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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó véleménye szerint az EU-nak sürgősen olyan integrált, fenntartható migrációs 

politikára van szüksége, amely a tagállamok közti szolidaritáson és tisztességes 

tehermegosztáson alapul. Úgy véli, hogy az európai menedékkérés jogszerű módjainak 

létrehozásával elkerülhetők lennének a földközi-tengeri tragikus halálesetek és megszűnne a 

migránscsempészet üzleti modellje.

Az előadó támogatja, hogy a Dublini Rendelet1 javasolt átdolgozását ehhez a javaslathoz 

kapcsolják, hogy a korrekciós célú elosztási mechanizmus kiszámítása céljából az áttelepített 

személyek számát hozzáadják a nemzetközi védelem iránti kérelmek számához. Az előadó az 

Eurodac-rendelet2 átdolgozásához való kapcsolódást is támogatja, hogy az áttelepített 

személyek adatait az Eurodac rendszerben tárolják.

Költségvetési vonzatok tekintetében annak ellenére, hogy a javaslatban nem szerepel az 

áttelepítendő személyek jól meghatározott kvótája, az előadó azt szeretné, ha az áttelepítési 

tervek ambiciózusak lennének, és hogy a végrehajtásukhoz szükséges eszközöket 

rendelkezésre bocsássák.

Az előadó üdvözli azt a javaslatot, hogy az uniós költségvetésből minden egyes áttelepített 

személy után 10 000 eurót utaljanak át a tagállamoknak a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alapból a Tanács által elfogadott éves uniós áttelepítési tervek alapján. Az előadó 

megérti az uniós költségvetésből a nemzeti áttelepítési programok keretében zajló 

áttelepítésekre fordított társfinanszírozás megszüntetését annak érdekében, hogy biztosítani 

tudják az európai áttelepítési programok számára szükséges finanszírozást.

Végül pedig az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a költségvetési hatóság mindkét ágát – a 
következő évre vonatkozó éves uniós költségvetési tervezetről szóló javaslat benyújtásával 
egyidejűleg – teljes mértékben tájékoztatni kell a következő éves áttelepítési terv pénzügyi 
vonzatairól.

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
-1 preambulumbekezdés (új)

                                               
1 COM(2016)0270
2 COM(2016)0272
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Európa építése mindig a 
demokrácia, a jogállamiság és az emberi 
jogok értékeinek előmozdításán alapult.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A migráció kezelése megosztott 
felelősség.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A közös szabványeljárásokat a 
tagállamok szabványaira és az általuk 
szerzett áttelepítési tapasztalatokra 
alapozva kell meghatározni, külön 
figyelemmel a 2016. március 18-i EU–
Törökország nyilatkozat szerinti, 
Törökországgal közös áttelepítési program 
megvalósítását szabályozó szabványos 
működési eljárásokra. Az uniós áttelepítési 
keretnek az áttelepítési szabványeljárások 
két típusának alkalmazását kell lehetővé 
tennie:

(12) A közös szabványeljárásokat az 
UNHCR és a tagállamok szabványaira és 
az általuk szerzett áttelepítési 
tapasztalatokra alapozva kell 
meghatározni, külön figyelemmel a 2016. 
március 18-i EU–Törökország nyilatkozat 
szerinti, Törökországgal közös áttelepítési 
program megvalósítását szabályozó 
szabványos működési eljárásokra. Az uniós 
áttelepítési keretnek az áttelepítési 
szabványeljárások két típusának 
alkalmazását kell lehetővé tennie:

Indokolás

Figyelembe kell venni az UNHCR-rel kötött jelenleg élő nemzetközi megállapodásokat.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Mindkét eljárástípus az alábbi 
szakaszokat tartalmazza: azonosítás, 
nyilvántartásba vétel, értékelés és döntés.

(13) Mindkét eljárástípus az alábbi 
szakaszokat tartalmazza: azonosítás, 
nyilvántartásba vétel, értékelés és döntés, 
melyeket az UNHCR-rel szorosan 
együttműködve kell végrehajtani.

