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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

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 megállapításáról 

szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) 

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

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM2016)0270), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 78. cikke (2) bekezdésének e) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 

benyújtotta a Parlamenthez (C8-0173/2016), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel a cseh képviselőház, a cseh szenátus, az olasz szenátus, a magyar 

Országgyűlés, a lengyel Szejm, a lengyel szenátus, a román képviselőház és a szlovák 

parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. 

jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolással ellátott véleményekre, amelyek szerint 

a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. október 19-i 

véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2016. december 8-i véleményére2, 

– tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 

2001. november 28-i intézményközi megállapodásra3, 

– tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság 

által az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak küldött, 2016. november 

30-i levélre, 

– tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére, 

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a 

Külügyi Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0000/2017), 

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 

munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb 

érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul 

                                                 
1 HL C 34., 2017.2.2., 144. o. 
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
3 HL C 77., 2002.3.28., 1. o. 
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hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a 

javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes 

szerkezetbe foglalását tartalmazza, 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, 

a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az Európai Unió Menekültügyi 

Ügynökségének megfelelő támogatást kell 

nyújtania e rendelet végrehajtásához, 

különösen a menedékkérők korrekciós célú 

elosztási mechanizmus alapján történő 

elosztására vonatkozó referenciakulcs 

létrehozásával, a referenciakulcs alapjául 

szolgáló számadatok éves kiigazításával, 

valamint az Eurostat-adatokon alapuló 

referenciakulcs meghatározásával. 

(9) Az Európai Unió Menekültügyi 

Ügynökségének (a továbbiakban: 

„Menekültügyi Ügynökség”) megfelelő 

támogatást kell nyújtania e rendelet 

végrehajtásához, különösen a 

menedékkérők korrekciós célú elosztási 

mechanizmus alapján történő elosztására 

vonatkozó referenciakulcs létrehozásával, a 

referenciakulcs alapjául szolgáló 

számadatok éves kiigazításával, valamint 

az Eurostat-adatokon alapuló 

referenciakulcs meghatározásával. A 

Menekültügyi Ügynökségnek a 

tagállamok illetékes hatóságaival szoros 

együttműködésben tájékoztató anyagokat 

is ki kell dolgoznia. A Menekültügyi 

Ügynökségnek fokozatosan kell átvennie 

a felelősséget az e rendelet szerint 

nemzetközi védelmet kérelmező vagy 

abban részesülő személyek átadásáért. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítások különösen a 6. és 38. cikkben végrehajtott módosításokra való tekintettel 

aktualizálják a preambulumbekezdés szövegét. 
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Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) 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. 

(A magyar változatot nem érinti.)       

Or. en 

Indokolás 

(A magyar változatot nem érinti.) 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak megakadályozása 

érdekében, hogy elfogadhatatlan 

követeléssel előálló vagy 

valószínűsíthetően nemzetközi védelemre 

nem szoruló, vagy biztonsági kockázatot 

jelentő kérelmezőket helyezzenek át a 

tagállamok között, biztosítani kell, hogy az 

a tagállam, amelyben először benyújtják a 

kérelmet, ellenőrizze a kérelem 

törölve 
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elfogadhatóságát az első menedék országa 

és biztonságos harmadik ország 

tekintetében, valamint gyorsított 

eljárásban vizsgálja meg a biztonságos 

harmadik országok uniós jegyzékén 

szereplő országból származó kérelmezők 

kérelmeit és a biztonsági aggályokat 

jelentő kérelmezőket. 

Or. en 

Indokolás 

This amendment is a consequence of the deletion of article 3(3). Your rapporteur is not as 

such against the use of admissibility procedures but their use prior to the establishment of the 

Member State responsible would imply introducing an unreasonable (new) additional burden 

on frontline Member States. It would still remain possible for Member States to perform an 

admissibility procedure once the applicant is in the Member State responsible (under the 

provisions of the Asylum Procedures Regulation). With regards to security issues they are 

dealt with separately. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) 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. 

(18) 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. A családtagok 

kérelmeinek együttes elbírálása nem érinti 

a kérelmezők azon jogát, hogy egyéni 

kérelmet nyújtsanak be. 

Or. en 

Indokolás 

Ez nem módosítás, hanem az alkalmazandó jog pontosítása. 
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Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) 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. 

Annak érdekében, hogy visszaszorítsák a 

kísérő nélküli kiskorúak szabálytalan 

továbbutazását – ami családtag vagy 

rokon nélkül nem szolgálja mindenek 

felett álló érdeküket, – a felelős 

tagállamnak annak a tagállamnak kell 

lennie, ahol a kísérő nélküli kiskorú 

először nyújtotta be nemzetközi védelem 

iránti kérelmet, kivéve, ha bizonyítottan 

nem ez szolgálja a gyermek mindenek 

felett álló érdekét. A kísérő nélküli kiskorú 

másik tagállamba történő átadása előtt az 

átadó tagállamnak meg kell bizonyosodnia 

afelől, hogy a fenti tagállam minden 

szükséges és megfelelő intézkedést 

megtesz a gyermek megfelelő védelmének 

biztosítása érdekében, és különösen 

gyorsan képviselőt vagy képviselőket jelöl 

ki azzal a feladattal, hogy biztosítsák a 

kiskorúakat megillető összes jog 

tiszteletben tartását. A kísérő nélküli 

kiskorúak átadásáról szóló határozat 

meghozatala előtt kellő képesítéssel és 

szakértelemmel rendelkező 

alkalmazottaknak kell megvizsgálniuk a 

gyermek mindenek felett álló érdekét. 

(20) 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. A 

kísérő nélküli kiskorú másik tagállamba 

történő átadása előtt az átadó tagállamnak 

meg kell bizonyosodnia afelől, hogy a fenti 

tagállam minden szükséges és megfelelő 

intézkedést megtesz a gyermek megfelelő 

védelmének biztosítása érdekében, és 

különösen gyorsan gyámot jelöl ki azzal a 

feladattal, hogy biztosítsák a kiskorúakat 

megillető összes jog tiszteletben tartását. A 

kísérő nélküli kiskorúak átadásáról szóló 

határozat meghozatala előtt kellő 

képesítéssel és szakértelemmel rendelkező 

multidiszciplináris csoportnak kell 

megvizsgálnia a gyermek mindenek felett 

álló érdekét. 

Or. en 



 

PE599.751v02-00 10/94 PR\1118296HU.docx 

HU 

Indokolás 

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must 

be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first 

member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the 

CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and 

Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair 

distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst 

ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum 

procedure in a stable environment. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A rendszer hatékonyságát és 

fenntarthatóságát alááshatja, ha egy 

tagállam felelősséget vállal a hozzá 

benyújtott kérelmeket illetően olyan 

esetekben, amikor azok megvizsgálásáért 

az e rendeletben megállapított kritériumok 

alapján nem ő felelős; és ez csak kivételes 

esetben fordulhat elő. Ezért a tagállam 

csak humanitárius okból, különösen 

családi okokból – térhet el a felelősségi 

feltételektől a felelős tagállam 

meghatározása előtt , és vizsgálhatja meg 

a hozzá vagy másik tagállamban 

benyújtott nemzetközi védelem iránti 

kérelmet, még akkor is, ha annak 

megvizsgálásáért az e rendeletben 

megállapított kötelező feltételek szerint 

nem felelős. 

(21) A tagállam számára lehetővé kell 

tenni, hogy humanitárius célból eltérjen a 

felelősségi feltételektől, és abban az 

esetben is megvizsgálja a hozzá vagy 

valamely más tagállamhoz benyújtott, 

nemzetközi védelem iránti kérelmet, ha 

annak megvizsgálásáért az e rendeletben 

megállapított kötelező feltételek szerint 

nem felelős. A szabálytalan továbbutazás 

jelenségének megakadályozása és a 

menedékkérők arra való ösztönzése 

érdekében, hogy az Unióba való első 

belépés helye szerinti tagállamban 

nyújtsák be kérelmüket, lehetővé kell 

tenni számukra egy arra irányuló írásbeli, 

megfelelő indokolással ellátott – a 

valamely konkrét tagállambeli 

integrációjukat elősegítő, tágan 

értelmezett családi kapcsolataikra, 

kulturális, társadalmi kötelékeikre vagy 

nyelvi készségeikre alapozott – kérelem 

benyújtását, hogy kérelmét az a tagállam 

vizsgálja meg, amelyben a kérelmet 

benyújtotta, vagy hogy a tagállam egy 

másik tagállamot kérjen fel a 

felelősségvállalásra. 

Or. en 
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Indokolás 

Ez a 19. cikkhez fűzött módosításoknak felel meg, amelyek célja a Dublin III. rendelet szerinti 

szövegezés visszaállítása, amely rugalmasabb mérlegelési jogkört biztosított a tagállamok 

számára a felelősségvállalás vonatkozásában olyan esetekben is, amikor az alkalmazandó 

szabályok arra nem kötelezik őket. A szabálytalan továbbutazás megakadályozása és a 

kérelmezők és a tagállamok közötti egyszerű összekapcsolási eszköz biztosítása érdekében 

lehetővé kell tenni a kérelmező számára, hogy egy konkrét tagállamot kérjen fel arra, hogy 

kérelméért vállalja át a felelősséget. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Annak biztosítása érdekében, hogy 

e rendelet célkitűzései megvalósuljanak és 

alkalmazásának akadályai elháruljanak, és 

különösen a tagállamok közötti szökés és 

szabálytalan továbbutazás 

megakadályozása érdekében, az eljárásra 

vonatkozóan a kérelmezőre nézve 

egyértelmű kötelezettségeket kell 

megállapítani, amelyekről időben 

megfelelően tájékoztatni kell. A fenti jogi 

kötelezettségek megsértésnek megfelelő és 

arányos eljárási következményekkel kell 

járnia a kérelmező, valamint megfelelő és 

arányos következményekkel annak 

befogadási feltételei tekintetében. Az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 

megfelelően, annak a tagállamnak, ahol 

ilyen kérelmező tartózkodik, minden 

esetben biztosítani kell a szóban forgó 

személy közvetlen anyagi szükségleteinek 

ellátását. 

(22) Annak biztosítása érdekében, hogy 

e rendelet célkitűzései megvalósuljanak és 

alkalmazásának akadályai elháruljanak, és 

különösen a tagállamok közötti szökés és 

szabálytalan továbbutazás 

megakadályozása érdekében, eljárásokat 

kell kialakítani a kérelmezők és a 

tagállamok közötti együttműködés 

biztosítására abból a célból, hogy 

megszűnjenek az őket e rendelet 

működésének akadályozására ösztönző 

tényezők. Egyértelmű kötelezettségeket 

kell továbbá meghatározni, amelyeket a 

kérelmezőnek az eljárás során teljesítenie 

kell, valamint biztosítani kell, hogy e 

rendelet alkalmazásáról valamennyi 

kérelmezőt megfelelően tájékoztassák. 

Meg kell erősíteni a kiskorúak, különösen 

pedig a kísérő nélküli kiskorúak 

támogatását és védelmét. 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó a szabálytalan továbbutazás kezelése tekintetében eltérő filozófiát követ. Ahelyett, 

hogy a jelenlegi szabályok ismeretében alapvetően észszerű magatartás tekintetében nem 

kellően hatékony szankciókat próbálnánk meg kivetni, arra kellene törekednünk, hogy 

felszámoljuk a szabálytalan továbbutazást kiváltó okokat. Nem szabad lehetővé tenni, hogy a 

kérelmező odautazása révén befolyásolja, hogy mely tagállam feleljen kérelmének 
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megvizsgálásáért. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) Annak érdekében, hogy a 

kérelmezők jobban értsék a közös európai 

menekültügyi rendszer (KEMR) 

működését, jelentősen javítani kell a 

tájékoztatást. A rendelkezésre álló 

információk kérelmezők körében való 

korai terjesztése jelentősen növeli majd 

annak valószínűségét, hogy az eddigieknél 

nagyobb mértékben megértik, elfogadják 

és követik az e rendeletben foglalt 

eljárásokat. Az adminisztratív 

követelmények mérséklése és a közös 

erőforrások hatékony felhasználása 

érdekében a Menekültügyi Ügynökségnek 

a nemzeti hatóságokkal 

együttműködésben megfelelő tájékoztató 

anyagokat kell kidolgoznia. A 

Menekültügyi Ügynökségnek ezen 

anyagok kidolgozásakor teljes mértékben 

ki kell használnia a korszerű információs 

technológiákat. A menedékkérők 

megfelelő segítése érdekében a 

Menekültügyi Ügynökségnek olyan 

audiovizuális tájékoztató anyagokat is ki 

kell dolgoznia, amelyek az írásos 

tájékoztató anyagok mellett 

kiegészítésként használhatók. A 

Menekültügyi Ügynökségnek kell felelnie 

a KEMR működésére vonatkozó 

információkat tartalmazó, a 

kérelmezőknek és a potenciális 

kérelmezőknek szánt külön honlap 

üzemeltetéséért, amelynek célja, hogy 

fellépjen az embercsempészek által 

részükre nyújtott, gyakran téves 

információkkal szemben. A Menekültügyi 

Ügynökség által kidolgozott tájékoztató 

anyagokat az Európába érkező 

menedékkérők által használt fő nyelvekre 
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kell lefordítani és rendelkezésükre 

bocsátani. 

Or. en 

Indokolás 

Noha a kérelmezőknek nyújtott tájékoztatás javítása az Európai Unió és a tagállamok részéről 

is befektetést jelent, jelentős mértékben hozzájárulhat a rendszer egyéb részeiben felmerülő, 

komolyabb költségek csökkentéséhez a szabálytalan továbbutazás, a költséges másodlagos 

átadások és a jogi eljárások elkerülése révén. Ugyanakkor hozzájárulna a KEMR jobb 

megértéséhez és elfogadásához is. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22b) A kérelmezők különböző csoportjai 

eltérő tájékoztatási szükségletekkel 

rendelkeznek, ezért az információkat e 

szükségletekhez igazodva különböző 

módokon kell nyújtani. Különösen fontos 

biztosítani, hogy a kiskorúak 

gyermekbarát, szükségleteiknek és 

helyzetüknek megfelelő tájékoztatáshoz 

férjenek hozzá. A kísérővel érkező vagy 

kísérő nélküli kiskorúak számára 

gyermekbarát környezet révén nyújtott 

pontos, minőségi tájékoztatás fontos 

szerepet tölthet be a kiskorúak számára 

kellemes környezet biztosításában, 

ugyanakkor az emberkereskedelem 

feltételezett áldozatainak felderítésében is. 

Or. en 

Indokolás 

E preambulumbekezdés a 6. cikkben foglalt különböző tájékoztatási kategóriák indokait teszi 

egyértelművé. 
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Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A nemzetközi védelem iránti 

kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 

meghatározásának elősegítése érdekében a 

kérelmezőt személyesen meg kell hallgatni, 

kivéve, ha a kérelmező megszökött, vagy a 

kérelmező által benyújtott információk 

elegendőek a felelős tagállam 

meghatározásához. A nemzetközi védelem 

iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőt 

tájékoztatni kell különösen e rendelet 

alkalmazásáról, arról, hogy nincs 

lehetősége megválasztani, hogy mely 

tagállam vizsgálja meg menedékkérelmét; 

az e rendeletből fakadó kötelezettségeiről, 

valamint azok nem teljesítésének 

következményéről. 

(23) A nemzetközi védelem iránti 

kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 

meghatározásának elősegítése érdekében a 

kérelmezőt személyesen meg kell hallgatni, 

kivéve, ha a kérelmező megszökött, vagy a 

kérelmező által benyújtott információk 

elegendőek a felelős tagállam 

meghatározásához. A nemzetközi védelem 

iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőt 

tájékoztatni kell különösen e rendelet 

alkalmazásáról, arról, hogy nincs 

lehetősége megválasztani, hogy mely 

tagállam vizsgálja meg menedékkérelmét; 

az e rendeletből fakadó kötelezettségeiről, 

valamint azok nem teljesítésének 

következményéről. A kérelmezőt teljes 

körűen tájékoztatni kell jogairól, ideértve 

a hatékony jogorvoslathoz és a jogi 

segítségnyújtáshoz való jogáról. A 

kérelmező részére a tájékoztatást számára 

érthető nyelven, tömör, átlátható, érthető 

és könnyen hozzáférhető formában, 

egyértelmű és közérthető nyelvezet 

alkalmazásával kell nyújtani.  

Or. en 

Indokolás 

A preambulumbekezdés pontosítása annak biztosítására, hogy ne csak a kötelezettségeket, 

hanem a kérelmező 6. és 7. cikkből eredő jogait is magában foglalja. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az érintett személyek jogainak 

hatékony védelme érdekében jogi 

(24) Az érintett személyek jogainak 

hatékony védelme érdekében jogi 
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biztosítékokat és hatékony jogorvoslati 

eszközöket kell biztosítani a felelős 

tagállamnak való átadásra vonatkozó 

határozatokkal kapcsolatban, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartája 47. 

cikkével összhangban. Hatékony 

jogorvoslatot kell biztosítani olyan 

helyzetekben is, amikor nem hoznak 

átadásra vonatkozó határozatot, de a 

kérelmező állítása szerint másik tagállam 

felelős annak alapján, hogy egy másik 

tagállamban családtaggal, vagy kísérő 

nélküli kiskorúak esetében hozzátartozóval 

rendelkezik. 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. A 

hatékony jogorvoslat hatályát annak 

értékelésére kell korlátozni, hogy fennáll-

e a veszélye annak, hogy sérül a 

kérelmező családi élet tiszteletben 

tartásához való joga, a gyermek jogai, az 

embertelen vagy megalázó bánásmód 

tilalma. 

biztosítékokat és hatékony jogorvoslati 

eszközöket kell biztosítani a felelős 

tagállamnak való átadásra vonatkozó 

határozatokkal kapcsolatban, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartája 47. 

cikkével összhangban. Hatékony 

jogorvoslatot kell biztosítani olyan 

helyzetekben is, amikor nem hoznak 

átadásra vonatkozó határozatot, de a 

kérelmező állítása szerint másik tagállam 

felelős annak alapján, hogy egy másik 

tagállamban családtaggal, vagy kísérő 

nélküli kiskorúak esetében hozzátartozóval 

rendelkezik, feltéve, hogy az átadás a 

gyermek mindenek felett álló érdeke. 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. 

