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RÖVID INDOKOLÁS 

Az előadó üdvözli az egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a 

tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 

tagállam meghatározásáról szóló 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

átdolgozását és felváltását célzó bizottsági javaslatot. Tekintettel a migrációs és 

menekültválságra, szükségessé vált megreformálni a dublini rendszert annak egyszerűsítése és 

gyakorlati hatékonyságának javítása érdekében egyaránt, valamint annak figyelembevételével, 

hogy egyes tagállamok aránytalanul nagy nyomásnak voltak kitéve a kérelmek száma alapján. 

Korrekciós mechanizmus  

E javaslat végrehajtásának biztosításához 1,828 milliárd EUR szükséges a 2017 és 2020 

közötti időszakban. Ez fedezné egyrészt az áthelyezési költségeket azt követően, hogy egy 

tagállam érdekében életbe léptetik a korrekciós célú elosztási mechanizmust, másrészt a 

menedékkérők regisztrálására és automatikus elosztására szolgáló informatikai rendszer 

létrehozását és működését, illetve az áthelyezett menedékkérők számára kialakított további 

befogadási kapacitások, élelmezésük és az alapvető szolgáltatások nyújtásának költségeit. 

Az előadó tudomásul veszi a Bizottság álláspontját, amely küszöbértéket határoz meg a 

menedékkérelmek száma alapján, amelynek meghaladása esetén a korrekciós elosztási 

mechanizmus automatikusan aktiválódik. Az előadó annak elkerülése érdekében tartja 

szükségesnek egy aktiválási küszöb meghatározását , hogy egy tagállam ne legyen aránytalan 

nyomásnak lkitéve a menedékkérelmek tekintetében, vagy hogy ne vegye olyan esetben is 

igénybe az elosztási mechanizmust, ha csak kevés menedékkérőt fogad be az elosztási kulcs 

alapján. 

Az előadó azonban úgy véli, hogy amikor a Bizottság a referenciaérték 150%-ában határozza 

meg az aktiválási küszöböt, túl nagy terhet ró egyes tagállamokra, mivel azoknak a 

szolidaritási mechanizmus aktiválása előtt egyedül kell annyi menedékkérelmet kell 

befogadniuk, amely a felével meghaladja kapacitásukat. Úgy véli továbbá, hogy egy további 

feltételek nélküli, túl alacsony küszöbérték esetén a tagállamok kevésbé felelősen járnának el 

a határok ellenőrzése és kezelése terén. Javasolja ezért, hogy e küszöbértéket az adott 

tagállam referenciaértékének 100%-ában határozzák meg, de előzzék meg a határokon 

alkalmazott megengedőbb jellegű politikát egy kölcsönös szolidaritási záradék 

beillesztésével, amely lehetővé teszi a korrekciós mechanizmus felfüggesztését, amennyiben 

egy tagállam nem tesz megfelelően eleget a külső határok védelmére vonatkozó 

kötelezettségének, összhangban az európai határ- és parti őrségre vonatkozó rendelettel. 

Végül, csak abban az esetben javasolja a korrekciós mechanizmus megszüntetését, ha a 

kedvezményezett tagállamban benyújtott menedékkérelmek száma a referenciaérték 90%-a 

alá esik, elkerülve ezzel a rendszerbe való sorozatos ki- és belépéseket.  

Átadási költségek  

A rendelkezésre álló 1,828 milliárd euróból 375 millió eurót a tagállamok közötti átadások 

költségeinek megtérítésére szánnak, összesen 750 000 átadott személy vonatkozásában. A 

módosítási javaslat 42. cikke szerint a kedvezményezett tagállam, amely átad egy 

menedékkérőt a kijelölt államnak, 500 EUR átalánydíjas költségtérítést kap minden átadott 

személy után.  
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Az előadó támogatja a javaslatot, mely szerint az átadás költségeit vállaló tagállam jogosult 

legyen költségtérítésre. Úgy véli, hogy az átalányalapú költségtérítés indokolt, mivel lehetővé 

teszi a valódi költségek ellenőrzése jelentette hatalmas bürokratikus teher elkerülését. Úgy 

véli azonban, hogy amikor a Bizottság az átadott személyenkénti 500 eurót meghatározta – 

annak feltételezésével, hogy a valódi költségekhez képesti különbség majd a leginkább kitett 

tagállamokat segíti meg – nem vette figyelembe a nemrégiben létrehozott szükséghelyzeti 

támogatási eszközt1, amelynek célja a többek között harmadik országokból származó 

személyek (menekültek és migránsok) területükre történő hirtelen és tömeges beáramlásának 

kitett tagállamok fellépéseinek támogatása. 