Indokolás

Az UNHCR jelentős szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik az áttelepítések terén, 
amelyet a lehető legnagyobb mértékben ki kellene használni.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Bármely, az áttelepítési eljárás 
céljából gyűjtött személyes adatot 
legfeljebb az áttelepítéstől számított öt évig 
lehet megőrizni. Mivel egy másik 
tagállamba való áttelepítésből ki kell zárni 
azokat a harmadik országbeli 
állampolgárokat és hontalan személyeket, 
akiket egy tagállam már áttelepített, vagy 
akik az előző öt évben elutasították az 
áttelepülést valamelyik tagállamba, ezt az 
öt éves időtartamot a személyes adatok –
beleértve az ujjnyomatot és az arcképmást 
– szükséges megőrzési idejének kell 
tekinteni.

(17) Bármely, az áttelepítési eljárás 
céljából gyűjtött személyes adatot 
legfeljebb az áttelepítéstől számított öt évig 
lehet megőrizni. Mivel egy másik 
tagállamba való áttelepítésre 
jogosulatlannak kell lennie azon harmadik 
országbeli állampolgároknak és hontalan 
személyeknek, akiket egy tagállam már 
áttelepített, vagy akik az előző öt évben 
elutasították az áttelepülést valamelyik 
tagállamba, ezt az öt éves időtartamot a 
személyes adatok – beleértve az 
ujjnyomatot és az arcképmást – szükséges 
megőrzési idejének kell tekinteni.

Indokolás

A nemzetközi menekültvédelemmel összefüggésben a kizárás azon személyekre vonatkozik, 
akik érdemtelenek a nemzetközi védelemre. A jogosulatlanság jobb kifejezés.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Minden egyes célzott uniós (18) Minden egyes célzott uniós 
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áttelepítési program esetében meg kell 
választani az alkalmazandó áttelepítési 
eljárást. A gyorsított eljárás alkalmazását 
humanitárius okok, illetve sürgős jogi vagy 
fizikai védelmi igény indokolhatja.

áttelepítési program esetében az UNHCR-
rel szorosan együttműködve meg kell 
választani az alkalmazandó áttelepítési 
eljárást. A gyorsított eljárás alkalmazását 
humanitárius okok, illetve sürgős jogi vagy 
fizikai védelmi igény indokolhatja.

Indokolás

Az UNHCR jelentős szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik az áttelepítések terén, 
amelyet a lehető legnagyobb mértékben ki kellene használni.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet uniós áttelepítési keretet hoz 
létre, amely lehetővé teszi a harmadik 
országbeli állampolgárok és hontalan 
személyek befogadását a tagállamok 
területére abból a célból, hogy számukra 
nemzetközi védelmet biztosítsanak.

E rendelet uniós áttelepítési keretet hoz 
létre, amely lehetővé teszi a harmadik 
országbeli állampolgárok és hontalan 
személyek befogadását az áttelepítési 
programban való részvételt választó
tagállamok területére abból a célból, hogy 
számukra nemzetközi védelmet 
biztosítsanak.

Indokolás

Az áttelepítési keretben való részvételnek önkéntesnek kell lennie, mivel az áttelepítés célja a 
védelem és a tartós megoldás biztosítása. A tagállamok tudják a legjobban, hogy hány 
személynek tudnak ténylegesen védelmet és beilleszkedést biztosítani a saját társadalmaikba. 
A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból biztosított egyszeri, 10 000 EUR összeg 
csupán az áttelepítés kezdeti költségeit fedezi.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a b) pont ii. 
alpontjában említett személyek esetében a 
család egysége fenntartható legyen.

A tagállamok biztosítják, hogy az (EU) 
2017/... európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1a 25. cikkével összhangban a 
család egysége fenntartható legyen.

_________________
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1a A harmadik országbeli állampolgárok 
és hontalan személyek nemzetközi 
védelemre jogosultként való elismerésére, 
az egységes menekült- vagy kiegészítő 
védelmet biztosító jogállásra, valamint a 
nyújtott védelem tartalmára vonatkozó 
szabályokról, továbbá a harmadik 
országok huzamos tartózkodási 
engedéllyel rendelkező állampolgárainak 
jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 
2003/109/EK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló (EU) 2017/... európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (HL ...)