Or. en 

Indokolás 

A törlés a jogorvoslatról szóló 28. cikkhez fűzött módosításoknak felel meg, mivel az 

valószínűleg nem állna összhangban a Charta 47. cikkének előírásaival, mivel a jogorvoslatot 

csupán bizonyos jogsértésekre korlátozza. A kisebb betoldás célja annak egyértelművé tétele, 

hogy a gyermekek átadására a mindenek felett álló érdek figyelembevételével kell sort 

keríteni. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) Az EU-n belül a menedékkérelmek 

egyedi kérelemszám alapján történő 

megfelelő nyilvántartásba vétele várhatóan 

(29) Az EU-n belül a menedékkérelmek 

egyedi kérelemszám alapján történő 

megfelelő nyilvántartásba vétele várhatóan 
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elősegítheti a többszörös kérelmek 

feltárását, megakadályozza a szabálytalan 

továbbutazást és több menedékjog iránti 

kérelem benyújtását („asylum shopping”). 

Automatizált rendszert kell létrehozni e 

rendelet alkalmazásának megkönnyítése 

céljából. E rendszernek lehetővé kell tennie 

az EU-ban benyújtott menedékkérelmek 

nyilvántartásba vételét, az egyes 

tagállamokban benyújtott kérelmek 

arányának hatékony ellenőrzését, valamint 

a korrekciós célú elosztási mechanizmus 

megfelelő alkalmazását. 

elősegítheti a többszörös kérelmek 

feltárását, megakadályozza a szabálytalan 

továbbutazást és több menedékjog iránti 

kérelem benyújtását („asylum shopping”). 

Automatizált rendszert kell létrehozni e 

rendelet alkalmazásának megkönnyítése 

céljából. E rendszernek lehetővé kell tennie 

az EU-ban benyújtott menedékkérelmek 

nyilvántartásba vételét, az egyes 

tagállamokban benyújtott kérelmek 

arányának hatékony ellenőrzését, valamint 

a korrekciós célú elosztási mechanizmus 

megfelelő alkalmazását. Az egyedi 

azonosítót a célhoz kötöttség elvét 

maradéktalanul tiszteletben tartva 

semmilyen körülmények között nem 

szabad az e rendeletben 

meghatározottaktól eltérő célra 

felhasználni. 

Or. en 

Indokolás 

A kiegészítést az európai adatvédelmi biztos javasolta annak biztosítására, hogy a célhoz 

kötöttség elvét alkalmazzák az új személyazonosító kódra is, és az előadó helyénvalónak 

találja e rendelkezés ide történő beillesztését. 

 

Módosítás  13 

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 

(32) A korrekciós célú elosztási 

mechanizmus alkalmazásában a tagállamok 

népességének és gazdaságának méretén 

alapuló referenciakulcsot 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 
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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. 

meghaladja a referenciakulcsban 

megállapított szám 100%-át. A korrekciós 

célú elosztás nem alkalmazandó tovább, 

ha a valamely tagállam felelőssége alá 

tartozó kérelmezők száma a 

referenciakulcsban megállapított szám 

75%-a alá csökken. 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. 

Or. en 

Indokolás 

A VII. fejezetben foglalt korrekciós célú elosztási mechanizmus kiigazításához kapcsolódóan. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 a preambulumbekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (32a) A tagállamok eltérő 

tapasztalatokkal rendelkeznek a 

nemzetközi védelmet kérelmező személyek 

fogadásával kapcsolatban. Annak 

biztosítása érdekében, hogy azok a 

tagállamok, amelyek az elmúlt években 

nem szerepeltek a nemzetközi védelmet 

kérelmezők fő célországai között, elegendő 

időt kapjanak fogadási képességeik 

kiépítésére, a korrekciós célú elosztási 

mechanizmusnak lehetővé kell tennie a 

fokozatos áttérést a jelenlegi helyzetről a 

korrekciós célú elosztási mechanizmus 

szerinti, egyenletesebb 

felelősségmegosztási állapotra. Az 

átmeneti rendszernek a tagállamokban 

korábban benyújtott, nemzetközi védelem 

iránti kérelmek átlagos relatív számán 

alapuló referenciaértéket kell létrehoznia, 

majd ki kell alakítania az átmenetet a 

jelenlegi helyzetről az egyenletes elosztás 
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felé, olyan módon, hogy évente 20%-kal 

csökkenti a referenciaértéket és 20%-kal 

növeli az egyenletes elosztási modell 

arányát mindaddig, amíg a rendszer teljes 

mértékben az egyenletes 

felelősségelosztáson nem alapul. 

Rendkívül fontos, hogy azok a 

tagállamok, amelyek az elmúlt években 

nem szerepeltek a nemzetközi védelmet 

kérelmezők fő célországai között, teljes 

mértékben kihasználják a korrekciós célú 

elosztási mechanizmus által kínált 

lehetőségeket annak biztosítása 

érdekében, hogy fogadási képességeiket 

kellő mértékben megerősítsék, különös 

tekintettel a kiskorúak fogadására. A 

Menekültügyi Ügynökségnek az átmeneti 

időszakban valamennyi tagállamban fel 

kell mérnie a kísérő nélküli kiskorúak 

fogadására vonatkozó képességeket a 

hiányosságok feltárása és az e problémák 

kezelését célzó segítségnyújtás felajánlása 

érdekében. 

Or. en 

Indokolás 

A preambulumbekezdés az egyenletes elosztási modell fokozatos végrehajtását célozza, és az 

53. cikk (2) bekezdésének a) pontjához és az Ia. melléklethez kapcsolódik. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Az elosztási mechanizmus 

alkalmazása esetén azon kérelmezőket, 

amelyek a kedvezményezett tagállamban 

nyújtották be kérelmüket, olyan tagállamba 

kell elosztani, amelyek az e tagállamokra 

alkalmazott referenciakulcs alapján nem 

érik el a kérelmekre vonatkozó 

hányadukat. Megfelelő szabályokat kell 

előírni az olyan esetekre, amikor a 

kérelmező nyomós okok miatt 

(33) Az elosztási mechanizmus 

alkalmazása esetén azon kérelmezőket, 

amelyek a kedvezményezett tagállamban 

nyújtották be kérelmüket, olyan tagállamba 

kell elosztani, amelyek az e tagállamokra 

alkalmazott referenciakulcs alapján nem 

érik el a kérelmekre vonatkozó 

hányadukat. Megfelelő szabályokat kell 

előírni az olyan esetekre, amikor a 

kérelmező nyomós okok miatt 
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veszélyesnek tekinthető a 

nemzetbiztonságra vagy közrendre, 

különösen pedig szabályokat a tagállamok 

illetékes menekültügyi hatóságai közötti 

információcsere tekintetében. Az átadást 

követően az elosztás szerinti 

céltagállamnak meg kell határoznia a 

felelős tagállamot, és felelnie kell a 

kérelem megvizsgálásáért, kivéve, ha a 

felelősség tekintetében elsőbbséget élvező 

– különösen a családtagok jelenlétével 

kapcsolatos – kritériumok alapján egy 

másik tagállamot határoznak meg 

felelősként. 

veszélyesnek tekinthető a 

nemzetbiztonságra vagy közrendre, 

különösen pedig szabályokat a tagállamok 

illetékes menekültügyi hatóságai közötti 

információcsere tekintetében. Az átadást 

követően az elosztás szerinti 

céltagállamnak meg kell határoznia a 

felelős tagállamot, és felelnie kell a 

kérelem megvizsgálásáért, kivéve, ha a 

felelősség tekintetében elsőbbséget élvező 

kritériumok alapján egy másik tagállamot 

határoznak meg felelősként. 

Or. en 

Indokolás 

A „könnyített családegyesítési eljárás” 36b. cikkbe való beillesztéséhez kapcsolódóan. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (33a) A tagállamnak – különösen 

amennyiben a korrekciós célú elosztás 

előnyeit élvezi – biztosítania kell, hogy 

eljárásai hatékonyak legyenek, és lehetővé 

kell tennie a nemzetközi védelmet 

kérelmező személyek számára, hogy 

haladéktalanul valamely más tagállamba 

helyezzék át őket. A költséges és 

időigényes másodlagos átadások 

elkerülése, valamint a korrekciós célú 

elosztási mechanizmus keretein belül a 

kérelmezők számára a család egységének 

– az uniós frontországok indokolatlan 

túlterhelése nélküli – tényleges 

érvényesítése érdekében könnyített 

családegyesítési eljárást kell tervbe venni, 

amely lehetővé teszi azon kérelmezők 

átadását, akik feltehetőleg megfelelnek 

azoknak a kritériumoknak, amelyek 

alapján egy adott tagállamban 
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egyesíthetők családtagjaikkal. 

Or. en 

Indokolás 

A 36b. cikkben foglalt „könnyített családegyesítési eljáráshoz” kapcsolódóan. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (33b) A szabálytalan továbbutazás 

elkerülése, a beilleszkedési kilátások 

növelése és a nemzetközi védelem iránti 

kérelmek adminisztratív feldolgozásának 

megkönnyítése érdekében hasznos lenne 

biztosítani, hogy azok a kérelmezők, akik 

közös átadásukat kérik, egyszerre 

regisztrálhassák magukat, és a korrekciós 

célú elosztási mechanizmus keretében ne 

több tagállam között osszák el őket, 

hanem csoportként adják át valamely 

tagállamnak. Biztosítani kell, hogy a 

csoportot maguk a kérelmezők 

határozhassák meg, és egyértelművé kell 

tenni számukra, hogy a csoportos 

regisztráció nem arra jogosítja fel őket, 

hogy valamely konkrét tagállamnak adják 

át őket, hanem arra, hogy a korrekciós 

célú elosztási mechanizmus által 

meghatározott tagállamnak együtt adják 

át őket. Amennyiben a kérelmező megfelel 

a családtagokkal való egyesítés 

feltételeinek, vagy ha valamely tagállam e 

rendelet diszkrecionális rendelkezései 

értelmében felelősséget vállalt kérelmének 

megvizsgálásáért, a kérelmező a 

korrekciós célú elosztási mechanizmus 

keretében nem lehet csoport tagja. A 

zökkenőmentes és működőképes 

alkalmazás lehetővé tétele érdekében az 

áthelyezési rendszernek 30 kérelmezőt 

magában foglaló átadási listákon kell 

alapulnia. A több mint 30 kérelmezőből 
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álló csoportot ezért több listára kell 

bontani, tiszteletben tartva ugyanakkor a 

család egységének elvét. Amennyiben a 

valamely csoporthoz tartozó kérelmező 

például egészségügyi, közbiztonsági vagy 

közrendvédelmi okokból nem adható át, 

lehetőséget kell biztosítani a csoport többi 

tagjának vagy részeinek az át nem adható 

kérelmező előtti átadására. Az átadás 

akadályainak elhárulása után a 

kérelmezőt ugyanannak a tagállamnak 

kell átadni, amely csoportjának többi 

tagját átvette. 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó korrekciós célú elosztási mechanizmusra vonatkozó módosításai magukban 

foglalják a kérelmezők csoportos átadásának lehetőségét. E preambulumbekezdés a cikkek 

egyes rendelkezéseit pontosítja. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) 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 

meghatározott tagállam számára. A 

törölve 
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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. 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás azért szükséges, mert az előadó a 37. cikk törlését javasolja. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (38a) Az Unióban nemzetközi védelmet 

kérelmező személyek adatai potenciálisan 

értékesek lehetnek azon harmadik 

országok hatóságai számára, amelyeket a 

kérelmezők nemzetközi védelmet kérve 

elhagytak. A harmadik országok által az 

uniós információs rendszerekre jelentett 

fokozott fenyegetésre való tekintettel és 

mivel az e rendeletben előirányzott 

rendszer értelmében minden 

regisztrációhoz egyedi azonosító kód 

kapcsolódik, a tagállamoknak és az 

illetékes uniós ügynökségeknek minden 

arányos és szükséges intézkedést meg kell 

tenniük az adatok biztonságos 

tárolásának biztosítása érdekében. 

Or. en 

Indokolás 

A nemzetközi védelmet kérelmezők – elsősorban a politikai üldöztetés elől menekülők – 

gyakran a harmadik országok rezsimjei elől menekülnek, amelyeknek érdekük fűződhet a 

kérelmezők lenyomozásához. Mivel egyes országok fokozott mértékben és rendszeresen vetik 

be a feltörést és az informatikai hadviselést, a tagállamoknak és az uniós ügynökségeknek is 
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meg kell tenniük a szükséges óvintézkedéseket annak biztosítására, hogy az Európában 

nemzetközi védelmet kérelmezők adatai ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

45 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(45) 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 iránti 

megkeresések és a visszavételi értesítések 

elkészítésének és benyújtásának egységes 

feltételeit, a bizonyítékok és közvetett 

bizonyítékok releváns elemeit tartalmazó 

két listát és azok időszakos felülvizsgálatát, 

a laissez-passer-t, az átadásokkal 

kapcsolatos konzultáció és adatcsere 

egységes feltételeit, az átadást megelőző 

adatcsere formanyomtatványát, az 

egységes 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. 

(45) A vizsgálóbizottsági eljárás 

alkalmazásával kell elfogadni a kísérő 

nélküli kiskorúakra vonatkozó adatcsere 

formanyomtatványát, a kísérő nélküli 

kiskorúakra és az eltartott személyekre 

vonatkozó konzultáció és adatcsere 

egységes feltételeit, az átvétel iránti 

megkeresések és a visszavételi értesítések 

elkészítésének és benyújtásának egységes 

feltételeit, a bizonyítékok és közvetett 

bizonyítékok releváns elemeit tartalmazó 

két listát és azok időszakos felülvizsgálatát, 

a laissez-passer-t, az átadásokkal 

kapcsolatos konzultáció és adatcsere 

egységes feltételeit, az átadást megelőző 

adatcsere formanyomtatványát, az 

egységes 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. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás oka a 6. cikk módosítása, amelyben az előadó a tájékoztató anyagok 

kidolgozásának felelősségét a Bizottságról az ügynökségre helyezi át. Ennek következtében az 

erre vonatkozó végrehajtási aktus szükségessége nem áll fenn. 
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Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – k pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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; 

k) „gyám”: az (EU) XXX/XXXX 

rendelet [az eljárásokról szóló rendelet] 

[4. cikk (2) bekezdésének f)] pontjában 

meghatározott személy. 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó javaslatának célja a terminológiai összhang megteremtése a menekültügyi 

eljárásokról szóló rendelettel (MER) és a befogadási feltételekről szóló irányelvvel (BFI), 

amely a „képviselő” fogalmát a „gyám” fogalmával váltotta fel. A gyám fogalmát az MER 

határozza meg, az itt szereplő szöveg pedig a BFI-re való kereszthivatkozás. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 az e rendeletben felsorolt 

feltételek alapján egyetlen tagállam sem 

jelölhető ki a megvizsgálásért felelősként, 

a nemzetközi védelem iránti kérelem 

elbírálásáról a 24a. cikkben 

meghatározott eljárással összhangban kell 

rendelkezni. 

Or. en 
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Indokolás 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 egy kérelmezőt lehetetlen a 

felelősnek kijelölt tagállamnak átadni, 

mivel megalapozott okokból feltételezhető, 

hogy a kérelmező esetében alapvető jogai 

súlyos megsértésének tényleges 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, 

feltéve, hogy ez nem hosszabbítja meg az 

eljárást észszerűtlen időtartamra. 

Or. en 
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Indokolás 

The definition of systemic deficiencies has caused divergent rulings from different national 

courts, despite guidance from the European Court of Human Rights in the Tarakhel v 

Switzerland case. The changes suggested here are made in order to ensure legal clarity and 

uniform application of the principle that people should not be transferred if they face a real 

risk of serious ill-treatment under article 3 of the ECHR (article 4 of the Charter). The 

change is also in line with the proposed modifications of Article 28(4) on redress. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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. 

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 nemzetközi védelem 

iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 

tagállamot a 24a. cikkben meghatározott 

eljárással összhangban kell meghatározni. 

Or. en 

Indokolás 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 
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Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A III. és IV. fejezettel összhangban 

a felelős tagállam meghatározására 

vonatkozó kritériumok alkalmazása előtt 

azon első tagállam, ahol a nemzetközi 

védelem iránti kérelmet benyújtották: 

törölve 

a)  megvizsgálja, hogy a nemzetközi 

védelem iránti kérelem a 2013/32/EU 

irányelv 33. cikk (2) bekezdésének b) és c) 

pontja alapján elfogadhatatlan-e, azaz ha 

a kérelmező esetében olyan ország 

minősül az első menedék országának vagy 

biztonságos harmadik országnak, amely 

nem tagállam; valamint 

 

b)  a 2013/32/EU irányelv 31. 

cikkének (8) bekezdése alapján gyorsított 

eljárásban vizsgálja meg a kérelmet az 

alábbi indokok fennállása esetén: 

 

i.  a kérelmező a [2015. szeptember 9- 

COM (2015) 452 javaslat] rendelet 

alapján létrehozott, a biztonságos 

származási országok közös uniós 

jegyzékében biztonságosként megjelölt 

harmadik ország állampolgára, vagy 

amennyiben a kérelmező hontalan 

személy, korábban szokásosan 

tartózkodott a fenti országban; vagy 

 

ii.  a kérelmező súlyos okokból 

veszélyt jelenthet a tagállam 

nemzetbiztonságára vagy közrendjére; 

vagy a kérelmezőt a nemzeti 

jogszabályokban meghatározott komoly 

közbiztonsági vagy közrendvédelmi 

okokból kitoloncolták. 