Az előadó ezért javasolja, hogy az átalányösszeget átadott személyenként 300 euróban 

állapítsák meg, kicsit jobban közeledve ezzel a valódi becsült költségekhez. Az átadások 

költségeinek teljes összege így 225 millió EUR lenne a 2017 és 2020 közötti időszakban, ami 

lehetővé tenné 150 millió EUR megtakarítását. E megtakarításokból legalább 110 millió eurót 

a sürgősségi segélyre képzett tartalék feltöltésére lehetne felhasználni (30 millió EUR 2017-

ben és 40 millió EUR 2018-ban és 2019-ben) jogalapjának 2019. márciusi lejárta előtt.  

Pénzügyi szolidaritás és egy „dublini tartalékalap” létrehozása a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alapban (AMIF)  

Az előadó jogszerűnek, szükségesnek és arányosnak tartja a Bizottság azon javaslatát, amely 

pénzügyi hozzájárulásra kötelezi a tagállamokat, amennyiben megtagadják az elosztási 

rendszer szerint rájuk eső menedékkérők átvállalását. Ragaszkodik ahhoz, hogy ez a kötelező 

pénzügyi hozzájárulás nem büntető jellegű, hanem a tagállamok közötti szolidaritáshoz 

(EUMSZ 80. cikk) nélkülözhetetlen igazságos szerepvállalást jelent. Úgy véli azonban, hogy 

a Bizottság által erre az esetre elképzelt pénzügyi mechanizmus nem a legmegfelelőbb, sem 

összegét, sem módját illetően.  

Az előadó javasolja, hogy a pénzügyi szolidaritás címén az a tagállam, amelyik nem teljesíti a 

korrekciós elosztási mechanizmus szerinti kötelezettségeit, minden kérelmező után, akit hozzá 

osztottak volna el, az első és a második évben 50 000 eurót, a harmadik és a negyedik évben 

75 000 eurót, az ötödik és a rákövetkező években pedig 100 000 eurót fizessen. Ezeket az 

összegeket teljes egészében a 2014/516/EU rendelettel létrehozott Menekültügyi, Migrációs 

és Integrációs Alapba utalják egy „dublini tartalékalap” létrehozása érdekében. E tartalék 

létrehozására természetesen csak a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 

felülvizsgálatakor kerülhet sor, amit az 514/2014/EU rendelet 60. cikke és az 516/2014/EU 

rendelet 28. cikke szerint legkésőbb 2020. június 30-ig el kell végezni. Amennyiben valamely 

tagállam nem fizet, a Bizottság ugyanakkora összeget visszatart az adott tagállam számára 

más uniós alapokból esedékes kifizetésekből. 

A „dublini tartalékalap” előirányzataiból fedezik a menedékkérők után fizetendő és a 

korrekciós elosztási mechanizmusban megfelelően részt vevő tagállamok között arányosan 

elosztott átalányösszegeket. A 2015/1601/EU határozat rögzíti, hogy az áthelyezési 

intézkedések pénzügyi támogatásban részesülnek a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 

Alapból. Ennek érdekében a tagállamok a területükre áthelyezett nemzetközi védelmet 

kérelmezők után fejenként 6 000 EUR átalányösszeget kapnak.  Áttelepítés esetén ez az 

összeg 10 000 EUR/fő. Az előadó ezért úgy véli, hogy az e szolidaritási mechanizmusban 

részt vevő tagállamok számára pénzügyi támogatást kell biztosítani. A javasolt rendszerben a 

                                                 
1 A Tanács (EU) 2016/369 rendelete (2016. március 15.) az Unión belül szükséghelyzeti támogatás nyújtásáról 
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pénzügyi támogatás kérelmezők után fizetett összege az egyes tagállamok rendszerből való 

kimaradása miatt mások által vállalt teherrel arányosan nőni fog.  

