltételezhető, 

részletes tájékoztatást kapjon a Dublini Rendelet tartalmáról. Ki kell dolgozni egy közös 

tájékoztatót (és egy, a kísérő nélküli kiskorúakról szóló külön tájékoztatót), amely 

legalább azokat az információkat tartalmazza, amelyekre a kérelmező e cikk alapján 

jogosult.

 Személyes meghallgatás (5. cikk)

Az 5. cikk tekintetében a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjában szereplő 

kompromisszumos szöveg előírja, hogy a kérelmezővel – kellő időben és a megfelelő 

módon – személyes meghallgatást kell tartani a felelős tagállam meghatározásának 

megkönnyítése érdekében. E cikk meghatározza azokat az indokokat, amelyek alapján a 

meghallgatás elmaradhat. A meghallgatást mellőző tagállamnak azonban lehetőséget 

kell biztosítania a kérelmezőnek arra, hogy minden további vonatkozó információt 

megadjon, mielőtt határozatot hoznak a kérelmező átadásáról.

 A kiskorúak részére biztosított garanciák (6. cikk)

A kiskorúak részére biztosított garanciák tekintetében a Tanács első olvasatban 

elfogadott álláspontjában szereplő kompromisszumos szöveget a gyermek elsődleges 

érdeke elvére tekintettel kell vizsgálni. A kompromisszum értelmében a tagállamoknak 

gondoskodniuk kell a kiskorú megfelelő képviseletéről, továbbá a lehető legrövidebb 

időn belül meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket a kísérő nélküli kiskorú 

családtagjainak, testvéreinek vagy közeli hozzátartozóinak valamely másik tagállam 

területén történő beazonosítása érdekében.
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 Mérlegelési záradékok (17. cikk)

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjában szereplő kompromisszumos szöveg 

mentességet biztosít a felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek alól. A 

rendelkezés hatályát a „humanitárius vagy kivételes okokra” való hivatkozás törlése 

határozottan kiterjeszti, mivel a mentesség egyik alapja törlésre került, mint ahogy az a 

rendelkezés is, mely szerint a kérelmezőnek előzetesen hozzá kell járulnia e cikk 

alkalmazásához.

 A felelős tagállam kötelezettségei (az V. és VI. fejezet egésze)

Az e fejezetek tekintetében – amelyek a felelős tagállam kötelezettségeit taglalják – a 

Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjában szereplő kompromisszumos szöveg 

jogi és eljárási szempontból szigorított követelményekről rendelkezik, amelyeknek célja 

a kérelmező valamennyi vonatkozó jogának (például az átadásra vonatkozó határozatról 

történő értesítés és az átadási műveletre vonatkozó garanciák) védelme, valamint az 

érintett tagállamok közötti gyakorlati együttműködés hatékonyabbá tétele (például a 

tagállamok közötti visszavételre és átvételre vonatkozó kötelezettségek, továbbá az 

átadást megelőzően folytatandó, többek között az egészségi állapotra vonatkozó 

információcsere).



15605/3/12 REV 3 ADD 1 /kb 12
MELLÉKLET DQPG HU

 Végrehajtási aktusok és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjában szereplő kompromisszumos szöveg 

végrehajtási hatáskörökről rendelkezik (vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával, a 

182/2011/EU rendelet1 5. cikkének megfelelően) egyes olyan rendelkezések 

tekintetében 2, ahol a Bizottság ilyen típusú felhatalmazását elégségesnek ítélték.

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásáról rendelkezik azonban a 

kompromisszumos szöveg a 8. cikk esetében (a kísérő nélküli kiskorú egyesítése a 

családtagjaival, testvéreivel vagy közeli hozzátartozóival), különös tekintettel a 

vonatkozó feltételek teljesítésének értékelésére, és a 16. cikk esetében (az eltartott 

kérelmezők egyesítése gyermekekkel, szülőkkel vagy testvérekkel, illetve fordítva), 

úgyszintén különös tekintettel a vonatkozó feltételek teljesítésének értékelésére.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete (HL L 55., 

2011.2.28., 13. o.).
2 Többek között a következő rendelkezések tekintetében kell végrehajtási aktusokat alkalmazni:

a 4. cikk szerinti közös tájékoztatók kidolgozása, a kísérő nélküli kiskorúak más tagállam 
területén élő családtagjának, testvérének vagy közeli hozzátartozójának azonosításával 
kapcsolatos információcserére vonatkozó formanyomtatvány összeállítása, az e rendelet 
szerinti átadás végrehajtására vonatkozó laissez-passer kidolgozása, az átadási műveletek 
kapcsán előforduló különleges helyzetekkel kapcsolatos információcsere.
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IV KÖVETKEZTETÉS

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja tükrözi az Európai Parlament és a Tanács 

közötti tárgyalások során – a Bizottság támogatásával – kialakított kompromisszumot, 

amelyet az Európai Parlament LIBE bizottságának elnöke által az Állandó Képviselők 

Bizottsága elnökének címzett levél is megerősít1. Ebben a levélben a LIBE bizottság elnöke 

jelezte, hogy javasolni fogja a LIBE bizottság tagjainak és azt követően pedig a plenáris ülés 

résztvevőinek, hogy a Parlament a Tanács első olvasatban kialakított álláspontját – az 

intézményekben elvégzett jogász-nyelvészi ellenőrzést követően – a Parlament második 

olvasata során módosítás nélkül fogadja el. A Dublini Rendelet módosításával az Európai 

Unió a közös európai menekültügyi rendszer létrehozásához elengedhetetlen újabb építőkövet 

helyez el.