 

Or. en 

Indokolás 

It should be recalled that this issue is linked with the APR which regulates the use of these 

procedures. Once a responsible Member States has been determined in accordance with the 
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Dublin regulation it would be possible for that Member State to perform these admissibility 

checks. Your rapporteur does however considers that the introduction of these checks before 

the "Dublin criteria" would imply a significant additional burden on front line member states. 

It would thus reduce their incentives to properly register applicants, and incentivise 

secondary movements. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a tagállam úgy véli, 

hogy a kérelem elfogadhatatlan, vagy a 

(3) bekezdés alapján gyorsított eljárásban 

vizsgálja meg a kérelmet, a szóban forgó 

tagállam tekintendő felelős tagállamnak. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

It should be recalled that this issue is linked with the APR which regulates the use of these 

procedures. Once a responsible Member States has been determined in accordance with the 

Dublin regulation it would be possible for that Member State to perform these admissibility 

checks. Your rapporteur does however considers that the introduction of these checks before 

the "Dublin criteria" would imply a significant additional burden on front line member states. 

It would thus reduce their incentives to properly register applicants, and incentivise 

secondary movements. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az a tagállam, amely a nemzetközi 

védelem iránti kérelmet megvizsgálta – 

ideértve a (3) bekezdésben említett 

eseteket is – felelős a szóban forgó 

kérelmező további előterjesztéseinek vagy 

ismételt kérelmek megvizsgálásáért a 

2013/32/EU irányelv 40., 41. és 42. 

cikkével összhangban függetlenül attól, 

hogy a kérelmező elhagyta-e a tagállamok 

(5) A nemzetközi védelem iránti 

kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
felelős a szóban forgó kérelmező további 

előterjesztéseinek vagy ismételt kérelmek 

megvizsgálásáért a 2013/32/EU irányelv 

40., 41. és 42. cikkével összhangban, 

függetlenül attól, hogy a kérelmező 

elhagyta-e a tagállamok területét vagy 

kitoloncolták-e onnan. 
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területét vagy kitoloncolták-e onnan. 

Or. en 

Indokolás 

The amendment proposes a technical modification in order to clarify that permanent 

responsibility should apply once a Member State has been determined responsible and not 

only after examining the Dublin-criteria. Your rapporteur shares the view of the commission 

that a stable responsibility for applications will create a better functioning system, but in 

order to be able to apply such a provision in reality it is also crucial to ensure that the 

responsibility for applications is distributed equally among Member States. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A kérelmezőnek a lehető 

leghamarabb, de legkésőbb a 7. cikk 

szerinti meghallgatás alkalmával a felelős 

tagállam meghatározása tekintetében 

releváns összes tényezőt és információt be 

kell nyújtaniuk, és együtt kell működniük 

a tagállamok illetékes hatóságaival. 

(2) A kérelmezőnek a lehető 

leghamarabb be kell nyújtania a felelős 

tagállam meghatározása szempontjából 

releváns összes tényezőt és információt, és 

együtt kell működnie a tagállamok 

illetékes hatóságaival. Az illetékes 

hatóságok figyelembe veszik a felelős 

tagállam meghatározása szempontjából 

releváns összes tényezőt és információt, de 

csak amennyiben azokat a felelős 

tagállam meghatározására vonatkozó 

végleges döntés meghozatala előtt 

nyújtották be. 

Or. en 

Indokolás 

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate 

with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for 

complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants 

should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not 

certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could 

concern for example the presence of family members in other Member States. Given the 

current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in 

Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that 

could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible 

to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a 
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final decision on the Member State responsible. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben a kérelmező nem tesz 

eleget a 4. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott kötelezettségeknek, az e 

rendelet szerint felelős tagállam a 

2013/32/EU irányelv 31. cikkének (8) 

bekezdésével összhangban gyorsított 

eljárásban vizsgálja meg a kérelmet. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures 

should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases 

where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the 

rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to 

push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the 

commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of 

getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive 

than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some 

applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply 

the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A kérelmező az e rendelet alapján 

végzett eljárások ideje alatt, a sürgősségi 

egészségügyi ellátás kivételével nem 

jogosult a 2013/33/EU irányelv 14–19. 

cikkében meghatározott befogadási 

feltételekre azon tagállamtól eltérő 

tagállamokban, ahol tartózkodnia kell. 

törölve 
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Or. en 

Indokolás 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified 

in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the 

requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any 

reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as 

well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic 

needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the 

view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their 

application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to 

return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of 

applicants. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzetközi védelem iránti 

kérelemnek egy tagállamban a 21. cikk (2) 

bekezdése szerinti benyújtását követően, 

annak illetékes hatóságai azonnal 

tájékoztatják a kérelmezőt e rendelet 

alkalmazásáról és a 4. cikkben 

meghatározott kötelezettségekről, 

valamint utóbbiak megszegésének az 5. 

cikkben foglalt következményeiről, és 

különösen : 

(1) A nemzetközi védelem iránti 

kérelemnek egy tagállamban a 27. cikk [a 

menekültügyi eljárásokról szóló 

rendeletre irányuló javaslat] szerinti 

nyilvántartásba vételét követően, annak 

illetékes hatóságai azonnal tájékoztatják a 

kérelmezőt e rendelet alkalmazásáról, és 

különösen: 

Or. en 

Indokolás 

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) 

has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first 

step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of 

basic information already at this step about the two further steps. The registration of the 

application is the first more structured step in the application process where the applicant 

gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the 

procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not 

least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the 

stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a 

starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to 
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understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a 

point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a kérelmezőt terhelő, a 4. cikkben 

meghatározott kötelezettségekről, 

valamint a meg nem felelés 5. cikkben 

meghatározott következményeiről; 

Or. en 

Indokolás 

A szöveg a 6. cikk (1) bekezdéséből ide került át a felsorolás elemeként, mivel ez növeli a cikk 

olvashatóságát és egyértelműségét. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) e rendelet célkitűzéseiről, továbbá 

egy újabb kérelem másik tagállamban való 

benyújtásának, valamint azon ország 

elhagyásának következményeiről, 

amelyben tartózkodni köteles azon időszak 

alatt, amíg az e rendelet értelmében felelős 

tagállamot meghatározzák és a nemzetközi 

védelem iránti kérelmet megvizsgálják , és 

különösen arról, hogy a kérelmező az e 

rendelet alapján végzett eljárások ideje 

alatt, a sürgősségi egészségügyi ellátás 

kivételével nem jogosult a 2013/33/EU 

irányelv 14–19. cikkében meghatározott 

befogadási feltételekre azon tagállamtól 

eltérő tagállamokban, ahol tartózkodnia 

kell; 

b) e rendelet célkitűzéseiről, továbbá 

egy újabb kérelem másik tagállamban való 

benyújtásának, valamint azon ország 

elhagyásának következményeiről, 

amelyben tartózkodni köteles azon időszak 

alatt, amíg az e rendelet értelmében felelős 

tagállamot meghatározzák és a nemzetközi 

védelem iránti kérelmet megvizsgálják; 

Or. en 
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Indokolás 

Az előadó e tekintetben egyszerűbb és általánosabb megfogalmazást javasol, nem 

utolsósorban azért, mert a befogadás anyagi feltételeinek az 5. cikkben foglalt visszatartását 

törölni javasolja. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a családegyesítésre vonatkozó 

rendelkezésekről és e tekintetben a 

családtagok és hozzátartozók fogalmának 

alkalmazandó meghatározásáról, 

valamint arról, hogy a kérelmezőnek az 

eljárás korai szakaszában rendelkezésre 

kell bocsátania mindazokat a releváns 

információkat, amelyek segíthetnek a más 

tagállamokban tartózkodó családtagok 

vagy hozzátartozók hollétének 

megállapításában, valamint arról a 

segítségről, amelyet a tagállam nyújtani 

tud a családtagok vagy hozzátartozók 

felkutatásában; 

Or. en 

Indokolás 

Az egyértelműség érdekében a család egységére vonatkozó rendelkezések kikerültek a 

személyes meghallgatásról szóló bekezdésből és kiegészültek annak érdekében, hogy a 

kérelmezőt tájékoztassák a család fogalmának az e rendelet szabályai szerint alkalmazandó 

meghatározásáról. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) arról a 19. cikk szerinti 

lehetőségről, hogy a tartózkodási helye 

szerinti tagállamból kérheti a 

mérlegelésre vonatkozó szakasz bármely 
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tagállam általi alkalmazását, valamint az 

eljárás egyedi módozatairól; 

Or. en 

Indokolás 

A 19. cikk szerinti eljárás lehetővé tenné a kérelmező számára, hogy kérje a mérlegelésre 

vonatkozó szakasz valamely konkrét tagállam általi alkalmazását abban az esetben, ha a 

kérelmező abban a tagállamban tartózkodik, ahová legelőször megérkezett. Ezen intézkedés 

célja a szabálytalan továbbutazástól való elrettentés, valamint bizonyos mértékű mozgástér 

biztosítása az egyes kérelmezők számára. E betoldás értelmében a hatóságoknak tájékoztatást 

kellene nyújtaniuk ezen eljárás létezéséről és az ahhoz kapcsolódó módozatokról. 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a 7. cikk szerinti személyes 

meghallgatásról, valamint azon 

kötelezettségről, hogy a kérelmező 

tájékoztatást nyújtson és azokat támassza 

alá a tagállamokban tartózkodó 

családtagjairól, hozzátartozóiról és a vele 

egyéb családi kapcsolatban álló 

személyekről, ideértve az ilyen tájékoztatás 

közlésének módját is; 

d) a 7. cikk szerinti személyes 

meghallgatás céljáról, valamint a 

kérelmezőtől a meghallgatás során 

megadni kért információkról; 

Or. en 

Indokolás 

A család felkutatásával kapcsolatos információkat előtérbe helyező új c) pontra való 

tekintettel javasolt, hogy e bekezdés nagyobb hangsúlyt fektessen arra, hogy a kérelmezőt 

tájékoztassák a személyes meghallgatás céljáról, valamint arról, hogy milyen információkat 

kell a hatóságok rendelkezésére bocsátania. 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) az átadásra vonatkozó határozat e) az átadásra vonatkozó határozat 
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elleni jogorvoslat lehetőségéről az 

értesítéstől számított 7 napon belül, 

továbbá arról, hogy e jogorvoslat annak 

megvizsgálására korlátozódik, hogy 

megszegték-e a 3. cikk embertelen vagy 

megalázó bánásmód fennállásának 

veszélyével kapcsolatos (2) bekezdését, 

vagy a 10–13. és 18. cikket; 

elleni jogorvoslat lehetőségéről és 

módozatairól, továbbá arról, hogy a 28. 

cikkel összhangban joga van hatékony 

bíróság vagy törvényszék előtti 

jogorvoslathoz, ideértve azt a helyzetet is, 

ha átadásra vonatkozó határozat nem 

született; 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja a 28. cikkben eszközölt módosítások figyelembevétele. Most kifejezetten 

említi a hatékony jogorvoslathoz való jogot olyan esetekben, amikor nem kerül sor átadásra, 

például családegyesítési átadás esetén. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia) kísérő nélküli kiskorúak esetén a 

gyám szerepéről és hatásköréről; 

Or. en 

Indokolás 

Alapvető fontosságú, hogy a kísérő nélküli kiskorúak megfelelő tájékoztatást kapjanak a gyám 

közös európai menekültügyi rendszeren belüli szerepéről és hatásköréről, mivel ez hozzájárul 

majd a menekültügyi rendszer iránti bizalom növeléséhez, magas szintű védelmet biztosít és a 

kísérő nélküli kiskorúakat visszatartja az elszökéstől. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – i b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ib) az eljárás valamennyi szakaszában 

az ingyenes jogi segítségnyújtás és 

képviselet igénybevételéhez való jogról, 

összhangban [a menekültügyi eljárásokról 

szóló rendeletre irányuló javaslat] 14. és 
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15. cikkével; 

Or. en 

Indokolás 

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants 

access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform 

the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to 

provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early 

on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to 

increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure 

a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and 

time consuming appeals. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – i c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ic) a 6. cikk (3) bekezdésének a) 

pontjával összhangban létrehozott 

tájékoztató honlap létezéséről; 

Or. en 

Indokolás 

A 6. cikk (3) bekezdésének a) pontja a Menekültügyi Ügynökség által üzemeltetendő saját 

tájékoztató honlap létrehozásáról rendelkezik, és észszerű lenne a kérelmezőt tájékoztatni e 

honlap létezéséről annak érdekében, hogy segítsük az információk önálló megtalálásában. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 

Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást 

írásban és a kérelmező számára érthető 

nyelven, tömör, átlátható, érthető és 

könnyen hozzáférhető formában, 

egyértelmű és közérthető nyelvezet 

alkalmazásával kell nyújtani. A kiskorúak 

és különösen a kísérő nélküli kiskorúak 
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használják. esetében a tájékoztatást megfelelően 

képzett személyzetnek gyermekbarát 

módon kell nyújtania. A tagállamok e 

célra a (3) bekezdés szerint összeállított 

közös tájékoztató anyagokat használják. 

Or. en 

Indokolás 

Fontos biztosítani, hogy a gyermekek, különösen a kísérő nélküli kiskorúak sajátos 

szükségleteikhez igazodó tájékoztató anyagokat kapjanak. Ha azt szeretnénk, hogy a 

menedékkérők együttműködjenek a közös európai menekültügyi rendszerrel és ne szánják 

magukat szabálytalan továbbutazásra, alapvetően fontos, hogy pontos és hozzájuk igazított 

tájékoztatást kapjanak azon eljárásokról, amelyek követését elvárjuk tőlük. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E tájékoztatást – például a 7. cikkben 

említett személyes meghallgatás keretében 

– szóbeli tájékoztatással is kiegészítik, 

amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a 

kérelmező megfelelően megértse azt. 

E tájékoztatást közvetlenül a kérelem 

nyilvántartásba vétele után kell nyújtani. 

A tájékoztatást mind írásos, mind szóbeli 

formában kell nyújtani, adott esetben 

multimédiás felszerelés segítségével. A 
szóbeli tájékoztatást egyénileg vagy 

csoportosan is lehet nyújtani, és a 

kérelmezők számára lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy kérdéseket tegyenek 

fel azon eljárási lépésekről, amelyek 

megtételét elvárják tőlük a felelős 

tagállam e rendelet szerinti 

meghatározására irányuló eljárás 

tekintetében. Kiskorúak esetében a 

tájékoztatást megfelelően képzett 

személyzetnek, gyermekbarát módon kell 

nyújtania a gyám bevonásával. 

Or. en 

Indokolás 

Ha azt szeretnénk, hogy a menedékkérők együttműködjenek a közös európai menekültügyi 

rendszerrel és ne szánják magukat szabálytalan továbbutazásra, alapvetően fontos, hogy 

pontos és hozzájuk igazított tájékoztatást kapjanak azon eljárásokról, amelyek követését 
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elvárjuk tőlük. A szóbeli tájékoztatás és az eljárásra vonatkozó kérdések feltevésének 

lehetősége nagymértékben javíthatná az eljárások egyéni kérelmező általi megértését, ami 

által jobban együttműködnének a hatóságokkal, és csökkenne az elszökések és a szabálytalan 

továbbutazások száma. 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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 az (EU) [a 

603/2013/EU rendelet átdolgozásáról szóló 

rendeletre irányuló javaslat] 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 56. cikke (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárás keretében kell elfogadni. 

(3) Az Európai Unió Menekültügyi 

Ügynöksége az illetékes nemzeti 

hatóságokkal szoros együttműködésben a 
legalább az e cikk (1) bekezdésében 

említett tájékoztatást tartalmazó, közös 

tájékoztató anyagokat dolgoz ki. E közös 

tájékoztató anyagok tartalmazzák az (EU) 

[a 603/2013/EU rendelet átdolgozásáról 

szóló rendeletre irányuló javaslat] rendelet 

alkalmazására vonatkozó információt is és 

különösen azt célt, amelyre az érintett 

kérelmező adatai az Eurodac keretében 

feldolgozásra kerülhetnek. A közös 

tájékoztató anyagokat úgy kell kialakítani, 

hogy a tagállamok kiegészíthessék azt 

további, az egyes tagállamokra jellemző 

információkkal. Az Európai Unió 

Menekültügyi Ügynöksége egyedi, 

kifejezetten az alábbi célcsoportoknak 

szóló tájékoztató anyagokat dolgoz ki: 

 a)  felnőtt kérelmezők, 

 b)  kísérő nélküli kiskorúak, 

 c)  kísérővel érkező kiskorúak. 

 Külön tájékoztató anyagokat kell 

kidolgozni a korrekciós célú elosztási 

mechanizmus, illetve az e rendelet szerinti 

rendes eljárások hatálya alá tartozó 

esetekre vonatkozóan. 

Or. en 

Indokolás 

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System 
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and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and 

adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem 

reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the 

task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national 

authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is 

hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem 

reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least 

the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of 

handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very 

high. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az Európai Unió Menekültügyi 

Ügynöksége külön honlapot tart fenn, 

amelyen a KEMR-re és különösen e 

rendelet működésére vonatkozó 

tájékoztatással szolgál a nemzetközi 

védelmet kérelmezők és a potenciális 

kérelmezők számára. A honlapon elérhető 

tájékoztatásnak átfogó jellegűnek és 

napra késznek kell lennie, és azt tömör, 

átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában, egyértelmű és közérthető 

nyelvezet alkalmazásával kell 

rendelkezésre bocsátani az Európába 

érkező, nemzetközi védelmet kérelmező 

személyek által beszélt főbb nyelveken. 