A nyilvántartásba vételt és a kérelmek nyomon követését szolgáló automatizált rendszer  

Az 1,828 milliárd euróból 3,603 millió eurót biztosítanak az EU-LISA költségvetése számára 

a menedékkérők elosztását szolgáló automatizált informatikai rendszer előkészítéséért, 

fejlesztéséért és üzemeltetéséért. Amint a nyilvántartásba vételt és a kérelmek nyomon 

követését szolgáló automatizált rendszer és a 44. cikk szerinti elosztási mechanizmus kijelöli 

a tagállamot, ezt az információt automatikusan be kell vinni az Eurodacba. Gondoskodni kell 

tehát a korrekciós mechanizmus központi rendszere és az Eurodac központi rendszere közötti 

interoperabilitásról. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) Az 1077/2011/EU rendelettel21 

létrehozott, a szabadságon, a biztonságon 

és a jog érvényesülésén alapuló térség 

nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési 

igazgatását végző európai ügynökségnek 

kell felelnie a központi rendszer, valamint 

a központi rendszer és a nemzeti 

infrastruktúrák közötti kommunikációs 

infrastruktúra kialakításáért, fejlesztéséért 

és üzemeltetési igazgatásáért. 

(30) Az 1077/2011/EU rendelettel21 

létrehozott, a szabadságon, a biztonságon 

és a jog érvényesülésén alapuló térség 

nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési 

igazgatását végző európai ügynökség felel 

a központi rendszer, valamint a központi 

rendszer és a nemzeti infrastruktúrák és 

más rendszerek közötti interoperabilitás 

és kommunikációs infrastruktúra 

kialakításáért, fejlesztéséért és üzemeltetési 

igazgatásáért. 

___ ___ 

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

október 25-i 1077/2011/EU rendelete a 

szabadságon, a biztonságon és a jog 

érvényesülésén alapuló térség nagyméretű 

IT-rendszereinek operatív irányítását végző 

ügynökség létrehozásáról (HL L 286., 

2011.11.1., 1. o.). 

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

október 25-i 1077/2011/EU rendelete a 

szabadságon, a biztonságon és a jog 

érvényesülésén alapuló térség nagyméretű 

IT-rendszereinek operatív irányítását végző 

ügynökség létrehozásáról (HL L 286., 

2011.11.1., 1. o.). 
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Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) A korrekciós célú elosztási 

mechanizmus alkalmazásában a tagállamok 

népességének és gazdaságának méretén 

alapuló kulcsot kell alkalmazni 

referenciapontként egy küszöbértékkel 

együtt ahhoz, hogy a mechanizmus 

segíthesse azon tagállamokat, amelyekre 

aránytalan nyomás nehezedik. A 

korrekciós célú elosztási mechanizmus 

valamely tagállam javára történő 

alkalmazását automatikussá kell tenni, ha a 

valamely tagállam felelőssége alá tartozó 

nemzetközi védelem iránti kérelmek száma 

meghaladja a referenciakulcsban 

megállapított szám 150 %-át. Az egyes 

tagállamok erőfeszítéseinek átfogó 

tükrözése érdekében, e számítás céljából az 

adott tagállamban ténylegesen áttelepített 

személyek számát hozzá kell adni a 

nemzetközi védelem iránti kérelmek 

számához. 

(32) A korrekciós célú elosztási 

mechanizmus alkalmazásában a tagállamok 

népességének és gazdaságának méretén 

alapuló kulcsot kell alkalmazni 

referenciapontként egy küszöbértékkel 

együtt ahhoz, hogy a mechanizmus 

segíthesse azon tagállamokat, amelyekre 

aránytalan nyomás nehezedik. A 

korrekciós célú elosztási mechanizmus 

valamely tagállam javára történő 

alkalmazását automatikussá kell tenni, ha a 

valamely tagállam felelőssége alá tartozó 

nemzetközi védelem iránti kérelmek száma 

meghaladja a referenciakulcsban 

megállapított szám 100%-át. Az egyes 

tagállamok erőfeszítéseinek átfogó 

tükrözése érdekében, e számítás céljából az 

adott tagállamban ténylegesen áttelepített 

személyek számát hozzá kell adni a 

nemzetközi védelem iránti kérelmek 

számához. 

Indokolás 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) Az elosztási mechanizmus 

keretében egy kérelmező elosztás szerinti 

céltagállamba történő átadásának költségeit 

meg kell téríteni az EU-költségvetéséből. 

(34) Az elosztási mechanizmus 

keretében egy kérelmező elosztás szerinti 

céltagállamba történő átadásának költségeit 

átadott személyenként 300 eurós 

átalányösszeggel meg kell téríteni az EU 

költségvetéséből. 