                                               
1 17132/12.





10184/13 ADD 1 REV 2 /ms 1
DQPG HU

AZ EURÓPAI UNIÓ
TANÁCSA

Brüsszel, 2013. június 6. (05.06)
(OR. en)

Intézményközi referenciaszám:
2008/0243 (COD)

10184/13
ADD 1 REV 2

CODEC 1242
ASILE 22
OC 326

FELJEGYZÉS AZ „I/A” NAPIRENDI PONTHOZ – KIEGÉSZÍTÉS
Küldi: a Tanács Főtitkársága
Címzett: a COREPER / a TANÁCS
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állampolgára, illetve hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról 
(átdolgozás)
[első olvasat]
– Az alábbiak elfogadása:
a) a Tanács álláspontja
b) a Tanács indokolása
– Nyilatkozatok
KÖZÖS IRÁNYMUTATÁSOK
Konzultációs határidő Horvátország számára: 2013. június 5.

A Bizottság nyilatkozatai

1. E rendelet alkalmazásának vonatkozásában a Bizottság újólag megerősíti, hogy amikor az 

e rendeletben előirányzottak szerint egységes feltételeket javasol majd az átadásokról szóló 

rendelkezések végrehajtására vonatkozóan, gondoskodni fog arról, hogy továbbra is 

érvényben maradjanak az átadásokra vonatkozó jelenlegi előírások, amelyeket a 

343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 

2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK bizottsági rendelet 7–10. cikke határoz meg.
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2. A Bizottság hangsúlyozza, hogy az 5. cikk (4) bekezdése második albekezdésének 

b) pontjára történő rendszeres hivatkozás ellentétes a 182/2011/EU rendelet (HL L 55., 

2011.2.28., 13. o.) szellemével és betűjével. E rendelkezés csak abban az esetben 

érvényesíthető, ha a fő szabálytól való eltérést – mely szabály szerint a Bizottság 

elfogadhatja a végrehajtási jogi aktus tervezetét, ha a bizottság nem nyilvánított véleményt 

– sajátos helyzet indokolja. Tekintettel arra, hogy a második albekezdés b) pontjára történő 

hivatkozás az 5. cikk (4) bekezdésében előírt általános szabály alóli kivételt jelent, a 

rendelkezésre való hivatkozás nem tartozhat egyszerűen a jogalkotó „mérlegelési 

jogkörébe”, hanem a rendelkezést megszorító módon kell értelmezni, és ezért az arra való 

hivatkozás indokolásra szorul.

3. A Bizottság szerint a 28. cikk (3) bekezdésének negyedik albekezdését úgy kell értelmezni, 

hogy a 21., a 23., a 24. és a 29. cikkben előirányzott határidők kiszámítása az őrizetbe 

vételi eljárással eltelt időszak figyelembevételével történik. Ezekben az esetekben az 

átvétel vagy visszavétel iránti megkeresés benyújtására rendelkezésre álló egyhónapos 

időtartamot, valamint a felelős tagállam részére történő átadás végrehajtására rendelkezésre 

álló hathetes időtartamot le kell vonni a 21., a 23. és a 29. cikkben említett időszakokból.

Szlovénia nyilatkozata

Szlovénia egyetért azzal a véleménnyel, hogy a Dublini Rendelet a közös európai menekültügyi 

rendszer egyik alapvető eleme, így hozzájárul az EU menekültügyi politikájának hatékony 

működéséhez.

A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy szükség van a Dublini Rendszer működésének 

javítására, de arra is rávilágítottak, hogy ezt körültekintéssel és a rendelet horizontális jellegének 

figyelembevételével kell megvalósítani. Szlovénia úgy véli, hogy ezt a tárgyalási folyamat során 

nem tartották kellőképpen szem előtt, ezért súlyos aggályának kíván hangot adni a Dublini Rendelet 

átdolgozását illetően.
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Számos módosított rendelkezés jelentős adminisztratív és pénzügyi terhet jelenthet és 

meghosszabbíthatja az eljárást. Ez veszélyeztetheti az egész rendszer helyes működését és 

következésképp jelentősen súlyosbíthatja az érintett személyek helyzetét. 

Szlovénia sajnálatát fejezi ki a dublini eljárás keretében lefolytatandó további személyes 

meghallgatásra vonatkozó új rendelkezésekkel kapcsolatban. Véleményünk szerint a meghallgatás 

intézményét kellően szabályozza a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv, amely előírja az e 

rendeletben való alkalmazását is. Az ehhez hasonló párhuzamosságok jelentős adminisztratív terhet 

jelenthetnek a tagállamok illetékes hatóságai számára. 