Or. en 

Indokolás 

A KEMR gyakorlati működéséről szóló, az Európában menedéket kérőknek és a potenciális 

menedékkérőknek szánt külön honlap biztosítása révén gyors és egyszerű hozzáférést 

biztosíthatnánk azok számára, akik már kérelmezték Európában a nemzetközi védelmet, és 

egyúttal eloszlathatnánk az embercsempészek és mások által terjesztett tévhiteket és hamis 

információkat annak érdekében, hogy a nemzetközi védelemre feltehetőleg nem jogosult 

személyek ne vállalják a Földközi-tengert átszelő, a nemzetközi védelem Európában való 

kérelmezését célzó, veszélyes és költséges utazást. 
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Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) A tagállamok illetékes 

hatóságainak tájékoztatniuk kell a 

kérelmezőket a kérelmükkel kapcsolatban 

e rendelet értelmében végrehajtott 

eljárások előrehaladásáról. E 

tájékoztatást írásban, rendszeres 

időközönként kell nyújtani. Kiskorúak 

esetében az illetékes hatóságoknak mind a 

kiskorút, mind pedig a gyámot azonos 

módon kell tájékoztatniuk. A Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy 

végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el e 

tájékoztatás módozatainak meghatározása 

céljából. E végrehajtási jogi aktusokat az 

56. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni. 

Or. en 

Indokolás 

A menekültügyi rendszerbe vetett bizalom biztosítása szempontjából alapvetően fontos, hogy a 

kérelmezőket rendszeresen tájékoztassák kérelmük kezelésének előrehaladásáról. 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A felelős tagállam 

meghatározásának elősegítése érdekében 

az ezen eljárást lefolytató tagállam köteles 

a kérelmezőt személyesen meghallgatni, 

kivéve, ha a kérelmező megszökött, vagy a 

kérelmező által a 4. cikk (2) bekezdése 

alapján benyújtott információk 

elegendőek a felelős tagállam 

meghatározásához. A meghallgatásnak 

(1) A felelős tagállam 

meghatározásának elősegítése érdekében 

az ezen eljárást lefolytató tagállam köteles 

a kérelmezőt személyesen meghallgatni. A 

felelős tagállam meghatározására 

vonatkozó eljárást lefolytató tagállamnak 

proaktívan kérdéseket kell feltennie a 

kérelem valamennyi olyan szempontjával 

kapcsolatban, amely lehetővé teszi a 
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lehetővé kell tennie a 6. cikkel 

összhangban szolgáltatott tájékoztatás 

kérelmező általi megfelelő megértését is. 

felelős tagállam meghatározását. A 

meghallgatásnak lehetővé kell tennie a 6. 

cikk szerint a kérelmezőnek nyújtott 

tájékoztatás megfelelő megértését is. 

Or. en 

Indokolás 

This amendment should be read together with 7(1a)new since it moves certain elements to this 

AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on 

the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information 

automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow 

Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállam eltekinthet a személyes 

meghallgatástól, ha a kérelmező elszökött, 

vagy a kérelmező által a 4. cikk (2) 

bekezdésével összhangban szolgáltatott 

információk elegendők a felelős tagállam 

meghatározásához. Amennyiben valamely 

tagállam eltekint a meghallgatástól, 

lehetőséget kell biztosítania a kérelmező 

számára arra, hogy a felelős tagállam 

helyes meghatározása szempontjából 

jelentős valamennyi további információt 

ismertesse, mielőtt a 30. cikk (1) 

bekezdésével összhangban végleges 

határozat születik a kérelmező felelős 

tagállamnak való átadásáról. 

Or. en 

Indokolás 

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM 



 

PE599.751v02-00 42/94 PR\1118296HU.docx 

HU 

for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member 

State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) 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. 

(3) A személyes meghallgatást olyan 

nyelven tartják, amelyet a kérelmező 

megért, és amelyen képes kommunikálni. 

A kiskorúak meghallgatását gyermekbarát 

módon, a gyám és adott esetben a jogi 

tanácsadó vagy tanácsadó jelenlétében 

kell lefolytatni. Szükség esetén a 

tagállamok olyan képesített tolmácsot 

alkalmaznak, aki biztosítani tudja a 

kérelmező és a személyes meghallgatást 

végző személy közötti megfelelő 

kommunikációt. 

Or. en 

Indokolás 

Fontos, hogy a – kísérővel érkező vagy kísérő nélküli – gyermekek meghallgatására 

gyermekbarát módon, a gyám jelenlétében kerüljön sor. A módosítás egy arra irányuló 

változtatást is magában foglal, hogy a meghallgatást minden esetben a kérelmező számára 

érthető nyelven kell lefolytatni, illetve hogy a tolmácsnak képesítéssel kell rendelkeznie. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A személyes meghallgatást végző 

tagállam írásbeli összefoglalót készít a 

meghallgatásról, amely tartalmazza 

legalább a kérelmező által a meghallgatás 

(5) A személyes meghallgatást végző 

tagállam írásbeli összefoglalót készít a 

meghallgatásról, amely tartalmazza 

legalább a kérelmező által a meghallgatás 



 

PR\1118296HU.docx 43/94 PE599.751v02-00 

 HU 

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. 

során adott lényeges információkat. Ez az 

összefoglaló lehet jelentés vagy 

formanyomtatvány is. A tagállam 

gondoskodik arról, hogy az összefoglaló a 

kérelmező, a gyám, illetve az őt képviselő 

jogi tanácsadó vagy más tanácsadó 

számára a meghallgatás után a lehető 

leghamarabb, de mindenképpen az 

átadásról szóló határozat meghozatala 

előtt rendelkezésre álljon. 

Or. en 

Indokolás 

Relates to the overall effort to introduce the concept of guardians instead of "representatives" 

for unaccompanied minors (aligning with APR and RCD) and adds the element that the 

applicant needs access to the summer as soon as possible or at least before a transfer 

decision is taken. Any additional work caused by this rule for the administration of the 

Member States should be compensated if it contributes to improving the quality of first 

instance decisions and thereby reducing the need for costly and time consuming appeals 

and/or secondary transfers. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az e rendeletben előírt valamennyi 

eljárás során a tagállamoknak mindenek 

előtt a gyermek mindenek felett álló 

érdekét kell szem előtt tartaniuk. 

(A magyar változatot nem érinti.)   

Or. en 

Indokolás 

(A magyar változatot nem érinti.) 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 



 

PE599.751v02-00 44/94 PR\1118296HU.docx 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Minden olyan tagállam, ahol kísérő nélküli 

kiskorú tartózkodni köteles biztosítja, hogy 

a kísérő nélküli kiskorút az e rendeletben 

előírt vonatkozó 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. 

Minden olyan tagállam, ahol a kísérő 

nélküli kiskorú tartózkodik, biztosítja, 

hogy a kísérő nélküli kiskorút az e 

rendeletben előírt valamennyi eljárás során 

gyám képviselje és/vagy segítse. A 

gyámnak 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 gyám számára hozzáférést kell 

biztosítani a kérelmező aktájában szereplő, 

releváns dokumentumok tartalmához, 

ideértve a kísérő nélküli kiskorúaknak 

szóló külön tájékoztató anyagokat is. A 

gyámot a lehető leghamarabb, de 

legkésőbb a kérelem benyújtásától 

számított öt napon belül ki kell jelölni. 

Or. en 

Indokolás 

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the 

terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence 

between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the 

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the 

unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur 

therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" 

procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the 

appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days. 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A gyámot az e rendelet szerinti tagállami 

felelősség meghatározásának folyamatába 

a lehető legnagyobb mértékben be kell 

vonni. E célból a gyámnak segítenie kell a 

kiskorút a mindenek felett álló érdekének 

a (3) bekezdéssel összhangban történő 
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vizsgálata szempontjából lényeges 

információk szolgáltatásában, ideértve a 

meghallgatáshoz való jogának 

gyakorlását is, és amennyiben indokolt, 

segíti a kiskorú más szereplőkkel, például 

családfelkutató szervezetek való 

együttműködését, a gyermekkel szembeni 

titoktartási kötelezettségek kellő 

figyelembevétele mellett. 

Or. en 

Indokolás 

E rendelkezést jelenleg a végrehajtási rendelet tartalmazza, de jelentőségére való tekintettel 

magában a rendeletben kellene szerepeltetni. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a kiskorú jóléte és szociális 

fejlődése, különös figyelmet fordítva a 

kiskorú hátterére; 

b) a kiskorú jóléte és szociális 

fejlődése, különös figyelmet fordítva a 

kiskorú etnikai, vallási, kulturális és 

nyelvi hátterére, valamint a kiskorút ellátó 

és felügyelő mechanizmusok 

stabilitásának és folyamatosságának, 

illetve az egészségügyi és oktatási 

szolgáltatások elérhetőségének 

szükségességére; 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó úgy véli, hogy e betoldott lényeges tényezőket fontolóra kell venni a gyermek 

mindenek felett álló érdekének vizsgálata során. 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) biztonsági megfontolások, 

különösen ha fennáll a veszélye annak, 

hogy a gyermek gyermekkereskedelem 

áldozatává válik; 

c) biztonsági megfontolások, 

különösen, ha fennáll a veszélye annak, 

hogy a kiskorú az erőszak és 

kizsákmányolás bármilyen formája, 

többek között emberkereskedelem áldozata 

lehet; 

Or. en 

Indokolás 

E pontot ki kell bővíteni, hogy ne csak az emberkereskedelemre, hanem az erőszak és a 

kizsákmányolás egyéb formáira is kiterjedjen. 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a fogadó tagállamban kijelölt 

gyám általi átvétel garantálása; 

Or. en 

Indokolás 

A tagállamoknak az átadásra vonatkozó határozat meghozatala előtt garantálniuk kell, hogy 

kiskorú számára a fogadó tagállamban gyámot jelölnek ki. E gyámot meg kell nevezni, és az 

átadás előtti átadási eljárásokba be kell vonni. Meg kell továbbá jegyezni, hogy ez a 

(2008/115/EK) visszatérési irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek 

felel meg, amely kimondja, hogy átadás végrehajtása előtt a fogadó államnak gyámot kell 

kijelölnie. 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – d b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 db) a kiskorú tartózkodási helye 

szerinti tagállamban a gyám által 
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szolgáltatott információk; 

Or. en 

Indokolás 

A gyám által szolgáltatott információknak a mindenek felett álló érdek vizsgálatának szerves 

részét kell képezniük. 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A kísérő nélkül kiskorú felelős 

tagállamnak, vagy adott esetben az elosztás 

szerinti céltagállamnak történő átadása 

előtt az átadó tagállam gondoskodik arról, 

hogy a felelős tagállam vagy az elosztás 

szerinti céltagállam késedelem nélkül 

meghozza a 2013/33/EU irányelv 14. és 

24. cikkében, valamint a 2013/32/EU 

irányelv 25. cikkében említett 

intézkedéseket. A kísérő nélküli kiskorú 

átadásáról szóló határozat meghozatal előtt 

meg kell vizsgálni a kísérő nélküli kiskorú 

mindenek felett álló érdekét. A vizsgálatot 

a (3) bekezdésben felsorolt tényezők 

alapján kell elvégezni. Annak biztosítása 

céljából, hogy a kiskorú mindenek felett 

álló érdekét figyelembe vegyék, a 

vizsgálatot gyorsan, ehhez képesítéssel és 

szakértelemmel rendelkező 

alkalmazottaknak kell végezniük. 

(4) A kísérő nélkül kiskorú felelős 

tagállamnak, vagy adott esetben az elosztás 

szerinti céltagállamnak történő átadása 

előtt az átadó tagállam gondoskodik arról, 

hogy a felelős tagállam vagy az elosztás 

szerinti céltagállam késedelem nélkül 

meghozza a 2013/33/EU irányelv 14. és 

24. cikkében, valamint a 2013/32/EU 

irányelv 25. cikkében említett 

intézkedéseket. A kísérő nélküli kiskorú 

átadásáról szóló határozat meghozatal előtt 

meg kell vizsgálni a kísérő nélküli kiskorú 

mindenek felett álló érdekét. A vizsgálatot 

a (3) bekezdésben felsorolt tényezők 

alapján kell elvégezni, és az átadásról 

szóló határozatban az egyes tényezők 

értékelésének eredményét egyértelműen 

fel kell tüntetni. Annak biztosítása 

céljából, hogy a kiskorú mindenek felett 

álló érdekét figyelembe vegyék, a 

vizsgálatot gyorsan, ehhez képesítéssel és 

szakértelemmel rendelkező 

multidiszciplináris csapatnak kell 

végeznie. A multidiszciplináris vizsgálatba 

be kell vonni a gyermekek jogai, a 

gyermekpszichológia és a gyermekek 

fejlődése területén szakértelemmel 

rendelkező, hozzáértő személyzetet és a 

kiskorú gyámját is. 

Or. en 
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Indokolás 

A mindenek felett álló érdek megfelelő vizsgálatához széles körű szakértelemre van szükség, 

ezért azt a személyzet egyetlen tagja nem, hanem csak felnőttekből álló, multidiszciplináris 

csapat végezheti, amely megfelelően képes vizsgálni a gyermek mindenek felett álló érdekét. 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A kísérő nélküli kiskorú átadása 

előtt a hatóságoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a fogadó tagállamban gyámot 

jelölnek ki a részére. A hatóságoknak a 

fogadó tagállam által kijelölt gyámra és az 

átadás módozataira vonatkozó 

információkat meg kell küldeniük az 

aktuális gyámnak. 

Or. en 

Indokolás 

A kísérő nélküli kiskorúak egyik gyám által a másiknak való átadásának biztosítása hatékony 

módnak bizonyulhat annak biztosítására is, hogy a gyámok átadják egymásnak a vonatkozó 

információkat, a gyermeket az új tagállamban megfelelő módon fogadják, illetve hogy a 

gyermekek eltűnésének kockázata csökkenjen. Meg kell továbbá jegyezni, hogy ez a 

(2008/115/EK) visszatérési irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek 

felel meg, amely kimondja, hogy átadás végrehajtása előtt a fogadó államnak gyámot kell 

kijelölnie. 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 6 a bekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A Bizottság az 57. cikkel 

összhangban e rendeletet kiegészítő, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el, amelyekben e cikknek 

megfelelően meghatározza a gyermek 

mindenek felett álló érdekére vonatkozó 

vizsgálatokat érintő transznacionális 
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együttműködés szabályait és eljárásait. 

Or. en 

Indokolás 

A mindenek felett álló érdekre vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktus harmonizált 

megközelítést biztosítana a tagállamokban. 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A (2) és (3) bekezdésben említett 

családtag vagy hozzátartozó hiányában az a 

felelős tagállam, ahol a kísérő nélküli 

kiskorú nemzetközi védelem iránti 

kérelmét először benyújtotta, kivéve, ha 

bizonyítást nyer, hogy nem ez szolgálja 

leginkább a kiskorú mindenek felett álló 

érdekét. 

(5) A (2) és (3) bekezdésben említett 

családtag vagy hozzátartozó hiányában a 

felelős tagállamot a 15. cikk (1) vagy (1a) 

bekezdésében foglalt eljárásnak 

megfelelően a kérelmező tartózkodási 

helye szerinti tagállam határozza meg, 

kivéve, ha megállapítást nyer, hogy nem 

ez szolgálja leginkább a kiskorú mindenek 

felett álló érdekét. E meghatározás előtt 

lehetővé kell tenni a kérelmező számára, 

hogy igénybe vegye a 19. cikkben említett 

eljárásokat. 

Or. en 

Indokolás 

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family 

reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick 

access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully 

respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to 

"go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is 

crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it 

comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State 

where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member 

State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under 

collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the 

Member State by passing through other Member States without registering it will be almost 

impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should 

instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal 

effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this 

Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both 
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for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register 

applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible 

Member State ensuring quick access to the asylum procedure. 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az e rendelet 25. cikke (4) 

bekezdésében említett két listán ismertetett 

közvetlen vagy közvetett bizonyíték 

alapján, beleértve a [603/2013/EU rendelet 

átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló 

javaslat] 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. 

Amennyiben az e rendelet 25. cikke (4) 

bekezdésében említett két listán ismertetett 

közvetlen vagy közvetett bizonyíték 

alapján, beleértve a [603/2013/EU rendelet 

átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló 

javaslat] rendeletben említett adatokat, 

megállapítást nyer, hogy a kérelmező 

közvetlenül egy harmadik országból 

érkezve szabálytalanul lépte át egy 

tagállam határát szárazföldön, tengeri vagy 

légi úton, az a tagállam felelős a 

nemzetközi védelem iránti kérelem 

megvizsgálásáért, amelynek területére így 

lépett be. 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás szorosan kapcsolódik a 15. cikk (1a) bekezdésére vonatkozó következő 

módosításhoz. A két módosítás külön eljárást hoz létre arra az esetre, ha a kérelmező a 

jogellenes belépés helye szerinti első tagállamban nyújtja be kérelmét, vagy ha a kérelmező 

más tagállam(ok)on utazott át annak érdekében, hogy a kérelmezés helye szerinti tagállamba 

eljusson. Ez az első rész a jelenlegi „klasszikus” első belépési kritérium, amelyet azokban az 

esetekben kell alkalmazni, amikor a kérelmező a jogellenes belépés helye szerinti első 

tagállamban nyújtja be kérelmét. Ezt a korrekciós célú elosztási mechanizmus igazítja ki 

abban az esetben, ha egy tagállamba nagy számban érkeznek kérelmezők. 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ha egy kérelmező átlépte egy másik 

tagállam határát és azon keresztül jutott 
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abba a tagállamba, ahol kérelmét 

benyújtotta, és ha az (1) bekezdésben 

említett bizonyíték vagy közvetett 

bizonyíték alapján nem lehet 

egyértelműen megállapítani a jogellenes 

belépés helye szerinti első tagállamot, a 

nemzetközi védelem iránti kérelem 

megvizsgálásáért felelős tagállamot a 24a. 

cikk alapján kell meghatározni. 