Indokolás 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) Valamely elosztás szerinti 

céltagállam dönthet úgy, hogy 12 hónapos 

időszak folyamán nem fogadja a hozzá 

elosztott kérelmezőket; ebben az esetben 

ezt az információt fel kell vennie az 

automatizált rendszerbe, és értesítenie kell 

a többi tagállamot, a Bizottságot, valamint 

az Európai Unió Menekültügyi 

Ügynökségét. Ezt követően azon 

kérelmezőket, amelyeket a fenti tagállamba 

osztottak volna el, helyette egy másik 

tagállamba kell elosztani. A korrekciós 

célú elosztási mechanizmusban 

ideiglenesen részt nem vevő tagállamnak 

minden el nem fogadott kérelmezőért 250 

000 EUR összegű szolidaritási 

hozzájárulást kell fizetnie a fenti kérelmek 

megvizsgálásáért felelősnek 

(35) Ha egy elosztás szerinti céltagállam 

úgy dönt, hogy 12 hónapos időszak 

folyamán nem fogadja a hozzá elosztott 

kérelmezőket, akkor ezt az információt fel 

kell vennie az automatizált rendszerbe, és 

értesítenie kell a többi tagállamot, a 

Bizottságot, valamint az Európai Unió 

Menekültügyi Ügynökségét. Ezt követően 

azon kérelmezőket, amelyeket a fenti 

tagállamba osztottak volna el, helyette egy 

másik tagállamba kell elosztani. Létre kell 

hozni egy alapot („dublini tartalékalap”), 

és a korrekciós célú elosztási 

mechanizmusban részt nem vevő 

tagállamnak minden el nem fogadott 

kérelmező után, akit hozzá osztottak volna 

el, az első és a második évben 50 000 

eurót, a harmadik és a negyedik évben 



 

PE597.582v02-00 8/15 AD\1126078HU.docx 

HU 

meghatározott tagállam számára. A 

Bizottságnak végrehajtási jogi aktusban 

kell megállapítania a szolidaritási 

hozzájárulás mechanizmusa 
végrehajtásának részletes gyakorlati 

szabályait. Az Európai Unió Menekültügyi 

Ügynöksége figyelemmel kíséri a pénzügyi 

szolidaritási mechanizmus alkalmazását, 

és arról évente jelentést tesz a 

Bizottságnak. 

75 000 eurót, az ötödik és a rákövetkező 

években pedig 100 000 eurót kell 

befizetnie az alapba.  A „dublini 

tartalékalap” előirányzataiból fedezik a 

nemzetközi védelmet kérők után fizetendő 

és a korrekciós elosztási mechanizmusban 

részt vevő tagállamok között arányosan 

elosztott átalányösszegeket. Amennyiben 

valamely tagállam nem fizet, a Bizottság 

ugyanakkora összeget visszatart az adott 

tagállam számára más uniós alapokból 

esedékes kifizetésekből. A Bizottságnak 

végrehajtási jogi aktusban kell 

megállapítania a fenti elv végrehajtásának 

gyakorlati szabályait, amelyet az Európai 

Unió Menekültügyi Ügynöksége követ 

nyomon, és arról évente jelentést tesz a 

Bizottságnak. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(41) A felelős tagállam meghatározása 

tekintetében folyamatosságot kell 

biztosítani a 604/2013/EU rendeletben és 

az e rendeletben kialakított rendszer között. 

Hasonlóképpen biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és [a 603/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 

átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló 

javaslat] rendelet között. 

(41) A felelős tagállam meghatározása 

tekintetében folyamatosságot kell 

biztosítani a 604/2013/EU rendeletben és 

az e rendeletben kialakított rendszer között. 

Hasonlóképpen biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és [a 603/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 

átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló 

javaslat] rendelet között. Amint a 

nyilvántartásba vételt és a kérelmek 

nyomon követését szolgáló automatizált 

rendszer és a 44. cikk szerinti elosztási 

mechanizmus kijelöli a tagállamot, ezt az 

információt automatikusan be kell vinni 

az Eurodacba. Gondoskodni kell tehát a 

korrekciós mechanizmus központi 

rendszere és az Eurodac központi 

rendszere közötti interoperabilitásról. 