Szlovénia sajnálatát fejezi ki az őrizet idejének a 28. cikkben foglalt lerövidítésével, valamint azzal 

a rendelkezéssel kapcsolatban is, amely szerint egy személyt nem kell csak azért őrizetben tartani, 

mert a dublini eljárás hatálya alá tartozik. Szlovénia úgy gondolja, hogy ez súlyosan hátráltathatja a 

tagállamokat a dublini rendszer szerinti átadások eredményes végrehajtásában, valamint a 

kérelmezők szökésének eredményeképpen – amit nem lehet hatékonyan megakadályozni – negatív 

hatást fejthet ki az egész EU-ban.

Szlovénia aggodalmának ad hangot az eljárásban érintett, kísérő nélküli kiskorúakra és eltartott 

személyekre vonatkozóan elfogadott intézkedésekkel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy teljesen 

tisztában vagyunk ezen személyek sajátos szükségleteivel és kiszolgáltatott helyzetével, attól 

tartunk, hogy az arra vonatkozó kötelezettség teljesítése, hogy feltárják a családi kapcsolatokat, 

majd azt követően az érintett személyeket egyesítsék családtagjaikkal és tág értelemben vett 

hozzátartozóikkal, nagyon nehéznek bizonyulhat a gyakorlatban, valamint jelentős adminisztratív 

terhet róhat különösen a kisebb tagállamok illetékes hatóságaira, és meghosszabbítja a 

menedékkérők bizonytalan helyzetét.

Végül Szlovénia még egyszer hangsúlyozni szeretné fenntartását a korai előrejelző rendszernek a 

rendelet hatálya alá vonásával kapcsolatban, mivel az elsődlegesen nem a dublini eljáráshoz 

kapcsolódik.
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Görögország nyilatkozata

1. A közös európai menekültügyi rendszer létrejöttével nagyobb tér nyílik majd a 

kezdeményezések számára, őszinte és valódi szolidaritást vállalva – különösen az EU külső 

határain fekvő – tagállamokkal. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 

első alkalommal intézményesíti a migráció és a menekültügy területén a„szolidaritás” 

fogalmát, illetve a tagállamok közötti igazságos felelősségmegosztást (80. cikk1).

2. A menekültügyi kérdések kiemelt jelentőséggel bírnak Görögország számára, amely az egyik 

olyan tagállam, amelynek külső határaira az illegális migránsok különböző áramlatai erős 

nyomást gyakorolnak. Görögország ezért átfogó reformot hajt végre a menekültügyi és 

migrációkezelési rendszerein, hatékonyan és folyamatosan elősegítve ezáltal a közös európai 

menekültügyi rendszer fejlesztését.

3. Görögország véleménye szerint a Dublin rendelet átdolgozott változata kevésbé ambiciózus, 

mint kellett volna lennie, ugyanis többek között nem ad érdemi választ a tagállamok által az 

EU külső határain tapasztalt problémákra és sürgető kérdésekre. Ennek három fő oka van:

 Az első beutazás kritériumára vonatkozó rendelkezést soha nem vizsgálták a Dublin 

rendelet átdolgozásáról folytatott tárgyalásokon.

 A végleges szöveg nem tartalmaz az átadások felfüggesztéséről szóló rendelkezést.

 Az új 33. cikk kizárólag a menekültügyi rendszerrel foglalkozik, és nem tér ki a 

különböző migrációs áramlatokból eredő nyomásra.

                                               
1 80. cikk: „Az Unió e fejezetben meghatározott politikáira és azok végrehajtására a 

szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztásának elve az irányadó, 
ideértve annak pénzügyi vonatkozásait is. Az Unió e fejezet alapján elfogadott jogi 
aktusaiban, minden olyan esetben, amikor erre szükség van, megfelelő módon rendelkezni kell 
ennek az elvnek az alkalmazásáról”.
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4. Görögország ezért nem tudja támogatni a szöveg „A” napirendi pont keretében történő 

elfogadását.

________________________
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állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról 
(átdolgozás)
[első olvasat]
– Az alábbiak elfogadása:
a) a Tanács álláspontja
b) a Tanács indokolása
– Nyilatkozat
KÖZÖS IRÁNYMUTATÁSOK
Konzultációs határidő Horvátország számára: 2013. május 5.

A Tanács, az Európai Parlament és a Bizottság nyilatkozata

A Tanács és az Európai Parlament felkéri a Bizottságot, hogy – kezdeményezési jogának sérelme 

nélkül – miután a Bíróság ítéletet hoz a C-648/11. sz. MA és társai kontra Secretary of State for the 

Home Department ügyben, de legkésőbb a Dublini Rendelet 46. cikkében meghatározott időpontig 

mérlegelje a Dublini Rendelet átdolgozása 8. cikke (4) bekezdésének módosítását. Az Európai 

Parlament és a Tanács ezt követően gyakorolni fogja jogalkotói hatásköreit, mégpedig a gyermekek 

érdekeit a legnagyobb mértékben figyelembe véve.
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A Bizottság a kompromisszum szellemében és a javaslat haladéktalan elfogadásának biztosítása 

érdekében elfogadja e felkérés mérlegelését, amelyre azonban az adott különleges körülményekhez 

kötődő olyan felkérésként tekint, amely nem teremt precedenst.