Or. en 

Indokolás 

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create 

a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or 

if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member 

State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, 

constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not 

registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until 

now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as 

it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result 

has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de 

facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has 

implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto 

a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that 

registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for 

the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for 

applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this 

amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered 

directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. 

This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member 

States to register all applicants as soon as possible. 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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 

(1) Amennyiben egy kérelmező 

várandósság, újszülött gondozása, súlyos 

betegség, súlyos fogyatékosság, súlyos 

trauma vagy előrehaladott kor miatt 

valamely tagállamban jogszerűen 

tartózkodó gyermeke, testvére vagy szülője 

támogatására szorul, vagy amennyiben a 
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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. 

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, amennyiben a családi 

kötelékek már azelőtt is fennálltak, mielőtt 

a kérelmező a tagállamok területére lépett, 

a gyermek, testvér, illetve szülő vagy a 

kérelmező képes gondoskodni az eltartott 

személyről, és az érintett személyek e 

kívánságukat írásban kifejezték. 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás elsősorban arra irányul, hogy a „családi kötelékek” meghatározását a Bizottság 

javaslata 2. cikkének g) pontjához igazítsa annak érdekében, hogy azt kiterjessze azokra a 

családokra is, amelyek az Európába tartó úton és nem a származási országban jöttek létre. 

Egy kisebb kiigazítás révén a súlyos trauma is bekerült a függőségi feltételek listájába. 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 3. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és csak 

addig, amíg nem állapítottak meg felelős 

tagállamot, minden tagállam határozhat 

úgy, hogy megvizsgálja a valamely 

harmadik országbeli állampolgár, vagy egy 

hontalan személy által hozzá benyújtott, a 

2. cikk g) pontjában fel nem ölelt, a 

tágabb értelemben vett családhoz 

kapcsolódó családi okokra alapozott 
nemzetközi védelem iránti kérelmet akkor 

is, ha annak megvizsgálásáért az e 

rendeletben megállapított feltételek szerint 

nem felelős 

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. 

Or. en 
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Indokolás 

A mérlegelésre vonatkozó szakasz – annak ellenére, hogy csak néhány tagállam alkalmazza – 

rugalmas és progresszív eszköznek bizonyult annak biztosításához, hogy az egyes esetekben 

megfelelően vegyék figyelembe a humanitárius okokat, és így mind a tagállamok, mind a 

menedékkérőkkel foglalkozó nem kormányzati szervezetek körében nagyra értékelt eszköz. Az 

előadó ezért a korlátozás helyett inkább kiterjesztené az eljárás alkalmazását. A 19. cikk 

módosításai helyreállítják a hatályos Dublin III. rendelet szövegét. 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 tájékoztatja a 

korábbi felelős tagállamot, a felelős 

tagállam meghatározására vonatkozó 

eljárást lefolytató tagállamot, illetve azt a 

tagállamot, amelyet a kérelmező 

átvételével kapcsolatban kerestek meg. 

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 révén tájékoztatja 

a korábbi felelős tagállamot, a felelős 

tagállam meghatározására vonatkozó 

eljárást lefolytató tagállamot, illetve azt a 

tagállamot, amelyet a kérelmező 

átvételével kapcsolatban kerestek meg. 

Or. en 

Indokolás 

A mérlegelésről szóló szakasz – annak ellenére, hogy csak néhány tagállam alkalmazza – 

rugalmas és progresszív eszköznek bizonyult annak biztosításához, hogy az egyes esetekben 

megfelelően vegyék figyelembe a humanitárius okokat, és így mind a tagállamok, mind a 

menedékkérőkkel foglalkozó nem kormányzati szervezetek körében nagyra értékelt eszköz. Az 

előadó ezért a korlátozás helyett inkább kiterjesztené az eljárás alkalmazását. A 19. cikk 

módosításai helyreállítják a hatályos Dublin III. rendelet szövegét. 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A nemzetközi védelmet kérelmező kérheti, 

hogy a tagállam, amelyben a kérelmet 

benyújtották, alkalmazza az (1) bekezdést. 

A kérést írásban kell benyújtani és 

megfelelően meg kell indokolni. 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó javasolja, hogy a kérelmező kérhesse, hogy a tagállam, amelyben kérelmét 

benyújtotta, jogosult legyen a 19. cikk (1) bekezdésében szereplő, a mérlegelésről szóló 

szakasz alkalmazására. A tagállam ezt követően megvizsgálná, hogy kívánja-e gyakorolni a 

mérlegelésről szóló szakasz szerinti jogát. A jelenlegi szabályok értelmében a tagállamok 

alkalmazhatják a 19. cikk (1) bekezdésében szereplő eljárást, azonban a kérelmező semmilyen 

eszközzel nem rendelkezik arra, hogy a tagállamokat hivatalosan felkérje erre. 

 

Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az a tagállam, amelyben a nemzetközi 

védelem iránti kérelmet benyújtották, és 

amely a felelős tagállam meghatározására 

vonatkozó eljárást lefolytatja a családi 

kapcsolatban álló személyek egyesítése 

céljából a felelős tagállam meghatározása 

előtt bármikor megkereshet egy másik 

tagállamot annak érdekében, hogy az 

vegye át a kérelmezőt, még akkor is, ha ez 

utóbbi tagállam az e rendelet . 10–13. és 

18. cikkében megállapított feltételek 

szerint nem felelős. Az érintett 

személyeknek ehhez írásban 

hozzájárulásukat kell adniuk. 

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, kulturális, illetve társadalmi 

kötelékeken vagy nyelvi készségeken 

alapuló humanitárius okokból, amelyek 

megkönnyítenék a céltagállamba való 

beilleszkedést – 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 10–13. és 18. cikkében 

megállapított feltételek szerint nem felelős. 

Az érintett személyeknek ehhez írásban 

hozzájárulásukat kell adniuk. 

Or. en 
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Indokolás 

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided 

a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian 

grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States 

and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the 

use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings 

of the current Dublin III regulation but also add a small extension to broaden the scope 

somewhat in order to allow for broader discretionary rights in the context of the possibility to 

apply for application of the discretionary clause in 19(2a). 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A nemzetközi védelmet kérelmező 

kérheti, hogy a tagállam, amelyben a 

kérelmet benyújtották, alkalmazza a (2) 

bekezdést. E kérést írásban kell 

benyújtani, megfelelően meg kell 

indokolni, és ahhoz az illetékes 

hatósághoz kell címezni, ahol a kérelmet 

benyújtották. A szóban forgó hatóságok 

biztosítják, hogy a kérelmet az 

1560/2003/EK rendelet 18. cikke alapján 

létrehozott DubliNet elektronikus 

kommunikációs hálózaton keresztül 

továbbítsák a kérelmező által kért 

tagállam illetékes hatóságaihoz. 

 A tagállamnak, amelyhez az első 

albekezdés szerinti kérelemmel fordultak, 

két héten belül választ kell adnia, hogy 

vállalni kívánja-e a felelősséget a kérelem 

vizsgálatáért. A megkeresett tagállam 

további két héttel meghosszabbíthatja a 

határidőt, ha ezt a DubliNet elektronikus 

kommunikációs hálózaton keresztül 

írásban jelzi annak a tagállamnak, ahol a 

kérelmet benyújtották. Ha nem érkezik 

válasz az említett határidőn belül, úgy kell 

tekinteni, hogy a kérelmet elutasították. 

Az (1) és (2) bekezdés sérelme nélkül a 

nemzetközi védelmet kérelmezők csak 

egyszer jogosultak ezen eljárás 
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igénybevételére. 

Or. en 

Indokolás 

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of 

Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes 

the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes 

asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the 

context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between 

applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a 

rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through 

relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie 

and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This 

should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements 

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for 

such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the 

discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined 

process and with no right of appeal in case of rejections. 

 

Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) Amennyiben a megkeresett 

tagállam a (2a) bekezdés alapján helyt ad 

a kérésnek, a kérelem megvizsgálásáért 

való felelősséget ráruházzák. A 

tagállamnak, amelyben a kérelmet 

benyújtották, gondoskodnia kell arról, 

hogy a kérelmező átadására a 27. cikknek 

megfelelően kerüljön sor. 

Or. en 

Indokolás 

E bekezdés arra az új eljárásra is vonatkozik, amely lehetővé teszi a 19. cikk más tagállambeli 

alkalmazását. Egyértelműsíti az átadásra vonatkozó eljárást abban az esetben, amikor egy 

tagállam felelősséget vállal az új eljárás keretében. 
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Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2c) A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusok útján összeállít egy, a (2a) 

bekezdésben említett eljáráshoz 

használandó közös formanyomtatványt. E 

végrehajtási jogi aktusokat az 56. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárás keretében kell elfogadni. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárások egyszerűsítése és az adminisztratív munkateher csökkentése érdekében javasolt, 

hogy a Bizottság végrehajtási jogi aktust dolgozzon ki a 19. cikk más tagállambeli 

alkalmazását lehetővé tevő új eljárás keretében benyújtott kérelmekhez alkalmazandó 

formanyomtatvánnyal. 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a 24., 25. és 30. cikkben 

megállapított feltételek mellett átvenni azt 

a kérelmezőt, aki egy másik tagállamban 

nyújtotta be kérelmét; 

a) a 24., 24a., 25. és 30. cikkben 

megállapított feltételek mellett átvenni azt 

a kérelmezőt, aki egy másik tagállamban 

nyújtotta be kérelmét; 

Or. en 

Indokolás 

Ez egy technikai jellegű módosítás, amely a rendelkezést összhangba hozza a 24a. cikkben 

javasolt új eljárással (átvételről szóló tájékoztatás). 

 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 

említett helyzetben a felelős tagállam 

megvizsgálja a nemzetközi védelem iránti 

kérelmet vagy befejezi annak vizsgálatát. 

(2) Az (1) bekezdés a) vagy b) 

pontjában említett helyzetben a felelős 

tagállam megvizsgálja a nemzetközi 

védelem iránti kérelmet vagy befejezi 

annak vizsgálatát. 

Or. en 

Indokolás 

A gyorsított eljárások fontos eszközök a rendszer hatékonyságának fenntartásához, mivel 

lehetővé teszik azon kérelmek gyorsított elfogadását, amelyekről viszonylag „egyszerűen” 

lehet határozatot hozni. Az előadó nem támogatja a gyorsított eljárás alkalmazását a szökések 

büntetésére, elsősorban azért nem, mert nem igazán hatékony, és akár ösztönözheti is a 

szökést azon kérelmezők esetében, akiknek nagy esélyük van arra, hogy menedékjog iránti 

kérelmük pozitív elbírálásban részesül. 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában 

említett helyzetben a felelős tagállam – a 

2013/32/EU irányelv 31. cikkének (8) 

bekezdésével összhangban – gyorsított 

eljárásban vizsgálja meg a nemzetközi 

védelem iránti kérelmet vagy fejezi be 

annak vizsgálatát. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A gyorsított eljárások fontos eszközök a rendszer hatékonyságának fenntartásához, mivel 

lehetővé teszik azon kérelmek gyorsított elfogadását, amelyekről viszonylag „egyszerűen” 

lehet határozatot hozni. Az előadó nem támogatja a gyorsított eljárás alkalmazását a szökések 

büntetésére, elsősorban azért nem, mert nem igazán hatékony, és akár ösztönözheti is a 

szökést azon kérelmezők esetében, akiknek nagy esélyük van arra, hogy menedékjog iránti 

kérelmük pozitív elbírálásban részesül. 
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Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában 

említett helyzetben a felelős tagállam 

foglalkozik a kérelmező által benyújtott 

további beadványokkal vagy a 2013/32/EU 

irányelvvel összhangban ismételt 

kérelemként benyújtott új kérelemmel. 

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában 

említett helyzetben, amennyiben a felelős 

tagállam megszüntette a kérelem 

vizsgálatát azt követően, hogy a kérelmező 

az érdemi elsőfokú határozat 

meghozatalát megelőzően visszavonta 

kérelmét, 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 

2013/32/EU irányelv értelmében vett 

ismételt kérelemként. Ilyen esetben a 

tagállamok biztosítják a kérelem 

vizsgálatának befejezését. 

Or. en 

Indokolás 

Azon elv kötelező alkalmazásának érvényesítése, hogy minden további beadványt új vagy 

ismételt kérelemnek tekintenek, jelentős eljárási következményekkel jár a kérelmezőre (ezt 

részben a menekültügyi eljárásról szóló rendelet is szabályozza). Az előadó ennek kapcsán a 

Dublin III. rendelet szövegéhez való visszatérést javasolja. 

 

Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában 

említett helyzetben a felelős tagállam 

felelős hatósága által a kérelem 

elutasításáról hozott határozat a 

továbbiakban nem képezheti jogorvoslat 

tárgyát a 2013/32/EU irányelv V. 

fejezetének keretében. 

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában 

említett helyzetben, amennyiben a 

kérelmet csupán első fokon utasították el, 
a felelős tagállam biztosítja, hogy az 

érintett személy a 2013/32/EU irányelv 46. 

cikkének megfelelően hatékony 

jogorvoslattal élhetett, illetve élhet. 

Or. en 
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Indokolás 

A menedékjog iránti kérelemről szóló érdemi határozatra irányuló hatékony jogorvoslathoz 

való jog megvonása valószínűleg ellentétes lenne a Charta 47. cikke által a hatékony 

jogorvoslathoz való jog tekintetében biztosított jogokkal. Az előadó egyetért azzal, hogy a 

kérelmezőt ebben az esetben a felelős tagállamnak vissza kell fogadnia ((1) bekezdés d) 

pontja), azonban továbbra is biztosítani kell a kérelmével kapcsolatban hozott határozat ellen 

való fellebbezés jogának az érvényesülését. Ezért javasolt a Dublin III. rendelet szövegéhez 

való visszatérés. 

 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A felelős tagállam meghatározására 

vonatkozó eljárás azonnal kezdetét veszi, 

amint a nemzetközi védelem iránti 

kérelmet először benyújtják a tagállamhoz , 

kivéve, ha a 3. cikk (4) vagy (5) bekezdése 

alapján már az első kérelem helye szerinti 

tagállam a felelős tagállam . 

(1) A felelős tagállam meghatározására 

vonatkozó eljárás azonnal kezdetét veszi, 

amint a nemzetközi védelem iránti 

kérelmet először benyújtják a tagállamhoz, 

kivéve, ha a 3. cikk (5) bekezdése alapján 

már az első kérelem helye szerinti tagállam 

a felelős tagállam. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás a 3. cikk (3) és (4) bekezdésének törléséhez kapcsolódik. 

 

Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) adott esetben az együtt utazó 

családtagok vagy hozzátartozók 

kérelmeivel való kapcsolatokat; 

b) adott esetben az együtt utazó 

családtagok, hozzátartozók vagy 

kérelmezők csoportjainak arra vonatkozó 
kérelmeivel való kapcsolatokat, hogy 

együtt utazókként vegyék őket 

nyilvántartásba; 

Or. en 
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Indokolás 

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your 

rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also 

wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to 

expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to 

enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants 

rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary 

movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a 

system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the 

application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country 

determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their 

choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of 

arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. 

which will reduce the administrative burdens on the Member States. 

 

Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) amennyiben a VII. fejezet szerinti 

elosztási mechanizmus alkalmazandó, a 36. 

cikk (4) bekezdésében és a 39. cikk h) 

pontjában említett információk. 

h) amennyiben a VII. fejezet szerinti 

elosztási mechanizmus alkalmazandó, a 

36a. cikk (3) bekezdésében és a 39. cikk h) 

pontjában említett információk. 

Or. en 

Indokolás 

Pusztán technikai jellegű módosításról van szó, amelyre a 36. cikk (4) bekezdésének törlése, 

és e bekezdés egyes vonatkozásainak a 36a. cikkbe történő áthelyezése miatt van szükség. 

 

Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 21. cikk (2) bekezdése 

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 21. cikk (2) bekezdése 
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értelmében benyújtott kérelem időpontját 

követő egy hónapon belül megkeresi e 

másik tagállamot, hogy vegye át a 

kérelmezőt. 

értelmében benyújtott kérelem időpontját 

követő két hónapon belül megkeresi e 

másik tagállamot, hogy vegye át a 

kérelmezőt. 

Or. en 

Indokolás 

A tagállamok részéről számos észrevétel érkezett arra vonatkozóan, hogy a javasolt új 

határidő (a Dublin III. rendeletben szereplő három hónap a bizottsági javaslatban egy 

hónapra rövidült) nem reális. Az előadó egyetért azzal az állásponttal, miszerint fontos 

lerövidíteni a dublini eljárás idejét, ugyanakkor a tagállamok számára észszerű időt kell 

biztosítani ahhoz, hogy az e rendeletben előírt valamennyi eljárást elvégezhessék. 

 

Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az első albekezdéstől eltérve, az (EU) [a 

603/2013/EU rendelet átdolgozásáról szóló 

rendeletre irányuló javaslat] rendelet 13. 

cikke alapján bejegyzett adatokra 

vonatkozó Eurodac-találat vagy a 

767/2008/EU rendelet 21. cikkének (2) 

bekezdése alapján bejegyzett adatokra 

vonatkozó VIS-találat esetén a megkeresést 

a találat beérkezését követő két héten belül 

meg kell küldeni . 

Az első albekezdéstől eltérve, az (EU) [a 

603/2013/EU rendelet átdolgozásáról szóló 

rendeletre irányuló javaslat] rendelet 13. 

cikke alapján bejegyzett adatokra 

vonatkozó Eurodac-találat vagy a 

767/2008/EU rendelet 21. cikkének (2) 

bekezdése alapján bejegyzett adatokra 

vonatkozó VIS-találat esetén a megkeresést 

a találat beérkezését követő egy hónapon 

belül meg kell küldeni. 