Indokolás 

Ez a módosítás egyértelművé teszi a kapcsolatot a két szóban forgó rendelet között, azzal a 
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céllal, hogy biztosítsák a koherenciát a két rendszer közötti átjárhatóság alapján. 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdés akkor 

alkalmazandó, amikor a 44. cikk (1) 

bekezdésében említett automatizált 

rendszer azt jelzi, hogy– a ténylegesen 

áttelepített személyek számához 

hozzáadódva – azon nemzetközi védelem 

iránti kérelmek száma, amelyekért 

valamely tagállam a III. fejezet 3. cikkének 

(2) vagy (3) bekezdésében, 18. cikkében és 

19. cikkében foglalt kritériumok alapján 

felelős, meghaladja a 35. cikkben említett 

kulcs szerint az adott tagállamra 

vonatkozóan meghatározott referenciaszám 

150 %-át. 

(2) Az (1) bekezdés akkor 

alkalmazandó, amikor a 44. cikk (1) 

bekezdésében említett automatizált 

rendszer azt jelzi, hogy – a ténylegesen 

áttelepített személyek számához 

hozzáadódva – azon nemzetközi védelem 

iránti kérelmek száma, amelyekért 

valamely tagállam a III. fejezet 3. cikkének 

(2) vagy (3) bekezdésében, 18. cikkében és 

19. cikkében foglalt kritériumok alapján 

felelős, meghaladja a 35. cikkben említett 

kulcs szerint az adott tagállamra 

vonatkozóan meghatározott referenciaszám 

100%-át. 

Indokolás 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Pénzügyi szolidaritás Pénzügyi szolidaritás és a „dublini 

tartalékalap” létrehozása 
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Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az e rendelet hatályba lépését 

követő három hónapos időszak és az azt 

követő minden tizenkét hónapos időszak 

végén valamely tagállam bejegyezheti az e 

rendelet VII. fejezetében meghatározott 
automatizált rendszerbe, hogy ideiglenesen 

elosztás szerinti céltagállamként nem vesz 

részt a korrekciós célú elosztási 

mechanizmusban, és erről értesíti a 

tagállamokat, a Bizottságot és az Európai 

Unió Menekültügyi Ügynökségét. 

(1) Az e rendelet hatályba lépését 

követő három hónapos időszak és az azt 

követő minden tizenkét hónapos időszak 

végén az a tagállam, amely 

céltagállamként nem teljesíti a VII. 

fejezetben meghatározott korrekciós célú 

elosztási mechanizmus szerinti 

kötelezettségeit, bejegyzi ezt az 

információt az automatizált rendszerbe, és 

erről értesíti a tagállamokat, a Bizottságot 

és az Európai Unió Menekültügyi 

Ügynökségét. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A (2) bekezdésben említett tizenkét 

hónapos időszak végén az automatizált 

rendszer közli a korrekciós célú elosztási 

mechanizmusban részt nem vevő 

tagállammal azon kérelmek számát, 

amelyek tekintetében egyébként e tagállam 

lett volna az elosztás szerinti céltagállam. 

A fenti tagállam ezt követően 250 000 

EUR összegű szolidaritási hozzájárulást 

fizet minden olyan kérelmező után, 

amelyet egyébként az említett tizenkét 

hónapos időszak alatt az említett 

tagállamba osztottak volna el. A 

szolidaritási hozzájárulást a szóban forgó 

kérelmek megvizsgálásáért felelősként 

meghatározott tagállamnak kell fizetni. 

(3) A (2) bekezdésben említett tizenkét 

hónapos időszak végén az automatizált 

rendszer közli a korrekciós célú elosztási 

mechanizmusban részt nem vevő 

tagállammal azon kérelmek számát, 

amelyek tekintetében egyébként e tagállam 

lett volna az elosztás szerinti céltagállam. 

Létre kell hozni egy alapot („dublini 

tartalékalap”), és a korrekciós célú 

elosztási mechanizmusban részt nem vevő 

tagállamnak minden el nem fogadott 

kérelmező után, akit hozzá osztottak volna 

el, az első és a második évben 50 000 

eurót, a harmadik és a negyedik évben 

75 000 eurót, az ötödik és a rákövetkező 

években pedig 100 000 eurót kell 

befizetnie az alapba. A „dublini 
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tartalékalap” előirányzataiból fedezik a 

nemzetközi védelmet kérők után fizetendő 

és a korrekciós elosztási mechanizmusban 

részt vevő tagállamok között arányosan 

elosztott átalányösszegeket. Amennyiben 

valamely tagállam nem fizet, a Bizottság 

ugyanakkora összeget visszatart az adott 

tagállam számára más uniós alapokból 

esedékes kifizetésekből. 