________________________



 

HU    HU 

 

 
EURÓPAI 
BIZOTTSÁG 

Brüsszel, 2013.6.10.  
COM(2013) 416 final 

2008/0243 (COD) 

  

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK  
 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján 

az egy harmadik ország állampolgára, illetve hontalan személy által a tagállamok 
egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 

tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat elfogadására vonatkozó 

tanácsi álláspontról 

 



 

HU 2   HU 

2008/0243 (COD) 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK  
 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján 

az egy harmadik ország állampolgára, illetve hontalan személy által a tagállamok 
egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 

tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat elfogadására vonatkozó 

tanácsi álláspontról 

1. Előzmények 

A javaslat Európai Parlamenthez, illetve Tanácshoz történő 
továbbításának időpontja 
(COM(2008) 820 végleges/2 – 2008/0243 (COD) dokumentum)  

2008. december 6. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, illetve a Régiók 
Bizottsága véleményének időpontja: 

2009. június, illetve 
október 

Az Európai Parlament álláspontjának időpontja (első olvasat): 2009. május 6. 

A Tanács álláspontja elfogadásának várható időpontja: 

(COM(2008) 820 végleges/2 – 2008/0243 (COD) dokumentum): 

2013. június 7. 

2. A Bizottság javaslatának célja 

A javaslat az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott 
menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó 
feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. évi ún. Dublini Rendelet 
módosítására irányult; célja egyrészt a rendszer hatékonyságának erősítése volt, másrészt 
pedig az, hogy a felelősség meghatározására irányuló eljárás keretében átfogó módon 
foglalkozzanak a nemzetközi védelmet kérelmezők igényeivel. Emellett azokat a helyzeteket 
is szabályozni kívánta, amikor rendkívüli nyomás nehezedik a tagállamok 
befogadóképességére és menekültügyi rendszereire, illetve amikor nem biztosítanak 
megfelelő szintű védelmet a nemzetközi védelmet kérelmező személyek számára.  

3. A Tanács álláspontjával kapcsolatos megjegyzések 

A 2008 decemberében előterjesztett, módosított bizottsági javaslatot követően a 
társjogalkotók 2012 júliusában alakították ki politikai szintű közös álláspontjukat a 
rendelettervezet érdemi részeivel kapcsolatban. A COREPER 2012. július 18-án informálisan, 
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) pedig 2012. szeptember 19-én, 
orientációs szavazás útján jóváhagyta a közös álláspontot. A Dublini Rendeletben szereplő, 
felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok tekintetében november 14-én született 
politikai megállapodás, amelyet a LIBE 2012. november 27-én, orientációs szavazással 
hagyott jóvá.  
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A COREPER november 27-én hagyta jóvá az egész Dublini Rendeletre vonatkozó közös 
álláspontot.  

November 30-án a LIBE elnöke levélben fordult a Tanács elnökségéhez, amelyben jelezte, 
hogy amennyiben a Tanács formálisan továbbítja a megállapodás szerinti szöveget, úgy a 
LIBE elnöke az Európai Parlament soron következő plenáris ülésén a közös álláspont 
módosítás nélküli elfogadását fogja ajánlani a LIBE tagjainak és ezt követően a plenáris 
ülésnek. 

A közös álláspont főként az alábbi kérdésekben tér el a 2008-as bizottsági javaslattól: 

I. A rendszer hatékonyságának erősítése 

A Bizottság javaslata fenntartotta azt az alapelvet, miszerint a nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálása iránti felelősséget – a család egységének védelme érdekében 
megállapított néhány kivételtől eltekintve – az a tagállam viseli, amely a legjelentősebb 
szerepet töltötte be a kérelmezőnek a tagállamok területére történő belépésében és ottani 
tartózkodásában. Így különösen, a javaslat határidőket vezetett be a visszavételre irányuló 
megkeresés benyújtására, valamint lerövidítette az információkérés megválaszolására 
vonatkozó határidőt. Határidőt vezetett be a humanitárius okokból történő megkeresések 
megválaszolására, valamint egyértelművé tette, hogy bármikor sor kerülhet ilyen 
megkeresésekre. Tisztázta a felelősség megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket, különös 
tekintettel azon körülményekre, amelyek esetén a megszűnésre vonatkozó rendelkezéseket 
alkalmazni kell. A szöveg kiegészült a téves átadásra és az átadások költségeire vonatkozó 
szabályokkal. 

A közös álláspont az elsőfokú érdemi határozat előtti időszakra korlátozza a humanitárius 
okokból történő megkeresések lehetőségét. A Bizottság értelmezése szerint ez a változás 
elutasító elsőfokú érdemi határozat esetén megakadályozza az ismételten benyújtott kérelem 
formájában megvalósuló visszaéléseket. A megkeresések benyújtására és megválaszolására, 
valamint az átadások lebonyolítására vonatkozó határidőket a dublini eljárás különleges 
indoka alapján fogva tartott személyek esetében lerövidítették (lásd a lenti c) pontot.)  

II. A kérelmezők védelmének erősítése a dublini eljárás keretében 

Az átadások felfüggesztése/korai előrejelző rendszer 
A bizottsági javaslat két különböző helyzetben kivételes eljárást kívánt létrehozni az egy adott 
tagállamba irányuló, dublini rendszer szerinti átadások ideiglenes felfüggesztésére: egyrészt 
rendkívüli nyomás esetén, másrészt annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi 
nemzetközi védelmet kérelmező személy megfelelő szintű védelmet élvezzen az összes 
tagállamban. 