Or. en 

Indokolás 

A tagállamok részéről számos észrevétel érkezett arra vonatkozóan, hogy a javasolt új 

határidő (a Dublin III. rendeletben szereplő két hónap a bizottsági javaslatban két hétre 

rövidült) nem reális. Az előadó egyetért azzal az állásponttal, miszerint fontos lerövidíteni a 

dublini eljárás idejét, ugyanakkor a tagállamok számára észszerű időt kell biztosítani ahhoz, 

hogy az e rendeletben előírt valamennyi eljárást elvégezhessék. 

 

Módosítás  81 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 



 

PR\1118296HU.docx 63/94 PE599.751v02-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A kiskorúak tekintetében az e bekezdés 

első és második albekezdésében említett 

határidők kiszámítása során az idő attól 

az időponttól számítandó, amikor 

kineveztek egy gyámot és a 8. cikk (3) 

bekezdése alapján megvizsgálták a 

gyermek mindenek felett álló érdekét. 

Or. en 

Indokolás 

Annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő idő áll rendelkezésre a kiskorúakkal kapcsolatos 

eljárások számára, és hogy a kiskorúakat az eljárás teljes időtartama alatt támogassák, az 

előadó azt javasolja, hogy a hivatalos határidőket csak a gyám kinevezését és a mindenek 

felett álló érdek vizsgálatát követő időponttól számítsák. 

 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 24a. cikk 

 Az átvételi értesítés benyújtása 

 (1)  Amennyiben a kérelmezőt a 15. 

cikk (1a) bekezdése vagy a 36b. cikk (4) 

bekezdése alapján egy másik tagállamba 

szállítják, az elosztás szerinti 

céltagállamot véletlenszerűen, a 44. 

cikkben említett automatizált rendszer 

segítségével kell kiválasztani azon 

tagállamok közül, amelyek javára a 34. 

cikkben említett korrekciós célú elosztási 

mechanizmust jelenleg nem alkalmazzák. 

 (2)  Az elosztás szerinti céltagállam (1) 

bekezdés szerinti meghatározását 

követően az erre vonatkozó információt 

automatikusan be kell vezetni az Eurodac-

rendszerbe, és az elosztás szerinti 

céltagállamot automatikus értesítés révén 

tájékoztatni kell. 



 

PE599.751v02-00 64/94 PR\1118296HU.docx 

HU 

 (3)  A kérelmezőt a tartózkodási helye 

szerinti tagállam tájékoztatja a (2) 

bekezdés szerinti céltagállam-

meghatározásról, valamint az Európai 

Unió Menekültügyi Ügynökségével 

együttműködve az átadás módjáról. 

 (4)  Az Európai Unió Menekültügyi 

Ügynökségének biztosítania kell a 

kérelmező tartózkodási hely szerinti 

tagállamból a felelős tagállamba való 

gyors átadását. 

 (5)  A 39, 40., 41. és 42. cikkben foglalt 

kötelezettségek értelemszerűen 

alkalmazandók. 

Or. en 

Indokolás 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 

work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 

(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 

arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 

applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 

 

Módosítás  83 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok az átadási 

határozatról szóló értesítéstől számított 7 

napot írnak elő az érintett személy által az 

(1) bekezdés szerinti hatékony 

jogorvoslathoz fűződő jog gyakorlására. 

(2) A tagállamok az átadási 

határozatról szóló értesítéstől számított, 

legalább 15 nap hosszúságú észszerű 

időtartamot írnak elő az érintett személy 

által az (1) bekezdés szerinti hatékony 
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jogorvoslathoz fűződő jog gyakorlására. 

Or. en 

Indokolás 

A hatékony jogorvoslat biztosítása érdekében alapvető fontosságú, hogy elegendő idő álljon 

rendelkezésre e jog gyakorlásához. A hétnapos határidő egyszerűen túl rövid. Biztosítani kell, 

hogy legalább 15 nap álljon a kérelmező rendelkezésére a fellebbezésre, annak biztosítása 

érdekében, hogy a rendszer megfelelő garanciákat nyújtson, azonban a tagállamokra kell 

bízni, hogy ha úgy kívánják, hosszabb időt határozzanak meg. 

 

Módosítás  84 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 4 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 

hatékony jogorvoslat hatálya annak 

megvizsgálására korlátozódik, hogy 

megszegték-e a 3. cikk embertelen vagy 

megalázó bánásmód fennállásának 

veszélyével kapcsolatos (2) bekezdését, 

vagy a 10–13. és 18. cikket. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó úgy véli, hogy a fellebbezési jogot nem lehet a Charta bizonyos vonatkozásaira 

korlátozni anélkül, hogy ne kerülnénk azonnal ellentmondásba a Charta 47. cikkében előírt, a 

hatékony jogorvoslathoz való joggal. 

 

Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 5 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Amennyiben nem hoznak az (1) 

bekezdés szerinti átadási határozatot, a 

tagállamok bíróság vagy törvényszék előtti 

hatékony jogorvoslatot biztosítanak, 

amennyiben a kérelmező azt állítja, hogy 

valamely családtagja, vagy kísérő nélküli 

(5) Amennyiben nem hoznak az (1) 

bekezdés szerinti átadási határozatot, a 

tagállamok bíróság vagy törvényszék előtti 

hatékony jogorvoslatot biztosítanak, 

amennyiben a kérelmező azt állítja, hogy 

egy másik tagállam a felelős a kérelem 
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kiskorú esetében hozzátartozója 

jogszerűen tartózkodik egy, a nemzetközi 

védelmét megvizsgáló tagállamtól eltérő 
tagállam területén, és ezért úgy véli, hogy 

az említett másik tagállamnak felelős a 

kérelem megvizsgálásáért. 

megvizsgálásáért. 

Or. en 

Indokolás 

Az új bizottsági javaslat arra irányul, hogy lehetővé tegye a jogorvoslathoz való jogot 

azokban az esetekben, amikor a családegyesítés akadályoztatva van amiatt, hogy a kérelmezőt 

nem helyezik át abba a tagállamba, amelyben a család tartózkodik. Különösen az Európai 

Bíróság Ghezelbash-ügyben hozott ítélete fényében azonban érdemes lenne kiterjeszteni e jog 

hatályát a dublini kritériumok valamennyi nem megfelelőnek ítélt alkalmazására. 

 

Módosítás  86 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kérelmezőnek vagy a 20. cikk (1) 

bekezdésének c), d) vagy e) pontjában 

említett más személynek a felelős tagállam 

részére történő átadásához szükséges 

költségeket az átadó tagállam viseli. 

(1) A kérelmezőnek vagy a 20. cikk (1) 

bekezdésének c), d) vagy e) pontjában 

említett más személynek a felelős tagállam 

részére történő átadásához szükséges 

költségeket az Unió általános 

költségvetéséből kell biztosítani. 

Or. en 

Indokolás 

További intézkedésként, annak érdekében, hogy az egyes tagállamokat jobban ösztönözzék 

arra, hogy valamennyi, a területükön tartózkodó menedékkérőt késedelem nélkül 

regisztráljanak, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamokat a rendelet 

rendelkezéseinek betartása miatt ne terheljék többletkiadások, az e rendelet szerinti 

átadásokat az Európai Unió költségvetéséből kell fedezni. 

 

Módosítás  87 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 2 bekezdés 
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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) 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. 

Or. en 

Indokolás 

A korrekciós célú elosztási mechanizmust azelőtt kell aktiválni, mielőtt a kedvezményezett 

tagállamot súlyosan érintené a menedékkérők beáramlása. Ezért az aktiválási arányt a 

referenciakulcs 150%-áról a kulcs 100%-ára kellett csökkenteni. Az előadó továbbá azon a 

véleményen van, hogy a 3. cikk (1) bekezdésében foglalt kritériumoknak megfelelő kérelmeket 

is bele kell számítani a referenciaértékbe. 

 

Módosítás  88 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Azon kérelmezőket, akik a 34. cikk 

(5) bekezdésében említett elosztási 

értesítés után nyújtották be kérelmüket a 

kedvezményezett tagállamban, az (1) 

bekezdésben említett tagállamokba osztják 

el, és e tagállamok meghatározzák a felelős 

tagállamot; 

(2) Azon kérelmezőket, akik a 34. cikk 

(5) bekezdésében említett elosztási 

értesítés után nyújtották be kérelmüket a 

kedvezményezett tagállamban, és 

amennyiben a 19. cikk (2a) bekezdése 

vagy a 36b. cikk alapján nem lehetett 

meghatározni a felelős tagállamot, az (1) 

bekezdésben említett tagállamokba osztják 

el, és e tagállamok meghatározzák a felelős 

tagállamot; 

Or. en 
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Indokolás 

Ez azt jelenti, hogy a könnyített családegyesítési eljárást és a mérlegelési záradék 

alkalmazására vonatkozó kérelmet a kérelmező korrekciós célú elosztási mechanizmusnak 

megfelelő áthelyezése előtt lehetővé kell tenni. 

 

Módosítás  89 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az fogadhatatlannak nyilvánított 

vagy a 3. cikk (3) bekezdésével 

összhangban gyorsított eljárásban vizsgált 

kérelmekre nem vonatkozik az elosztás. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Ez a törlés a felelős tagállam meghatározását megelőző elfogadhatósági eljárásokra 

vonatkozó 3. cikk (3) bekezdése törlésének következménye. Meg kell jegyezni, hogy a 

felelősség meghatározását követően valamennyi tagállam szabadon alkalmazhatja az 

elfogadhatósági vizsgálatot, a menekültügyi eljárásokról szóló rendelet rendelkezéseinek 

megfelelően. 

 

Módosítás  90 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A kedvezményezett tagállamnak 

biztosítania kell, hogy azon kérelmezők, 

akik a 34. cikkben említett elosztási 

értesítés után nyújtották be kérelmüket a 

kedvezményezett tagállamban, igénybe 

vehessék a 19. cikk (2a) bekezdésében és a 

36b. cikkben említett eljárást. 

Or. en 

Indokolás 

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the 



 

PR\1118296HU.docx 69/94 PE599.751v02-00 

 HU 

discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the 

incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail 

themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the 

Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference 

by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely 

become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b 

refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with 

family to quickly reunite with them. 

 

Módosítás  91 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A referenciakulcs (1) bekezdés 

szerinti alkalmazása alapján a 44. cikk (1) 

bekezdésében említett automatizált 

rendszer megjelöli az elosztási célállamot, 

és ezt az információt a 22. cikk (1) 

bekezdésében említett nyilvántartásba 

vételtől számított legfeljebb 72 órán belül 

közli a kedvezményezett tagállammal és az 

elosztás szerinti céltagállammal, és az 

elosztás szerinti céltagállamot felveszi a 

23. cikk (2) bekezdésében említett 

elektronikus fájlba. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Ezt a cikket törölni kell, mivel a 36a. cikk új rendszert javasol az elosztás szerinti céltagállam 

meghatározására. 

 

Módosítás  92 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 36a. cikk 

 Az elosztás szerinti céltagállam 

meghatározása 
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 (1) A 35. cikkben említett 

referenciakulcs alapján a 44. cikk (1) 

bekezdésében említett automatizált 

rendszer megjelöli azt a hat tagállamot, 

amelyben az egyenletes elosztásból való 

részesedéshez képest a kérelmezők száma 

a legalacsonyabb. 

 (2) Az automatizált rendszer e hat 

tagállam mindegyike számára megnyit egy 

30 helyből álló átadási jegyzéket. Az 

Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége 

biztosítja, hogy a kérelmezőket a 41. 

cikknek megfelelően hozzárendeljék 

valamelyik nyitott átadási jegyzékhez. 

 (3) Amennyiben egy átadási jegyzék 

összes rendelkezésre álló helye be van 

töltve a (2) bekezdésnek megfelelően, az 

automatizált rendszer ezt az információt 

közli a kedvezményezett tagállammal és az 

elosztás szerinti céltagállammal, és az 

elosztás szerinti céltagállamot felveszi a 

23. cikk (2) bekezdésében említett 

elektronikus fájlba. 

 (4) Amennyiben egy átadási jegyzék a 

(3a) bekezdés szerint megtelik, az 

automatizált rendszer új jegyzéket nyit 

meg azon tagállam számára, amelyben az 

egyenletes elosztásból való részesedéshez 

képest a kérelmezők száma a 

legalacsonyabb, és amely esetében még 

nem nyitottak jegyzéket. 

Or. en 

Indokolás 

This would create a new system for the corrective allocation of applicants that would allow 

for the relocation both of individual applicants and groups of applicants. It would maintain 

the automated nature of the system and would not introduce any element of choice of 

destination for the applicants but it would enable groups of applicants that have declared 

themselves being a group to be relocated together rather than being split up between a large 

number of Member States. Your rapporteur believes that this would have a positive effect on 

integration, work to reduce secondary movements and reduce administrative burdens on 

Member States. 
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Módosítás  93 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 36b. cikk 

 Családegyesítési eljárás a korrekciós célú 

elosztási mechanizmus esetén 

 (1) A tagállam, amelynek javára a 34. 

cikk szerint a korrekciós célú elosztási 

mechanizmust alkalmazzák, felelős a 

kérelmezőre vonatkozó külön 

családegyesítési eljárás elvégzéséért 

annak érdekében, hogy biztosítsák a 

kérelmezők gyors családegyesítését és a 

menekültügyi eljárásokhoz való 

hozzáférését azokban az esetekben, 

amikor kellő támpont van arra 

vonatkozóan, hogy a 10., 11., 12. vagy 13. 

cikknek megfelelően valószínűleg 

családegyesítési joggal rendelkeznek. 

 (2) Annak megállapítása során, hogy 

elegendő jel utal-e arra, hogy a 

kérelmezőnek van családtagja az általa 

kérelmezett tagállamban, a 

meghatározásért felelős tagállam 

biztosítja, hogy a kérelmező megértse a 

családtag és/vagy hozzátartozó 

alkalmazandó fogalmának 

meghatározását, továbbá biztosítja, hogy a 

kérelmező biztos legyen abban, hogy a 

szóban forgó családtagok és/vagy rokonok 

nem egy másik tagállamban tartózkodnak. 

A meghatározásért felelős tagállam azt is 

biztosítja, hogy a kérelmező tudatában 

legyen annak, hogy nem tartózkodhat 

abban a tagállamban, ahol azt állítja, 

hogy családtagjai és/vagy rokonai vannak, 

kivéve, ha ezt az állítást az illető tagállam 

igazolni tudja. Ha a kérelmező által 

rendelkezésre bocsátott információk 

alapján nem merül fel kétség azt illetően, 

hogy a kérelmező által megjelölt 

tagállamban családtagok és/vagy rokonok 

élnek, akkor az (1) bekezdés 

követelményeinek való megfelelés 
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érdekében megállapítható, hogy kellő 

támpont van arra vonatkozóan, hogy a 

kérelmezőnek az adott tagállamban 

családtagja és/vagy rokona van. 

 (3) Ha az (1) és (2) bekezdés szerint 

kellően valószínűsíthető, hogy a 

kérelmező a 10., 11., 12. vagy 13. cikknek 

megfelelően családegyesítési joggal 

rendelkezik, a kedvezményezett tagállam 

értesíti erről az érintett tagállamot, és a 

kérelmezőt át kell adni ennek a 

tagállamnak. 

 (4) A kérelmezőt a (3) bekezdésben 

említett eljárás szerint fogadó 

tagállamnak kell megállapítania, hogy a 

10., 11., 12. vagy 13. cikknek megfelelően 

teljesülnek-e a családegyesítés feltételei. 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a 

családegyesítés feltételei nem teljesülnek, 

a fogadó tagállam biztosítja, hogy a 

kérelmezőt a 24a. cikkben meghatározott 

eljárásnak megfelelően helyezzék át egy 

másik tagállamba. 

 (5) Azon tagállam illetékes hatóságai, 

amelyben a kérelmező állítása szerint 

családtagja és/vagy rokona tartózkodik, 

segítséget nyújtanak a meghatározásért 

felelős tagállam illetékes hatóságainak 

azon kérdések megválaszolása révén, 

amelyek célja annak tisztázása, hogy az 

állítólagos családi kötelékek valósak-e. 

Or. en 

Indokolás 

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick 

access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would 

operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light 

check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the 

European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has 

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are 

fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to 

another Member State in order to prevent abusive claims of family ties. 
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Módosítás  94 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

37 cikk törölve 

Pénzügyi szolidaritás  

(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. 

 

(2)  Ebben az esetben a 44. cikk (1) 

bekezdésében említett automatizált 

rendszer a referenciakulcsot e tizenkét 

hónapos időszak alatt azon tagállamokra 

fogja alkalmazni, amelyekben azon 

benyújtott kérelmek száma, amelyért ők a 

felelős tagállamok, nem éri el a 35. cikk 

(1) bekezdése szerinti hányadot, kivéve az 

információt bejegyző tagállamot, valamint 

a kedvezményezett tagállamot. A 44. cikk 

(1) bekezdésében említett automatizált 

rendszer minden olyan kérelmet beszámít 

az információt bejegyző tagállam 

hányadába számít bele, amelyet egyébként 

a 36. cikk (4) bekezdése alapján az 

említett tagállamnak osztottak volna el. 

 

(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 
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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. 

(4)  A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusok útján határozatot fogad el az 56. 

cikkben említett vizsgálati eljárással 

összhangban a (3) bekezdésben részletes 

végrehajtási szabályainak 

megállapítására. 

 

(5)  Az Európai Unió Menekültügyi 

Ügynöksége figyelemmel kíséri a pénzügyi 

szolidaritási mechanizmus alkalmazását, 

és arról évente jelentést tesz a 

Bizottságnak. 