 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

42 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Egy kérelmező elosztási tagállamnak 

történő átadásának költségeiért a 

kedvezményezett tagállam számára 500 

EUR átalányösszeget térítenek meg a 38. 

cikk c) pontja szerint átadott minden 

személy után. E pénzügyi támogatást az 

516/2014/EU rendelet 18. cikkében 

meghatározott eljárások alkalmazásával 

kell végrehajtani. 

Egy kérelmező elosztási tagállamnak 

történő átadásának költségeiért a 

kedvezményezett tagállam számára 300 

EUR átalányösszeget térítenek meg a 38. 

cikk c) pontja szerint átadott minden 

személy után. E pénzügyi támogatást az 

516/2014/EU rendelet 18. cikkében 

meghatározott eljárások alkalmazásával 

kell végrehajtani. 

Indokolás 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az automatizált rendszer értesíti a 

tagállamokat és a Bizottságot, amint a 

kedvezményezett tagállamban benyújtott 

azon kérelmek száma, amelyekért e 

rendelet alapján a szóban forgó tagállam 

felelős, a 35. cikk (1) bekezdése szerinti 

hányadának 150%-a alá csökken. 

Az automatizált rendszer értesíti a 

tagállamokat és a Bizottságot, amint a 

kedvezményezett tagállamban benyújtott 

azon kérelmek száma, amelyekért e 

rendelet alapján a szóban forgó tagállam 

felelős, a 35. cikk (1) bekezdése szerinti 

hányadának 90%-a alá csökken. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben egy tagállam nem tesz 

megfelelően eleget a külső határainak 

védelmére vonatkozó kötelezettségeinek az 

(EU) 2016/1624 európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek1a megfelelően, a 

Tanács minősített többséggel dönthet a 

korrekciós elosztási mechanizmus 

felfüggesztéséről. A mechanizmus 

felfüggesztésére vonatkozó határozat egy 

meghatározott, legfeljebb egy éves 

időszakra érvényes. 

 ___ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/1624 rendelete (2016. 

szeptember 14.) az Európai Határ- és 

Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 

módosításáról, valamint a 863/2007/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 

2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 

2005/267/EK tanácsi határozat hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 

1. o.). 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az informatikai rendszer és az 

Eurodac interoperabilitását egy központi 

rendszerek közötti közvetlen 

kommunikációs csatorna biztosítja, amely 

lehetővé teszi a korrekciós mechanizmus 

által kijelölt tagállamra vonatkozó 

információk automatikus továbbítását. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az 1077/2011/EU rendelettel 

létrehozott, a szabadságon, a biztonságon 

és a jog érvényesülésén alapuló térség 

nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési 

igazgatását végző európai ügynökség felel 

a központi rendszer, valamint a központi 

rendszer és a nemzeti infrastruktúrák 

közötti kommunikációs infrastruktúra 

kialakításáért, fejlesztéséért és üzemeltetési 

igazgatásáért. 

(3) Az 1077/2011/EU rendelettel21 

létrehozott, a szabadságon, a biztonságon 

és a jog érvényesülésén alapuló térség 

nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési 

igazgatását végző európai ügynökség felel 

a központi rendszer, valamint a központi 

rendszer és a nemzeti infrastruktúrák és 

más rendszerek közötti interoperabilitás 

és kommunikációs infrastruktúra 

kialakításáért, fejlesztéséért és üzemeltetési 

igazgatásáért. 
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA 
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

Cím Az 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 megállapítása (átdolgozás) 

Hivatkozások COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD) 

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

LIBE 

12.9.2016 
   

Véleményt nyilvánított 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

BUDG 

12.9.2016 

A vélemény előadója 

       A kijelölés dátuma 

Gérard Deprez 

15.6.2016 

Vizsgálat a bizottságban 9.2.2017    

Az elfogadás dátuma 11.5.2017    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

24 

5 

4 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, 

José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, 

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, 

Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi 

Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle 

Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš 

Zdechovský 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss, Rainer 

Wieland 

 



 

AD\1126078HU.docx 15/15 PE597.582v02-00 

 HU 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁGBAN 

24 + 

ALDE Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel 

PPE Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul 

Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Axel Voss, 

Rainer Wieland 

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele 

Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos 

Verts/ALE Indrek Tarand 

 

5 - 

ENF Marco Zanni 

NI Eleftherios Synadinos 

PPE Tomáš Zdechovský 

Verts/ALE Jordi Solé, Monika Vana 

 

4 0 

ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Stanisław Ożóg 

GUE/NGL Younous Omarjee 

 

Jelmagyarázat: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodás 

 

 

 

 