A közös álláspont nem hagyja jóvá egy ilyen mechanizmusnak a Dublini Rendeletbe történő 
bevezetését, mivel a félelmek szerint ez vonzó tényezőt jelentene az illegális migráció 
számára, ami arra ösztönözné a tagállamokat, hogy ne teljesítsék az uniós jog alapján fennálló 
kötelezettségeiket. 
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A közös álláspontban az átadások felfüggesztésére vonatkozó rendelkezések helyett egy korai 
előrejelző, készültségi és válságkezelési rendszer bevezetése szerepel. Ez a rendszer az 
esetlegesen menekültügyi válságokhoz vezető problémák kiváltó okainak észlelésére és 
kezelésére koncentrál. Emellett nagyobb hangsúlyt helyez a szolidaritásra és az alapvető 
jogok védelmére is. Továbbá – összefüggésben a 3. cikk (2) bekezdésének új, második 
albekezdésével – ugyanolyan szintű védelmet biztosít a kérelmezők számára, mint amit az 
átadások felfüggesztésére irányuló bizottsági javaslat előirányzott, és így teljesülnek a 
bizottsági javaslat célkitűzései. 

Az átadásra vonatkozó határozatok elleni hatékony jogorvoslat 
A jelenlegi Dublini Rendelet nem tartalmaz a hatékony jogorvoslatra vonatkozó 
rendelkezéseket. A Bizottság javaslata három fő újítást tartalmazott a jelenlegi rendszerhez 
képest: 1. bevezette az átadásra vonatkozó határozattal szembeni hatékony jogorvoslathoz 
való jogot; 2. bevezette azt a szabályt, miszerint a hatóságoknak hivatalból meg kell 
vizsgálniuk, hogy szükséges-e az átadásra vonatkozó határozat végrehajtásának 
felfüggesztése, és hogy az érintett személynek az adott tagállam területén kell-e maradnia az 
átadás felfüggesztésének szükségességéről szóló határozat meghozataláig, valamint 3. előírta 
a jogi segítség és/vagy képviselet térítésmentes biztosítását, amennyiben az érintett személyek 
nem képesek fedezni annak költségeit. 

A halasztó hatály tekintetében a közös álláspont a tagállamok választásán alapuló, 
következő rendszert irányozza elő: 
(1) automatikus halasztó hatály (ha fellebbezést nyújtanak be, az érintett személy a 

fellebbezés elbírálásáig mindig jogosult az adott tagállam területén maradni);  

(2) korlátozott időre szóló, automatikus halasztó hatály (az első esettel azonos, azzal a 
különbséggel, hogy itt egy előre meghatározott időn belül bíróságnak vagy 
törvényszéknek kell arról határoznia, hogy a kérelmezőnek a fellebbezés lezárultáig 
az adott tagállam területén kell-e maradnia; ennek az időnek lehetővé kell tennie a 
kérelem szigorú vizsgálatát);  

(3) kérelemre biztosított halasztó hatály (ez esetben az átadás felfüggesztése nem 
alkalmazandó automatikusan az átadásra vonatkozó határozat ellen fellebbező 
valamennyi kérelmezőre, hanem csak azokra, akik ezt kérik; ezt követően az átadást 
arra az időre függesztik fel, amely alatt a bíróságnak vagy törvényszéknek határoznia 
kell az ügyben). 

Emellett bevezetésre került egy új rendelkezés, amely szerint egy kérelmező nem adható át 
egy tagállamnak, ha ott fennáll az alapvető jogok megsértésének veszélye. Összességében a 
Bizottság célkitűzései nem sérültek, mivel minden esetben bíróság vagy törvényszék fogja 
megvizsgálni, hogy az érintett személy átadható-e vagy sem, és a vizsgálat idejére az illető az 
adott állam területén marad.  

Az ingyenes jogi segítségnyújtást illetően a közös álláspont egy közigazgatási hatóság által 
végzett megalapozottsági vizsgálatot irányoz elő; ehhez további biztosítékok járulnak a 
kérelmezők számára, amelyek lényegében a bíróság vagy törvényszék előtti ingyenes jogi 
segítségnyújtás megtagadása elleni fellebbezéshez való jogukat garantálják.  

A Bizottság álláspontja szerint ezek a biztosítékok elégségesek ahhoz, hogy megfelelő szintű, 
hatékony jogorvoslatot biztosítsanak a kérelmező számára, még akkor is, ha az ingyenes jogi 
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segítségnyújtást kérelemre biztosítják; a kérelmező ugyanis mindig nyújthat be fellebbezést 
valamely bírósághoz vagy törvényszékhez az ingyenes jogi segítségnyújtást megtagadó 
határozat ellen. Emellett a megalapozottsági vizsgálat döntően segíti a tagállamokat a 
megalapozatlan költségmentességi kérelmek útján megvalósuló visszaélések 
megakadályozásában. 