 

Or. en 

Indokolás 

The corrective allocation system is intended to balance the unfair sharing of responsibilities 

under a system that places a lot of efforts on frontline Member States. Allowing other Member 

States to buy themselves out from the system would not be fair to frontline Member States and 

for such a system to work the cost of the opt out would have to be so dissuasively high that it 

would become fundamentally unfair also to less economically strong Member States. Finally 

your rapporteur does not agree with the concept of Member States paying for avoiding a 

responsibility to assist people in need of international protection. 

 

Módosítás  95 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a jogerős átadási határozattól 

számított négy héten belül átadja a 

kérelmezőt az elosztás szerinti 

céltagállamnak. 

c) megadja a szükséges segítséget 

annak biztosításához, hogy az Európai 

Unió Menekültügyi Ügynöksége a jogerős 

átadási határozattól számított négy héten 

belül átadhassa a kérelmezőt az elosztás 

szerinti céltagállamnak. 

Or. en 
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Indokolás 

A módosítás azzal a javaslattal kapcsolatos, hogy az átadásra vonatkozó felelősséget 

áthelyezzék az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéhez. 

 

Módosítás  96 

Rendeletre irányuló javaslat 

40 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben a biztonsági 

ellenőrzés eredménye megerősíti, hogy a 

kérelmező nyomós okokból veszélyt 

jelenthet a nemzetbiztonságra vagy 

közrendre, a kérelem helye szerinti 

kedvezményezett tagállam lesz a felelős 

tagállam, és a 2013/32/EU irányelv 31. 

cikkének (8) bekezdése alapján gyorsított 

eljárásban vizsgálja meg a kérelmet. 

(3) Amennyiben a biztonsági 

ellenőrzés eredménye megerősíti, hogy a 

kérelmező nyomós okokból veszélyt 

jelenthet a nemzetbiztonságra vagy 

közrendre, a kérelem helye szerinti 

kedvezményezett tagállam lesz a felelős 

tagállam, és a 2013/32/EU irányelv 31. 

cikkének (8) bekezdése alapján gyorsított 

eljárásban vizsgálhatja meg a kérelmet. 

Or. en 

Indokolás 

A Dublini Rendeletnek egyértelmű szabályokat kell megállapítania a kérelmekre vonatkozó 

felelősség tagállamok közötti megosztása céljából. A tagállamok fenntarthatják a jogot annak 

meghatározására, hogy a menekültügyi eljárásokról szóló rendelet keretében melyik a 

kérelem elbírálásához legmegfelelőbb eljárás. Amennyiben a gyorsított eljárás a 

legmegfelelőbb, ezt lehetővé kell tenni, azonban nem válhat kötelező jellegűvé. 

 

Módosítás  97 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Azon kérelmezőket, akik a 22. cikk 

(1) bekezdésének b) pontjában említettek 

szerint együtt utazókként vetették magukat 

nyilvántartásba, és akikre az elosztási 

eljárás alkalmazandó, de akik nem 

egymás családtagjai, lehetőség szerint 

ugyanazon tagállamhoz rendelik hozzá. 
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Or. en 

Indokolás 

Az előadó által javasolt felülvizsgált áthelyezési modell szerint a kérelmezőket nem csak 

egyénileg, hanem csoportokban is át lehetne telepíteni, ez azonban nem vonná magával a 

céltagállam kiválasztásának jogát, és csak lehetőség szerint alkalmazandó, ellentétben a 

családtagokkal, akiket mindig ugyanannak a tagállamnak adnak át. 

 

Módosítás  98 

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 az 

Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége 

révén történő átadásának költségeit az 

Unió általános költségvetéséből kell 

biztosítani, és a kedvezményezett tagállam 

számára 300 EUR átalányösszeget 

térítenek meg a 38. cikk c) pontja szerint 

átadott minden személy után. 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó azt javasolja, hogy a Dublini Rendelet szerinti átadásokra vonatkozó felelősség 

kerüljön át a tagállamoktól az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéhez. Jelentős 

megtakarítással járna a térítés összegének 500 euróról 300 euróra való csökkentése, amely 

összeget az előadó véleménye szerint a rendszer támogatására kell fordítani. 

 

Módosítás  99 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 cikk – 1 bekezdés 

 

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 

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 
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hányadának 150%-a alá csökken. hányadának 75%-a alá csökken. 

Or. en 

Indokolás 

It is proposed that corrective allocation commences once the quota of a Member State has 

been fulfilled (at 100%). Your rapporteur suggests lowering the point at which corrective 

allocation ceases to 75% of the quota in order to avoid situations where a Member State 

continuously close to this level of capacity in relation to arrivals would be going in and out of 

the corrective allocation mechanism. Once the arrivals have diminished to 75% of the 

national quota it could reasonably be argued that the risk that the Member State would 

shortly once again need the support of the corrective allocation mechanism would be much 

smaller. This will increase the predictability and stability of the system. 

 

Módosítás  100 

Rendeletre irányuló javaslat 

VII a fejezet (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 VIIa. fejezet 

 Kölcsönös szolidaritás 

Or. en 

 

Módosítás  101 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 43a. cikk 

 A korrekciós célú elosztási mechanizmus 

felfüggesztése 

 Amennyiben egy tagállam tekintetében az 

(EU) 2016/1624 rendelet 19. cikke (1) 

bekezdésében említett határozat születik 

azt követően, hogy a tagállam nem teljesíti 

megfelelően a külső határ rá eső részének 

igazgatására vonatkozó kötelezettségeit, a 

Tanács a Bizottság javaslata alapján, 

végrehajtási jogi aktus útján 
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haladéktalanul elfogadhat az adott 

tagállamra vonatkozó, az e rendelet 34. 

cikkében említett korrekciós célú elosztási 

mechanizmus alkalmazását felfüggesztő 

határozatot. A korrekciós célú elosztási 

mechanizmus felfüggesztésére vonatkozó 

határozat egy meghatározott, legfeljebb 

egy éves időszakra hozható és 

megújítható. A végrehajtási jogi aktus 

előkészítésekor és szövegezésekor a 

Bizottság gondoskodik valamennyi 

dokumentum – többek között a jogalkotási 

aktus tervezete – időben történő és 

egyidejű továbbításáról az Európai 

Parlament és a Tanács részére. Az 

Európai Parlamentet késedelem nélkül 

tájékoztatni kell valamennyi további 

intézkedésről és döntésről. 

Or. en 

Indokolás 

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and 

management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure 

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should 

there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the 

corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the 

benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs 

view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the 

European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it 

deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the 

Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this 

context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the 

way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the 

proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the 

proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also 

foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the 

European Parliament. 

 

Módosítás  102 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 43b. cikk 
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 Kényszerítő intézkedések 

 Ha egy tagállam nem teljesíti a VII. 

fejezet szerinti kötelezettségeit, az (EU) 

XXXX/XXXX rendelettel módosított 

1303/2013/EU rendelet XXX. cikke által 

meghatározott eljárás lesz alkalmazandó. 

Or. en 

Indokolás 

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State 

would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. 

Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their 

ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national 

leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a 

system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European 

Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the 

solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural 

and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under 

review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified 

proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the 

commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a 

priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the 

principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, 

illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member 

States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity 

within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested 

as a key policy area for European cohesion policy. 

 

Módosítás  103 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzetközi védelem iránti 

kérelmek 22. cikk alapján történő 

nyilvántartásba vétele és azok arányának 

ellenőrzése, valamint a VII. fejezetben 

meghatározott elosztási mechanizmus 

alkalmazása céljából automatizált rendszert 

hoznak létre. 

(1) A nemzetközi védelem iránti 

kérelmek 22. és 24a. cikk alapján történő 

nyilvántartásba vétele és azok arányának 

ellenőrzése, valamint a VII. fejezetben 

meghatározott elosztási mechanizmus 

alkalmazása céljából automatizált rendszert 

hoznak létre. 

Or. en 
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Indokolás 

Az automatizált rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a korrekciós célú elosztás mellett 

az új, 24a. cikkben szereplő elosztási modellt is támogassa. 

 

Módosítás  104 

Rendeletre irányuló javaslat 

45 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Európai Unió Menekültügyi 

Hivatala hozzáféréssel rendelkezik az 

automatizált rendszerhez a 35. cikk (4) 

bekezdésében említett referenciakulcs 

bevitele és kiigazítása, valamint a 22. cikk 

(3) bekezdésében említett információk 

bevitele céljából. 

(2) Az Európai Unió Menekültügyi 

Hivatala hozzáféréssel rendelkezik az 

automatizált rendszerhez a 35. cikk (4) 

bekezdésében említett referenciakulcs 

bevitele és kiigazítása, a 22. cikk (3) 

bekezdésében említett információk 

bevitele, valamint a 36a. cikk szerinti 

kötelezettségei teljesítése céljából. 

Or. en 

Indokolás 

Az új 36a. cikkben javasoltak szerint az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége felelős azért, 

hogy a korrekciós célú elosztás keretében a tagállamoktól érkező kérelmezők listáját 

„feltöltse”, ezért e módosítás biztosítja, hogy az ügynökség hozzáférjen az ehhez szükséges 

elektronikus rendszerhez. 

 

Módosítás  105 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 35. cikktől eltérően a korrekciós célú 

elosztásnál alkalmazott referenciakulcsot 

az ...[e rendelet hatálybalépésének 

dátuma]-t követő első öt év során az Ia. 

mellékletben szereplő képlet segítségével 

kell kiszámítani. 

Or. en 
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Indokolás 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have 

as much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 

 

Módosítás  106 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 38. cikk c) pontjától eltérve a tagállam, 

amelynek javára a korrekciós célú 

elosztási mechanizmust alkalmazzák, az 

...[e rendelet hatálybalépésének dátuma]-t 

követő első öt év során gondoskodik arról, 

hogy a jogerős átadási határozattól 

számított négy héten belül a kérelmezőt 

átadják az elosztás szerinti 

céltagállamnak. 

 A 42. cikk (1) bekezdésétől eltérve egy 

kérelmező elosztás szerinti céltagállamnak 

történő átadásának költségeiért a 

kedvezményezett tagállam számára 300 

EUR átalányösszeget térítenek meg az 53. 

cikk szerint átadott minden személy után. 

Az ilyen pénzügyi támogatást az 

516/2014/EU rendelet 18. cikkében 

meghatározott eljárások alkalmazásával 
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kell végrehajtani. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás ötéves időszakot hoz létre, amelynek során – a 38. cikk c) pontjától eltérve – 

továbbra is a tagállamok a felelősek a korrekciós célú elosztási mechanizmus szerinti 

átadásokért annak érdekében, hogy az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége számára 

elegendő időt biztosítsanak a felelősségvállalásához szükséges szakértelem és szervezet 

kiépítéséhez. A közös európai menekültügyi rendszerre vonatkozó új rendeletek értelmében az 

Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége számos kiegészítő feladatot kap, és rendkívül fontos 

lehetővé tenni számára, hogy először a rendszer legfőbb vonatkozásaira összpontosíthasson 

annak érdekében, hogy továbbra is magas színvonalú szolgáltatásokat nyújthasson. 

 

Módosítás  107 

Rendeletre irányuló javaslat 

58 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az Európai Unió Menekültügyi 

Ügynöksége az 53. cikk (2a) bekezdésében 

említett átmeneti időszak során minden 

tagállamban felméri a kísérő nélküli 

kiskorúak fogadására vonatkozó 

képességet annak érdekében, hogy 

azonosítsa a hiányosságokat és segítséget 

nyújtson a tagállamoknak e hiányosságok 

kezelésében. 

Or. en 

Indokolás 

Különösen fontos, hogy a korrekciós célú elosztási modell szerint átadott kísérő nélküli 

kiskorúak az Európai Unió valamennyi tagállamában megfelelő ellátásban részesüljenek. 

Ezért helyénvalónak tűnik, hogy az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét megbízzák 

azzal, hogy értékelje a kísérő nélküli kiskorúak fogadására vonatkozó nemzeti képességet 

azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson azon tagállamok számára, melyeknek képességük 

bővítésére van szükségük. 

 

Módosítás  108 

Rendeletre irányuló javaslat 

60 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 604/2013/EU rendelet hatályát veszti 

azon tagállamokra nézve, amelyekre e 

rendelet kötelező, egymás közötti 

kötelezettségeik tekintetében. 

A 604/2013/EU rendelet hatályát veszti. 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó úgy véli, hogy a kívül maradó tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani annak 

egyértelmű eldöntésére, hogy a dublini rendszerbe akarnak-e tartozni vagy sem, mivel 

szükségtelen bonyodalmakat okozna, ha egyes tagállamoknak lehetőségük lenne arra, hogy 

továbbra is a Dublin III. rendelet hatálya alá tartozzanak, míg az összes többi tagállam már a 

Dublin IV. rendelet hatálya alá tartozik. 

 

Módosítás  109 

Rendeletre irányuló javaslat 

I a melléklet (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ia. melléklet 

 A 35. cikkben szereplő referenciakulcs 

kiszámítására vonatkozó átmeneti 

szabályok 

 1. A korrekciós célú elosztási 

mechanizmus alkalmazásában az egyes 

tagállamokra vonatkozó referenciaszámot 

az e mellékletben meghatározott átmeneti 

időszakban az alapkulcs és a 35. cikkben 

említett referenciakulcs kombinációja 

határozza meg. Ez az ideiglenes 

referenciakulcs átmeneti 

referenciakulcsnak tekintendő, és az 

átmeneti időszakban a 35. cikkben említett 

referenciakulcs helyett alkalmazandó. 

 2. Az (1) bekezdésben említett alap-

referenciakulcsot az Eurostat adatai 

alapján, a tagállamokban 2011-ben, 2012-

ben, 2013-ban, 2014-ben és 2016-ban 

benyújtott kérelmek számának 

összesítésével kell kiszámítani, elosztva ezt 

az összeget az említett időszakban az 
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összes tagállamban benyújtott kérelmek 

számával. 

 3. Az Európai Unió Menekültügyi 

Ügynöksége megállapítja az alap-

referenciakulcsot és a 35. cikkben említett 

referenciakulcsot. 

 4. Az átmeneti referenciakulcsot az 

alábbiak szerint kell kiszámítani: 

 a) a hatálybalépéstől a hatálybalépést 

követő első naptári év végéig („X. év”) az 

átmeneti referenciakulcs megegyezik az 

alap-referenciakulccsal; 

 b) az X+1. évben az átmeneti 

referenciakulcs az alap-referenciakulcs 

80%-ából és e rendelet 35. cikkében 

említett referenciakulcs 20%-ából tevődik 

össze; 

 c) az X+2. évben az átmeneti 

referenciakulcs az alap-referenciakulcs 

60%-ából és e rendelet 35. cikkében 

említett referenciakulcs 40%-ából tevődik 

össze; 

 d) az X+3. évben az átmeneti 

referenciakulcs az alap-referenciakulcs 

40%-ából és e rendelet 35. cikkében 

említett referenciakulcs 60%-ából tevődik 

össze; 

 e) az X+4. évben az átmeneti 

referenciakulcs az alap-referenciakulcs 

20%-ából és e rendelet 35. cikkében 

említett referenciakulcs 80%-ából tevődik 

össze; 

 5. A (4) bekezdés e) pontjában 

említett határidő lejártát követően a 

referenciakulcsot a 35. cikknek 

megfelelően kell kiszámítani. 

Or. en 

Indokolás 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted 

for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the 

final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as 
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much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities. The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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INDOKOLÁS 

Létre lehet hozni egy szolidaritáson alapuló, jól működő menekültügyi rendszert 

 

A jelenlegi Dublini Rendelet, amely meghatározza a menekült menedékjog iránti kérelméért 

felelős tagállamot, alkalmatlanná vált e célra. Ez 2015-ben vált nyilvánvalóvá, amikor 

háborúk, konfliktusok és üldöztetés elől több mint egymillió ember menekült és kért 

nemzetközi védelmet az EU-ban, aminek következtében a dublini rendszer teljesen 

összeomlott. 

 

Válaszként erre a helyzetre az Európai Bizottság 2016 májusában a felülvizsgált dublini 

rendeletről szóló javaslatot terjesztett elő. Azt követően, hogy kineveztek az Európai 

Parlament e felülvizsgált rendeletért felelős előadójának, megvizsgáltam a javaslatot, 

megalapoztam az Európai Parlament álláspontját, és most készen állok jelentéstervezetem 

ismertetésére. 

 

Az Európai Unió fordulóponthoz érkezett. Nem hagyhatjuk, hogy a válsághelyzetekre ezentúl 

is felhígított kompromisszumokkal és hirtelen hozott eseti válaszokkal reagáljunk, amelyekről 

mindannyian tudjuk, hogy végrehajtásukra túl későn vagy egyáltalán nem kerül sor. Innovatív 

és kreatív módon kell gondolkodnunk. Megítélésem szerint a jelenlegi Dublini Rendeletet 

alapvetően meg kell változtatni, és az új rendeletnek biztosítania kell, hogy: 

• valamennyi ország közösen vállaljon felelősséget a menedékkérőkért;  

• a külső határokkal rendelkező tagállamok, amelyek a legtöbb menekült számára 

az első érkezési helyet jelentik Európában, vállalják az összes érkező személy 

nyilvántartásba vételére, valamint az EU külső határainak védelmére és 

fenntartására vonatkozó felelősségüket; 

• a nemzetközi védelemre szorulók a jelenleginél sokkal gyorsabban védelmet 

nyerjenek, míg azokat, akiket nem illet meg a menedékjog, gyorsan és méltón 

küldjék vissza származási országukba. 

 

Itt az ideje, hogy véget vessünk azon rendszer támogatásának, amelyben a menekültek 

gátlástalan emberkereskedők karmaiba kényszerülnek, akik Európába csempészik őket. 

