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MÓDOSÍTÁSOK 

 A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 

mint illetékes bizottság részére az alábbi módosításokat fogalmazza meg: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A jelenlegi migrációs áramlások 

állandó változása és eltérő természete 

miatt átfogó és összehasonlítható, nemek 

szerint lebontott statisztikai adatokra van 

szükség a migránsok összetételéről a 

valóság megértéséhez, az érzékeny pontok 

és az egyenlőtlenségek azonosításához és 

ahhoz, hogy a döntéshozók számára 

megbízható adatokat és információt 

lehessen biztosítani a jövőbeli közpolitikák 

meghatározásához. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ahhoz, hogy az Unió 

eredményesen reagálhasson a migrációból 

fakadó kihívásokra, a menekültügy és az 

irányított bevándorlás területén az évesnél 

gyakoribb adatokra van szükség. 

(3) Ahhoz, hogy az Unió 

eredményesen reagálhasson a migrációból 

fakadó kihívásokra, és a nemi 

szempontokat figyelembe vevő, az emberi 

jogokon alapuló politikákat alakíthasson 

ki, a menekültügy és az irányított 

bevándorlás területén az évesnél gyakoribb 

adatokra van szükség. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A menekültügyre és az irányított 

bevándorlásra vonatkozó statisztika 

alapvetően fontos számos különböző 

szakpolitika tanulmányozása, 

meghatározása és értékelése 

szempontjából, különös tekintettel az 

Európában védelmet kérő személyek 

érkezésével kapcsolatos intézkedésekre. 

(4) A menekültügyre és az irányított 

bevándorlásra vonatkozó statisztika 

alapvetően fontos számos különböző 

szakpolitika tanulmányozása, 

meghatározása és értékelése 

szempontjából, különös tekintettel az 

Európában védelmet kérő személyek 

érkezésével kapcsolatos intézkedésekre, 

valamint az egyes csoportok vagy 

személyek, különösen a hátrányos 

megkülönböztetés több formájával 

szembesülők és a migrációs és 

menekültügyi folyamat során esetleg 

kiszolgáltatottabbak, többek között a nők, 

a várandós nők, a gyermekek, a kísérő 

nélküli kiskorúak, az idősek, a 

fogyatékossággal élők, az LMTBI+-

személyek és a nemi alapú erőszak 

áldozatai részéről felmerülő sajátos 

szükségletek és a számukra nyújtandó 

szolgáltatások elismerése érdekében. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A személyek nemi hovatartozás 

alapján való üldözése a nemzetközi 

védelem keresésének és nyújtásának egyik 

alapját képezi. A nemzeti és európai 

statisztikai hatóságoknak statisztikákat 

kell gyűjteniük a nemi alapon, többek 

között nemi alapú erőszak indokával 

benyújtott, nemzetközi védelem iránti 

kérelmekre vonatkozóan. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Annak érdekében, hogy biztosítható 

legyen a tagállamok által szolgáltatott 

adatok minősége és különösen 

összehasonlíthatósága, és uniós szinten 

megbízható összegzések készüljenek, a 

felhasznált adatoknak egységes elveken 

kell alapulniuk, és ugyanarra a referencia-

időpontra vagy referencia-időszakra kell 

vonatkozniuk. 

(5) Annak érdekében, hogy biztosítható 

legyen a tagállamok által szolgáltatott 

adatok minősége és különösen 

összehasonlíthatósága, és uniós szinten 

megbízható összegzések készüljenek, a 

felhasznált adatoknak egységes elveken 

kell alapulniuk, és ugyanarra a referencia-

időpontra vagy referencia-időszakra kell 

vonatkozniuk. Ezeket az adatokat nemek 

és életkor szerinti bontásban kell gyűjteni, 

és információkat kell tartalmazniuk a 

jogszerű és szabálytalan migrációs 

áramlásokról, az embercsempészetről, a 

menekültek, migránsok és befogadó 

közösségek igényeiről és egyéb 

kérdésekről.1a 

 _________________ 

 1a 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=A/RES/71/1 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Ez a rendelet az Európai Unió 

Alapjogi Chartája 7. és 8. cikkének 

megfelelően biztosítja a magán- és a 

családi élet tiszteletben tartásához, 

valamint a személyes adatok védelméhez 

való jogot. 