Indokolás

A javasolt elismerési irányelv egyértelművé teszi a nemzetközi védelemre jogosult személyek 
családtagjainak jogait.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kizárási okok Jogosulatlanság

Indokolás

A nemzetközi menekültvédelemmel összefüggésben a kizárás azon személyekre vonatkozik, 
akik érdemtelenek a nemzetközi védelemre. A jogosulatlanság jobb kifejezés.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alábbi harmadik országbeli 
állampolgárokat és hontalan személyeket 
ki kell zárni a 8. cikkel összhangban 
létrehozott célzott uniós áttelepítési 
programokból:

(1) Az alábbiakban meghatározott
harmadik országbeli állampolgárok vagy
hontalan személyek nem jogosultak részt 
venni a 8. cikkel összhangban létrehozott 
célzott uniós áttelepítési programokban:
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Indokolás

A nemzetközi menekültvédelemmel összefüggésben a kizárás azon személyekre vonatkozik, 
akik érdemtelenek a nemzetközi védelemre. A jogosulatlanság jobb kifejezés.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azokat a személyeket, akikről 
nyomós okkal feltételezhető, hogy:

a) azokat a személyeket, akikről 
alapos okkal feltételezhető, hogy:

Indokolás

Az 1951. évi genfi egyezmény az „alapos okkal feltételezhető” kifejezést használja.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság javaslata alapján a 
Tanács éves uniós áttelepítési tervet fogad 
el a terv végrehajtását megelőző évben.

(1) A Bizottság javaslata alapján a 
Tanács éves uniós áttelepítési tervet fogad 
el a terv végrehajtását megelőző évben, 
amely azon tagállamokra vonatkozik, 
amelyek úgy döntenek, hogy a következő 
évben részt vesznek az áttelepítésben.

Indokolás

A keretben való részvételnek önkéntesnek kell lennie.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállamoknak az éves uniós 
áttelepítési tervben való részvételének 
részleteit, és a számszerű hozzájárulásukat 

b) az éves uniós áttelepítési tervben 
való részvételt választó tagállamokra 
vonatkozó részleteket, és számszerű
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az áttelepítendő személyek 
összlétszámához;

önkéntes hozzájárulásukat az áttelepítendő 
személyek összlétszámához;

Indokolás

A keretben való részvételnek önkéntesnek kell lennie. Európában a menekültek nagyobb 
arányú áttelepítése és az áttelepítésre vonatkozó együttműködés növelése fontos, de a 
tagállamok nem kötelezhetők az EU-ba áttelepítendő személyek bizonyos hányadának 
áttelepítésére.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az áttelepítendő személyek pontos 
száma a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
szerinti éves uniós áttelepítési tervben 
meghatározott maximális összlétszámból, 
és a tagállamok célzott uniós áttelepítési 
tervben való részvételének részletei;

b) az áttelepítendő személyek pontos 
száma a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
szerinti éves uniós áttelepítési tervben 
meghatározott maximális összlétszámból, 
és azon tagállamokra vonatkozó részletek, 
amelyek úgy döntenek, hogy részt vesznek 
a célzott uniós áttelepítési tervben;

Indokolás

A keretben való részvételnek önkéntesnek kell lennie. A tagállamok számára lehetőséget kell 
biztosítani annak eldöntésére, hogy hány főt telepítenek át, ahelyett, hogy köteleznék őket az 
EU-ba áttelepítendő személyek bizonyos hányadának áttelepítésére.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
516/2014/EU rendelet
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 15. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerint kiszámított juttatás mellett a 
tagállamok minden egyes, egy célzott 
uniós áttelepítési programmal összhangban 
áttelepített személy után egyszeri, 10 000 
EUR összegű támogatást kapnak.

(1) A 15. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerint kiszámított juttatás mellett a 
tagállamok minden egyes, egy célzott 
uniós áttelepítési programmal összhangban 
áttelepített személy után egyszeri, 10 000 
EUR összegű támogatást kapnak. Az összes 
kiutalt pénzforrás az áttelepítési célokat 
szolgálja és nem az 516/2014/EU 



PE601.018v02-00 10/12 AD\1124089HU.docx

HU

rendelettel finanszírozott egyéb lépéseket, 
úgymint a bevándorlási fogvatartási 
központok finanszírozását.
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