Őrizet  
A dublini eljárás keretében jelenleg nem vonatkoznak külön rendelkezések a személyek 
őrizetére. A bizottsági javaslat a következő fő feltételeket és garanciákat vezette be annak 
érdekében, hogy a dublini eljárás keretében ne kerülhessen sor a személyek önkényes fogva 
tartására: egy személy sem tartható fogva kizárólag azon az alapon, hogy az érintett 
nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be; az átadásra vonatkozó határozat hatálya alá 
tartozó személy akkor is fogva tartható, ha a szökésnek komoly veszélye áll fenn 
(fogalommeghatározás a szövegben); a fogva tartás időtartama nem lehet hosszabb az átadás 
végrehajtásához előírt közigazgatási eljárások teljesítése érdekében ésszerűen szükséges 
időnél; a Dublini Rendelet átvette a befogadási feltételekről szóló irányelvben szereplő 
garanciákat és fogva tartási feltételeket. 

A tárgyalások során az a megközelítés vált elfogadottá, mely szerint a jogszabályok 
összhangja érdekében jobb, ha a fogva tartott személyekre alkalmazandó garanciákra, 
valamint a fogva tartási feltételekre vonatkozó összes szükséges rendelkezés együtt, egyetlen 
menedékjogi aktusban – a befogadási feltételekről szóló irányelvben – szerepel. Csak azokat 
az okokat és feltételeket szükséges magában a Dublini Rendeletben meghatározni, amelyek 
kifejezetten a dublini eljáráshoz kapcsolódnak. 

A közös álláspont tükrözi ezt az álláspontot, és a következőket irányozza elő: 

– a befogadási feltételekről szóló irányelvre történő utalás, amelynek értelmében a 
dublini eljárás alapján őrizetben tartott személyekre az irányelv őrizetben tartást 
szabályozó garanciái és feltételei alkalmazandók, azzal a pontosítással, hogy a 
dublini eljárás keretében egy személy csak a dublini eljáráshoz kapcsolódó okból 
tartható fogva; 

– annak az elvnek a bevezetése, miszerint egy személy nem tartható őrizetben pusztán 
amiatt, hogy a dublini eljárás hatálya alatt áll (ez kiterjeszti a védelem körét azokra, 
akik korábban nemzetközi védelmet igényeltek, és a visszatérési irányelv hatálya alá 
tartoztak; ők immár nagyobb fokú védelmet élvezhetnek); 

– egyértelmű határidők bevezetése a dublini eljárás minden szakaszára vonatkozóan, 
ami biztosítja, hogy egy személy összesen legfeljebb 3 hónapig tartható őrizetben 
(őrizetben tartás nélkül az egész dublini eljárás legfeljebb 11 hónapig tarthat), ezután 
az illetőt szabadlábra kell helyezni. Az őrizet időtartamának számításakor figyelembe 
veszik a halasztó hatály esetén irányadó különböző határidőket, amelyek immár 
rövidebbek lehetnek, mint a fellebbezési eljárás időtartama; ez biztosítja, hogy egy 
személyt ne lehessen visszaélésszerűen őrizetben tartani a halasztó hatály 
időtartamánál hosszabb ideig. 

A közös álláspont megfelel a bizottsági javaslat célkitűzéseinek, sőt még túl is halad azokon, 
mivel az őrizet maximális időtartamát három hónapban határozza meg. 

Kiszolgáltatott helyzetű személyek – kiskorúak és eltartottak  
A bizottsági javaslat több módosítást tartalmazott a jelenlegi Dublini Rendelethez képest, 
annak érdekében, hogy növelje a kiskorúak számára biztosított védelem szintjét, különös 
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tekintettel a kísérő nélküli kiskorúakra. Ami konkrétan a családtagok meghatározását illeti, a 
bizottsági javaslat három vonatkozásban is kiterjesztette azt: 1. kivette a definíció köréből azt 
a feltételt, miszerint a kiskorúnak eltartottnak kellene lennie ahhoz, hogy a kérelmező 
családtagjaként elismerjék; 2. előirányozta annak lehetőségét, hogy a házas kiskorú 
gyermekek „családtagnak” minősüljenek, amennyiben elsőrendű érdekükben áll, hogy a 
kérelmezővel együtt tartózkodjanak, valamint 3. a definíciót kiterjesztette a kérelmező 
kiskorú, nem házas testvéreire is, amennyiben a kérelmező kiskorú és nem házas. 

Ami az eltartottakat illeti, a humanitárius záradékra vonatkozó korábbi rendelkezések – a 
családi jellegű feltételekkel együtt – a feltételek rangsorának elejére kerültek. 

A közös álláspont egy új preambulumbekezdést tartalmaz, amely egyértelművé teszi, hogy a 
menekültügyi eljárásokról szóló irányelv szerinti, kérelmezőkre alkalmazandó jogok és 
garanciák a dublini eljárás hatálya alatt álló személyekre is vonatkoznak, a területi hatálynak 
az Egyesült Királyság és Írország esetében történő korlátozása mellett. A család fogalmát a 
kvalifikációs irányelvben meghatározottaknak megfelelően a szűk családra korlátozza, de a 
vonatkozó cikkekben a tágabb család tagjaira történő utalásokat is bevezet. A kísérő nélküli 
kiskorúak fogalmába belefoglalja a házas kiskorúakat is. Bevezeti a „közeli hozzátartozó” 
fogalmának meghatározását, ami a kiskorú nagybátyját, nagynénjét vagy nagyszülőjét jelenti. 
Arra kötelezi a tagállamokat, hogy tevékenyen lépjenek fel a kísérő nélküli kiskorúk 
családjának felkutatása érdekében. Lehetővé teszi a házas, kísérő nélküli kiskorúnak a 
családjával és testvéreivel történő egyesítését, amennyiben a kiskorút nem kíséri a házastársa. 