(10) Ez a rendelet az Európai Unió 

Alapjogi Chartája 7., 8., 21. és 23. 

cikkének megfelelően biztosítja a magán- 

és a családi élet tiszteletben tartásához és a 

személyes adatok védelméhez való jogot, a 

megkülönböztetés tilalmát és a nemek 

közötti egyenlőséget. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A nemek szerint lebontott adatok 
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gyűjtése lehetővé teszi a nők és a férfiak 

sajátos érzékeny pontjainak és 

képességeinek azonosítását és elemzését, 

feltárva a különbségeket és az 

egyenlőtlenségeket. A migrációval 

kapcsolatos, nemi szempontokat 

figyelembe vevő adatok lehetővé teszik az 

egyenlőség előmozdítását, és lehetőségeket 

kínálnak a hátrányos helyzetű csoportok 

számára. A migrációs statisztikáknak 

figyelembe kell venniük az olyan 

változókat is, mint a nemi identitás és a 

szexuális irányultság, hogy adatokat 

gyűjtsenek az LMBTQI+-személyek 

migrációs és menekültügyi eljárások 

során szerzett tapasztalatairól és az 

általuk tapasztalt egyenlőtlenségekről. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 

862/2007/EK rendelet 

3 cikk – 1 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 -1. A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe 

a következő szöveg lép: 

(1) A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak 

(Eurostat) a következők számarányára 

vonatkozó statisztikákat: 

„(1) A tagállamok eljuttatják a 

Bizottságnak (Eurostat) a következők 

számarányára vonatkozó statisztikákat: 

a) a tagállam területére költözött 

bevándorlók a következő bontásban: 

a) a tagállam területére költözött 

bevándorlók a következő bontásban: 

i. állampolgárság csoportjai kor és nem 

szerint; 

i. állampolgárság csoportjai kor és nem 

szerint; 

ii. születési hely csoportjai kor és nem 

szerint; 

ii. születési hely csoportjai kor és nem 

szerint; 

iii. a korábbi szokásos tartózkodási hely 

szerinti ország csoportjai kor és nem 

szerint; 

iii. a korábbi szokásos tartózkodási hely 

szerinti ország csoportjai kor és nem 

szerint; 

b) a tagállam területéről elköltözött 

kivándorlók a következő bontásban: 

b) a tagállam területéről elköltözött 

kivándorlók a következő bontásban: 

i. állampolgárságok csoportjai szerint; i. állampolgárságok csoportjai szerint; 
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ii. kor; ii. kor; 

iii. nem; iii. nem; 

iv. a következő szokásos tartózkodási hely 

szerinti országok csoportjai szerint; 

iv. a következő szokásos tartózkodási hely 

szerinti országok csoportjai szerint; 

c) a referencia-időszak végén a 

tagállamban szokásos tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek a következő 

bontásban: 

c) a referencia-időszak végén a 

tagállamban szokásos tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek a következő 

bontásban: 

i. állampolgárság csoportjai kor és nem 

szerint; 

i. állampolgárság csoportjai kor és nem 

szerint; 

ii. születési hely csoportjai kor és nem 

szerint; 

ii. születési hely csoportjai kor és nem 

szerint; 

d) a tagállam területén szokásos 

tartózkodási hellyel rendelkező és a 

referenciaév során a tagállamban 

állampolgárságot szerzett személyek, akik 

korábban más tagállam vagy harmadik 

ország állampolgárságával rendelkeztek, 

vagy korábban hontalanok voltak, kor és 

nem, az érintett személyek korábbi 

állampolgársága és a korábban hontalan 

személyek szerinti bontásban. 

d) a tagállam területén szokásos 

tartózkodási hellyel rendelkező és a 

referenciaév során a tagállamban 

állampolgárságot szerzett személyek, akik 

korábban más tagállam vagy harmadik 

ország állampolgárságával rendelkeztek, 

vagy korábban hontalanok voltak, kor és 

nem, az érintett személyek korábbi 

állampolgársága és a korábban hontalan 

személyek szerinti bontásban. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=EN) 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

862/2007/EK rendelet 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E statisztikákat kor és nem, az érintett 

személyek állampolgársága, valamint 

kíséret nélküli kiskorú érintettsége szerinti 

bontásban kell megadni. A statisztikáknak 

egy naptári hónap referencia-időszakra kell 

vonatkozniuk, és azokat a referencia-hónap 

végét követő két hónapon belül kell 

eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az 

első referencia-hónap 2020 januárja. 