Ami az eltartottakra vonatkozó feltételt illeti, azt kivették a feltételek rangsorából, és „a 
tagállamok általában” fordulatot tartalmazó rendelkezés körébe vonták. 

Az olyan, kísérő nélküli kiskorúak helyzete tekintetében, akiknek nincs családja vagy közeli 
hozzátartozója az EU területén, a közös álláspont szerint az a tagállam felelős a nemzetközi 
védelem iránti kérelem megvizsgálásáért, ahol a kiskorú azt benyújtotta. A rendelettervezet 
mellékletéhez csatolt nyilatkozat szerint az Európai Unió Bíróságának a C-648/11. sz. 
előzetes döntéshozatali ügyben történő ítélethozatalát követően a Bizottság olyan új javaslatot 
fog e tárgykörben benyújtani, amely figyelembe veszi az ítéletet: 

Az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy – kezdeményezési 
jogának sérelme nélkül – miután a Bíróság ítéletet hoz a C-648/11. sz. MA és társai 
kontra Secretary of State for the Home Department ügyben, de legkésőbb a Dublini 
Rendelet 41. cikkében meghatározott időpontig mérlegelje a Dublini Rendelet 8. 
cikke (4) bekezdésének felülvizsgálatát. Az Európai Parlament és a Tanács ezt 
követően gyakorolni fogják jogalkotói hatásköreiket, mégpedig a gyermekek érdekeit 
a legnagyobb mértékben figyelembe véve. A Bizottság a kompromisszum szellemében 
és a javaslat haladéktalan elfogadásának biztosítása érdekében elfogadja e felkérés 
mérlegelését, amelyre e különleges körülményekre vonatkozó felkérésként tekint, 
amely nem teremt precedenst. 

A Bizottság álláspontja szerint a közös álláspont biztosítja a bizottsági javaslat által 
előirányzott védelmi szintet, sőt bizonyos vonatkozásokban meg is haladja azt (pl. a testvérek 
egyesítését minden további feltétel nélkül, koruktól és jogállásuktól függetlenül biztosítja). A 
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kísérő nélküli kiskorú közeli hozzátartozóinak fogalommeghatározása immár megkönnyíti a 
vonatkozó tagállami kötelezettségek gyakorlati végrehajtásának ellenőrzését. 

Ami az eltartottakat illeti, a közös álláspont elfogadható, mivel ez a feltétel – noha immár 
kimaradt a rangsorból – egy kötelező rendelkezés keretében jelenik meg, amelytől csak 
kivételes esetekben lehet eltérni. A jelenlegi szövegezés szerint kedvezőbb rendelkezések 
hiányában az eltartottaknak együtt kell maradniuk családjukkal, illetve egyesíteni kell őket 
családjukkal.  

A tájékoztatáshoz való jog és a személyes meghallgatás 
A Bizottság javaslata kiterjesztette és módosította a tájékoztatásra vonatkozó jelenlegi 
rendelkezéseket: meghatározta azokat az információkat, amelyeket írásban kell közölni a 
kérelmezővel, olyan nyelven, amelyet megért, vagy ésszerűen feltételezhetően megért; 
emellett előirányozta a személyes meghallgatás lehetőségét a kérelmező ezen eljárásról 
történő tájékoztatása céljából, valamint a felelős tagállam meghatározásához szükséges 
információk összegyűjtése érdekében.  

A közös álláspont kevés kivétellel kötelezővé teszi a személyes meghallgatást, emellett 
bevezeti, hogy a kérelmezőt nemcsak a feltételekről kell tájékoztatni, hanem azok rangsoráról 
is, így egyebek mellett arról is, hogy a kérelmet végül olyan tagállam is megvizsgálhatja, 
amely a feltételek rangsora alapján nem a felelős állam (független felelősségvállalási 
záradék), és arról is, hogy az érintett személy kérheti az átadás felfüggesztését. 

A Bizottság nézete szerint az írásbeli tájékoztatás kötelezettsége és a kötelező meghallgatás 
révén a közös álláspont biztosítja a kérelmező megfelelő szintű tájékoztatását, és így 
messzemenőkig megfelel a Bizottság célkitűzéseinek. 

III. Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok 

A Bizottság javaslatát a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt nyújtották be, így az nem 
jogosította fel a Bizottságot felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok 
elfogadására. A javaslat mindazonáltal tartalmazott utalásokat egyrészt az 1999/468/EK 
határozat 5. cikke alapján létrehozott eljárásra (szabályozási bizottsági eljárás) a közös 
tájékoztató összeállítása, a kiskorúakra és eltartottakra vonatkozó rendelkezések, az átvétel 
vagy visszavétel iránti megkeresések céljára szolgáló formanyomtatvány, a bizonyítékok 
listái, a laissez-passer, valamint az elektronikus kommunikációs hálózat kiépítése 
tekintetében, másrészt az ugyanazon határozat 5a. cikke alapján létrehozott eljárásra 
(ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás) a kiskorúaknak és eltartottaknak a 
családdal, illetve a közeli hozzátartozókkal való egyesítésére, az átadások lebonyolítására, és 
az átadások költségeinek viselésére vonatkozó kiegészítő szabályokat illetően. 

A közös álláspont a bizottsági javaslat által előirányzott minden kérdésben megtartja a 
végrehajtási aktusok elfogadásának lehetőségét, és ezt kiegészíti a közös egészségügyi 
bizonyítvány, valamint a kiskorúak családtagjaira és hozzátartozóira vonatkozó információk 
cseréjéhez használandó formanyomtatvány elfogadásának jogkörével.  
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A közös álláspont továbbá előirányozza a Bizottság jogkörét olyan felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására, amelyek a kiskorúaknak és eltartottaknak a családjukkal, illetve 
közeli hozzátartozóikkal való egyesítésére vonatkozó, kiegészítő szabályokat tartalmaznak; az 
egyik preambulumbekezdés hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak konzultálnia kell többek 
között az érintett nemzeti hatóságoktól érkező szakértőkkel. Az átadások költségeire 
vonatkozó kiegészítő szabályok elfogadásának lehetőségét a közös álláspont nem tartotta 
meg, mert a Tanács álláspontja szerint elégségesek az alap-jogiaktus vonatkozó szabályai. 
Ami az átadásokat illeti, a közös álláspont csak egységes végrehajtási szabályok 
elfogadásának lehetőségét irányozza elő, kiegészítő szabályokét azonban nem. A Bizottság 
által elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni esetleges kifogásemelés 
tekintetében a Parlament és a Tanács számára biztosított határidőt négy hónapban határozták 
meg, amely az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbítható. 

A közös álláspont a végrehajtási aktusok elfogadására vonatkozó jogkör korlátozását 
irányozza elő: a Bizottság nem fogadhatja el a jogi aktust, amennyiben az ügyben 
közreműködő bizottság nem nyilvánít véleményt a javaslattervezetről. E tekintetben a 
Bizottság nyilatkozatot tett, amelyet mellékelni kell a végleges szöveghez: 

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a 182/2011/EU rendelet (HL L 55., 2011.2.28., 
13. o.) 5. cikke (4) bekezdése második albekezdésének b) pontjára történő rendszeres 
hivatkozás ellentétes az említett rendelet szellemével és szövegével. E rendelkezés 
csak abban az esetben érvényesíthető, ha a fő szabálytól való eltérést – mely szabály 
szerint a Bizottság elfogadhatja a végrehajtási jogi aktus tervezetét, ha a bizottság 
nem nyilvánított véleményt – sajátos helyzet indokolja. Tekintettel arra, hogy a 
második albekezdés b) pontja az 5. cikk (4) bekezdésében előírt általános szabály 
alóli kivételt jelent, e rendelkezés alkalmazása nem tartozhat egyszerűen a jogalkotó 
„mérlegelési jogkörébe”, hanem azt megszorító módon kell értelmezni, és ezért 
indokolásra szorul. 

Végezetül a Bizottság nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a vonatkozó végrehajtási aktusok 
elfogadására történő javaslattételkor a Bizottság érvényesíteni fogja az átadásokra vonatkozó, 
az 1560/2003/EK rendeletben meghatározott előírásokat: 

E rendelet alkalmazásának vonatkozásában a Bizottság újólag megerősíti, hogy 
amikor az e rendeletben előirányzottak szerint egységes feltételeket javasol majd az 
átadásokról szóló rendelkezések végrehajtására vonatkozóan, gondoskodni fog arról, 
hogy továbbra is érvényben maradjanak az átadásokra vonatkozó jelenlegi 
előírások, amelyeket a 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási 
szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK bizottsági 
rendelet 7–10. cikke határoz meg.  

4. Következtetés 

A közös álláspont megfelel a bizottsági javaslat fő célkitűzésének. Különösen a dublini eljárás 
keretében a kérelmezőkkel szemben tanúsított bánásmódra vonatkozó jelenlegi előírások terén 
biztosít többletértéket. E személyek számára biztosítja a tájékoztatáshoz, valamint az 
átadásról szóló határozatokkal szembeni hatékony jogorvoslathoz való jogot, és egyértelmű 
szabályokat vezet be az őrizetben tartásra és az ingyenes jogi segítségnyújtásra vonatkozóan – 
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e kérdéseket a hatályos jogi aktus nem szabályozza. Kiszámíthatóbb környezetet biztosít a 
tagállamok közötti kapcsolatok számára, és kedvezőbb feltételeket teremt a kiszolgáltatott 
helyzetű személyeknek – különösen a kísérő nélküli kiskorúaknak – a családjukkal vagy 
közeli hozzátartozóikkal való egyesítéséhez. Ezért a Tanács álláspontja lényegét tekintve 
nagyrészt összhangban van a Bizottság javaslatával, és támogatható.  