(A magyar változatot nem érinti.)     
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Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új) 

862/2007/EK rendelet 

4 cikk – 2 bekezdés – e a és e b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba)  A (2) bekezdés a következő ea) és 

eb) ponttal egészül ki: 

 „ea) nemzetközi védelemben részesülő 

személlyel való családegyesítés iránti 

kérelmet elutasító elsőfokú határozatok 

hatálya alá tartozó személyek; 

 eb) nemzetközi védelemben részesülő 

személlyel való családegyesítést jóváhagyó 

elsőfokú határozatok hatálya alá tartozó 

személyek.” 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont 

862/2007/EK rendelet 

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E statisztikákat kor és nem, az érintett 

személyek állampolgársága, valamint 

kíséret nélküli kiskorú érintettsége szerinti 

bontásban kell megadni. A statisztikáknak 

három naptári hónap időtartamú referencia-

időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a 

referencia-időszak végét követő két 

hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak 

(Eurostat). Az első referencia-időszak 2020 

januárjától márciusáig tart. 

(A magyar változatot nem érinti.)     

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont 

862/2007/EK rendelet 

4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A b), a c), a d), az e), az f) és a g) pont 

szerinti statisztikákat kor és nem, az 

érintett személyek állampolgársága, 

valamint kíséret nélküli kiskorú 

érintettsége szerinti bontásban kell 

megadni. A g) pont szerinti statisztikákat 

emellett a tartózkodási hely szerinti ország 

és a menedékjogi határozat típusa szerinti 

bontásban is meg kell adni. A 

statisztikáknak egy naptári év referencia-

időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a 

referenciaév végét követő három hónapon 

belül kell eljuttatni a Bizottságnak 

(Eurostat). Az első referenciaév 2020. 

(A magyar változatot nem érinti.)       

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 

862/2007/EK rendelet 

5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 1a. A 5. cikk (1) bekezdésének 

harmadik albekezdése helyébe a következő 

szöveg lép: 

A b) pont szerinti statisztikákat kor és nem, 

valamint az érintett személyek 

állampolgársága szerinti bontásban kell 

megadni. 

pont szerinti statisztikákat kor és nem, 

valamint az érintett személyek 

állampolgársága szerinti bontásban kell 

megadni. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=EN) 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

862/2007/EK rendelet 

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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i. a referencia-időszakban kiállított 

engedélyek, amelyek révén a személy 

először kap engedélyt tartózkodásra, 

állampolgárság, az engedély kiállításának 

oka, az engedély érvényességének 

időtartama, kor és nem szerinti bontásban; 

(A magyar változatot nem érinti.)   

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

862/2007/EK rendelet 

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a referencia-időszakban kiállított, 

és a személy bevándorlói jogállásában 

vagy a tartózkodási okban bekövetkezett 

változás alkalmával megadott engedélyek 

állampolgárság, az engedély kiállításának 

oka, az engedély érvényességének 

időtartama, kor és nem szerinti bontásban; 

(A magyar változatot nem érinti.)   

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

862/2007/EK rendelet 

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. a referencia-időszak végén 

érvényes engedélyek (a vissza nem vont és 

le nem járt kiállított engedélyek száma) 

állampolgárság, az engedély kiállításának 

oka, az engedély érvényességének 

időtartama, kor és nem szerinti bontásban; 

(A magyar változatot nem érinti.)   

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

862/2007/EK rendelet 

6 cikk – 1 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a referencia-időszak végén hosszú 

távú tartózkodásra jogosító vízummal 

rendelkezők száma állampolgárság, a 

hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum 

típusa, kor és nem szerinti bontásban. 

(A magyar változatot nem érinti.)   

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont 

862/2007/EK rendelet 

7 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

statisztikáknak három naptári hónap 

referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és 

azokat a referencia-időszak végét követő 

két hónapon belül kell eljuttatni a 

Bizottságnak (Eurostat). Az első 

referencia-időszak 2020 januárjától 

márciusáig tart. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

statisztikákat az érintett személy életkora 

és neme, valamint a kísérő nélküli 

kiskorúak érintettsége szerint kell 

lebontani. A statisztikáknak három naptári 

hónap időtartamú referencia-időszakra kell 

vonatkozniuk, és azokat a referencia-

időszak végét követő két hónapon belül 

kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az 

első referencia-időszak 2020 januárjától 

márciusáig tart. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új) 

862/2007/EK rendelet 

9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. A 9. cikk (1) bekezdése a következő 

új albekezdéssel egészül ki: 

 A migránsokat és menedékkérőket 

megillető emberi jogok védelmének 

alapelveként a magánélet tiszteletben 

tartásához és a személyes adatok 

védelméhez való jogukat tiszteletben kell 

tartani, és az adatokat hozzájárulásukkal 
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és önkéntes részvételük mellett kell 

gyűjteni.* 

 _________________ 

 * Gyakorlati útmutatóval kiegészített 

alapelvek és iránymutatás a nagy és/vagy 

vegyes migrációs mozgásokon belül 

kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsok 

emberi jogainak védelmére 

 

 