Ehelyett olyan rendszert kell kiépítenünk, amely azonnali regisztrációra ösztönzi a 

menekülteket az EU-ba érkezésükkor. 

 

A menedékkérőknek biztosaknak kell lenniük abban, hogy jogilag helyes menekültügyi 

eljárásban részesülnek függetlenül attól, hogy melyik európai tagállam dolgozza fel a 

kérelmüket. Azt is értésükre kell adni ugyanakkor, hogy nem jogosultak maguk eldönteni, 

hogy mely uniós tagállamban kérnek menedéket, hanem az Európai Unió vizsgálja meg a 

menedékjog iránti kérelmüket, és adott esetben nemzetközi védelmet biztosít számukra. 

 

Az új Dublini Rendeletnek egyszerűnek, a gyakorlatban megvalósíthatónak kell lennie, és 

szilárd elveken kell nyugodnia. Úgy vélem, jelentéstervezetemben sikerült megteremtenem 

ennek alapjait. Tervezetem valamennyi tagállam teljes és egyenlő részvételét feltételezi. 

Teljes mértékű végrehajtása megosztott felelősséggel és valódi szolidaritással jár majd. 

 

Egy működőképes állandó áthelyezési rendszerre van szükség 

 

A 160 000 menedékkérő ad hoc áthelyezése Olaszországból Görögországba nagyrészt 
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kudarcot vallott. Fontos, hogy tanuljunk e tapasztalatokból annak érdekében, hogy egy 

rugalmas és a gyakorlatban is működő áthelyezési rendszert építsünk ki a Dublini Rendelet 

keretében. 

 

A válság kellős közepén bevezetett ideiglenes áthelyezési rendszer legfontosabb tanulsága az, 

hogy a válság- és kockázatkezelési mechanizmusoknak már a válság kitörése előtt létezniük 

kell. Az európai döntéshozatali folyamatok egyszerűen nem elég rugalmasak ahhoz, hogy 

válság idején megfelelően és időben kezeljenek egy ilyen összetett problémát. 

 

A meglévő intézkedések – például a korai előrejelző mechanizmus a Dublini Rendelet 

keretében, vagy az átmeneti védelemről szóló irányelv, amelyet vészhelyzet esetén kellene 

alkalmazni, de amelyet előtte a Tanácsnak meg kell szavaznia – bevezetésére eddig még soha 

nem került sor, függetlenül a válság mértékétől. Ezért célszerű az áthelyezési rendszert egy 

automatikus rendszerre alapozni. 

 

A Bizottság által javasolt korrekciós célú elosztási modell módosítása 

 

Az alábbi változtatási javaslatok merültek fel a Bizottság által javasolt korrekciós célú 

elosztási modell javítása érdekében: 

 

A dublini rendszer előtti elfogadhatósági ellenőrzések megszüntetése 

A javaslat, amely a felelős tagállam meghatározását megelőzően kötelezően előírja a kérelem 

elfogadhatóságának a megállapítását, leküzdhetetlen adminisztratív terheket róna az uniós 

frontországokra. 

 

Könnyített családegyesítési eljárás bevezetése 

A bizottsági javaslat szerint minden családegyesítési eljárást egy második, elosztás szerinti 

céltagállamban végeznének el, amely költséges kettős átadásokkal járna. A másik fő 

alternatíva, hogy az uniós frontországok végezzék el a családegyesítési eljárást, ami 

jelentősen megnöveli az adminisztratív terheket és meghosszabbítja az eljárásokat. Én olyan 

középutat javaslok, amelyben a kérelmezőt annak a tagállamnak adják át, ahol állítása szerint 

családtagja tartózkodik, és ez a tagállam végzi el a vizsgálatot. Ha egy kérelmező azt állítja, 

hogy egy adott tagállamban családtagja van, azonban ez nem igaz, a kérelmezőt átadják a 

korrekciós célú elosztási mechanizmus révén kiválasztott tagállamnak.  

 

A mérlegelési záradék alkalmazásának kérelmezése 

A kérelmezőknek lehetőséget kell biztosítani, hogy egy tagállamot felkérhessenek arra, hogy 

éljen mérlegelési jogaival annak érdekében, hogy olyan esetekben is felelősséget vállalhasson, 

amelyekben ez nem feltétlenül kötelező számára. Egyes kérelmezők önkéntes elfogadása 

hozzászámítana az adott tagállam kvótájához. E rendszer keretében érdekes javaslatnak tűnik, 

hogy a tagállamok az általuk kínált jobb integrációs kilátások miatt fogadjanak be 

kérelmezőket, és ez együttműködésre ösztönözhetné a kérelmezőket is. 

 

Csoportos elosztás 

Az egyénenkénti áthelyezés helyett az áthelyezési rendszert úgy kell módosítani, hogy az egy 

időben lehetővé tegye legfeljebb 30 fős csoportok áthelyezését. Ezzel összefüggésben azt 

javaslom, tegyük lehetővé, hogy a menedékkérők Európába érkezésükkor csoportosan is 

regisztrálhassák magukat. A csoportos regisztráció nem jogosítaná fel őket arra, hogy 

valamely konkrét tagállamnak adják át őket, hanem csak arra, hogy a korrekciós célú elosztási 
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mechanizmus által meghatározott tagállamnak a csoport többi tagjával együtt adják át őket. 

 

A korrekciós célú elosztás és a határvédelem közötti kapcsolat 

Amennyiben egy tagállam, amelynek javára a korrekciós célú elosztási mechanizmust 

alkalmazzák, nem tartja tiszteletben a más tagállamok felé a külső határai igazgatása és a 

kérelmezők regisztrálása terén fennálló kötelezettségeit, tanácsi határozat révén lehetővé kell 

tenni a korrekciós célú elosztási mechanizmus felfüggesztését. 

 

A korrekciós célú elosztást kiváltó küszöbértékek 

A bizottsági javaslat előírja, hogy egy tagállamnak el kell érnie a menedékkérelmek rá eső 

részének 150 százalékát, mielőtt a korrekciós célú elosztási mechanizmus révén 

segítségnyújtásban részesül. Javaslom e felső határ 100 százalékra csökkentését. Javaslom 

továbbá, hogy a korrekciós célú elosztás szűnjön meg, amint egy tagállam korrekciós célú 

elosztásból való relatív részesedése lecsökken az összes elosztás 75 százalékára, annak 

biztosítása érdekében, hogy a tagállamok ne ingadozzanak folyamatosan a korrekciós célú 

elosztási mechanizmusba való be- és kilépés között. 

 

Kényszerítő intézkedések és a pénzügyi szolidaritáson alapuló kilépés 

A Bizottság azt javasolta, hogy a korrekciós célú elosztási mechanizmusból ki lehessen lépni, 

amely lehetővé tette volna a tagállamok számára, hogy kérelmezőnként 250 000 euró 

megfizetése révén kiléphessenek a korrekciós célú elosztási mechanizmusból. 

Elfogadhatatlannak tartom, hogy embereket ilyen árcímkével illessünk, ezért a rendelkezés 

elhagyását javaslom. 

 

Az Európai Unió minden tagállamának tiszteletben kell tartania a társjogalkotók által 

demokratikusan elfogadott jogszabályokat. Ebben az összefüggésben aggodalommal töltenek 

el bizonyos vezető politikusok megjegyzései, amelyekben kijelentik, hogy figyelmen kívül 

hagyják azon uniós demokratikus határozatokat, amelyek nincsenek összhangban nemzeti 

preferenciáikkal. Tekintettel ezekre az észrevételekre, javasoltam a korrekciós célú elosztási 

mechanizmusban való megfelelő részvétel és az európai strukturális és beruházási alapok 

közötti feltételesség bevezetését. Nem tűnne logikusnak lehetővé tenni a tagállamok számára, 

hogy kihasználhassák mások szolidaritását, miközben figyelmen kívül hagyják a közösen 

elfogadott szabályok keretében vállalt saját kötelezettségvállalásaikat. 

 

A korrekciós célú elosztási modell fokozatos bevezetése 

Az elosztási kulcs tekintetében ötéves átmeneti időszakot javaslok és az egyes tagállamok 

kvótáinak meghatározását. Az átmeneti időszak elején a kulcsnak a különböző tagállamokban 

korábban benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelmek átlagos számán kell alapulnia. 

Minden évben levonnák a korábbi kulcs húsz százalékát, és kiegészítenék azt az Európai 

Bizottság által javasolt, a GDP-n és a népességen alapuló kulcs húsz százalékával. 

 

Egy ilyen rendszer biztosítaná, hogy fokozatosan csökkenjen azon tagállamok felelőssége, 

amelyek korábban sok menedékkérőt fogadtak be. Ugyanakkor az ilyen tapasztalatokkal nem 

rendelkező tagállamok számára biztosítaná, hogy legyen idejük a befogadási rendszereik 

kiépítésére, lehetőleg a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és az Európai Unió 

Menekültügyi Ügynöksége által nyújtott támogatás segítségével. 

 

A gyermekek megfelelő ellátásának biztosítása, különös tekintettel a kíséret nélküli 

kiskorúakra 
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A kíséret nélküli kiskorúak esetében a gyám gyors (öt napon belüli) kijelölése, a mindenek 

felett álló érdek javított vizsgálata, valamint multidiszciplináris csapatok alkalmazása az 

vizsgálatok során lehetővé teszi a hatóságok számára a bizalomépítést a kiskorúakkal, és 

ellensúlyozza az embercsempészek és emberkereskedők negatív hatását. Ez jelentősen javítja 

annak esélyeit, hogy a kiskorúak bízni fognak a rendszerben és együttműködnek. Nem 

folytathatunk egy olyan rendszert, amelynek következtében gyermekek ezrei tűnnek el, ami 

sajnálatos módon napjainkban jellemző. A családegyesítési eljárások és a mérlegelésre 

vonatkozó szakasz alkalmazásának kérvényezésére vonatkozó eljárás jelentős javulásának 

köszönhetően a kiskorúak gyorsabban hozzáférnek majd az eljárásokhoz és a stabil 

környezethez. 

 

A tájékoztatásra és a megfelelő ellátásra irányuló beruházás – különösen a kísérő nélküli 

kiskorúak esetében, amint az Unióba belépnek – jelentős megtakarításokat tesz majd lehetővé 

a dublini rendszer más területein, mivel csökkenteni fogja a többszörös átadások 

szükségességét, a hosszúra nyúló fellebbezéseket és így tovább.  

 

A szabálytalan továbbutazások kiváltó okait alapvetően eltörlő rendszer 

A Dublini Rendelet működésének biztosításához elengedhetetlen a kérelem nyilvántartásba 

vétele és az adott tagállam felelőssé válása közötti kapcsolat megszüntetése. Ennek egyik 

eleme annak biztosítása, hogy a rendeletben szereplő eljárások végrehajthatóak és 

gyakorlatiasak legyenek. 

 

Teljes mértékben támogatom a Bizottság arra irányuló törekvéseit, hogy a felelősség 

áthárítását lehetővé tevő joghézagokat felszámolja, és támogatom azokat a törekvéseket, 

amelyek biztosítják az eljárások gyorsítását. Ez azonban csak a problémák egy részére nyújt 

megoldást. Elméletileg amennyiben a rendelet nem határoz meg más kritériumot egy adott 

ország felelősségére vonatkozóan, a felelősség az Unióba való első belépés helye szerinti 

országra hárul. A gyakorlatban azonban ennek megállapítása majdhogynem lehetetlen, hacsak 

az illetőt nem vették nyilvántartásba az Eurodac-adatbázisba, ami napjainkban gyakran nem 

történik meg. 

 

Több hónapnyi időt felölelő felesleges bürokráciát követően általában annak a tagállamnak 

kell felelősséget vállalnia, amelyben a kérelmező tartózkodik. Ez késedelmet okoz az 

eljárásokban, amely többletköltségekkel jár és bizonytalansággal a kérelmező számára, és ami 

a legfontosabb, hogy egy másik országba történő átköltözés gyakran sikeresen működik 

azoknál a kérelmezőknél, akik egy adott országba kívánnak jelentkezni. Ez tehát ösztönzi a 

szabálytalan továbbutazásokat. 

 

Annak érdekében, hogy kitörjünk ebből az ördögi körből és egy egyszerű elosztási szabályt 

biztosítsunk, javaslom a jogellenes beutazás kritériumának módosítását. Ha egy kérelmező a 

korrekciós célú elosztás által nem érintett uniós frontországban nyújt be kérelmet, a jelenlegi 

gyakorlatnak megfelelően ez a tagállam marad felelős a kérelemért. Ez alapvető fontosságú a 

külső határok megfelelő igazgatása és a dublini rendszer közötti kapcsolat biztosítása 

érdekében. Az új rendszer keretében az uniós frontországot a korrekciós célú elosztási 

mechanizmussal is segíteni fogják azt követően, hogy a közös felelősség rájuk eső részét 

vállalták. 

 

Ha egy menedékkérő regisztráció nélkül az első belépési országból egy másik tagállamba 

utazik és ott menedékjogot kér, e tagállam nem felelős a kérelemért. Egy olyan összetett és 
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nem működő rendszer helyett, amellyel azt a látszatot keltjük, hogy az embereket 

visszaküldhetjük az első érkezési országba, a kérelmező illetékes tagállamba történő elosztása 

a korrekciós célú mechanizmus segítségével történne, és ezt követően ennek a tagállamnak 

adnák át. 

 

Ez a rendszer biztosítja, hogy a menedékkérők tudatában legyenek annak, hogy ha 

átköltöznek egy adott tagállamba, ez azt jelenti, hogy automatikusan el kell hagyniuk azt az 

országot. A kritériumot könnyen lehetne alkalmazni és visszatartó erejűnek kellene lennie a 

kérelmezők számára, mivel tulajdonképpen megszüntetné az azt kiváltó okokat, hogy valaki 

nem regisztrál az EU területére való első belépési országban. A rendszer emellett eltörli az 

összes olyan ösztönzőt is, amely arra késztetné a tagállamokat, hogy kerüljék a területükön 

tartózkodó potenciális menedékkérők regisztrálását. 

 

Világossá kell tenni a menedékkérők számára, hogy nem választhatják meg, hogy mely 

ország legyen felelős a kérelmükért, és hogy csak akkor kaphatnak jogállást Európában, ha a 

hivatalos rendszert tiszteletben tartják. 

 

Egy olyan Dublini rendelet, amelyet a kérelmezők megértenek és elfogadnak 

A szabálytalan továbbutazások ösztönzőinek megfékezése, valamint az olyan modell felé való 

elmozdulás, amely biztosítja, hogy minden kérelmező azonnal regisztrál érkezéskor, 

lehetőséget nyújt arra, hogy forrásokat fordítsunk a kérelmezők tájékoztatására és a kiskorúak 

számára biztosított különleges védelemre. Ha megfelelő információkat bocsátunk a 

kérelmezők rendelkezésére, és ha lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a rendszer 

működésével kapcsolatos kérdéseket tehessenek fel, növelhetjük a rendszerbe vetett bizalmat 

és zökkenőmentesebb eljárásokat biztosíthatunk. 

 

A jelenlegi szabályozás alapján a Bizottság csak néhány közös tájékoztatót készít. A 

kérelmezők igényeit figyelembe véve ez nem kielégítő. Azt javaslom ezért, hogy az Európai 

Unió Menekültügyi Ügynökségét kérjék fel, hogy a nemzeti ügynökségekkel szorosan 

együttműködve hozza létre a tájékoztató anyagok széles kínálatát. A jogalkotók nem 

dönthetnek ezen anyagok formátumáról és tartalmáról, inkább arra kell ösztönözniük az 

ügynökséget, hogy modern informatikai eszközökkel maga találja meg a legmegfelelőbb 

formátumokat annak biztosítása érdekében, hogy a szolgáltatott információ megfeleljen az 

uniós fogadóállomások, befogadóállomások stb. mindennapi szükségleteinek. 

 

A szabad mozgás kulcsa Európában a dublini rendszer reformja 

2015 folyamán láthattuk, hogy az úgynevezett menekültválság közvetlen következményeként 

egyre több tagállam újból bevezette az uniós belső határellenőrzést. Ha a Dublini Rendeleten 

alapuló európai menekültügyi rendszert hagyjuk rosszul működni és nem alakítjuk át 

alapvetően, az a személyek Európán belüli szabad mozgását biztosító schengeni rendszer 

hanyatlásának kezdetét is jelentheti. 

 

Ez olyan tény, amelyet minden felelős európai politikusnak meg kell értenie, függetlenül 

attól, hogy milyen álláspontot képvisel a menekültügyi jogszabályokkal kapcsolatban. A 

megreformált menekültügyi rendszernek működnie kell a helyszínen, a gyakorlatban, és a 

jelenlegi rendszerrel ellentétben biztosítania kell, hogy mindenkit a szabályok betartására 

ösztönözzön. 
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Tárgy:  Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére egy harmadik ország 

állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott 

nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 

meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról 

(átdolgozás) 

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

 

 

Tisztelt Elnök úr! 

 

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 104. cikke értelmében 

megvizsgálta a fent említett javaslatot. 

A 104. cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:  

 

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként 

megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot. 

 

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság 

keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat 

tartalmazó részeire vonatkoznak. 

Ha azonban az intézményközi megállapodás 8. pontjával összhangban az illetékes bizottság 

módosításokat kíván benyújtani a javaslat kodifikált részeihez is, e szándékáról haladéktalanul 

értesítenie kell a Tanácsot és a Bizottságot, és ez utóbbinak az 58. cikk szerinti szavazást 

megelőzően tájékoztatnia kell a bizottságot a módosításokkal kapcsolatos álláspontjáról és 

arról, hogy vissza szándékozik-e vonni az átdolgozásra irányuló javaslatot.” 

A Jogi Szolgálat véleménye alapján – amelynek tagjai részt vettek az átdolgozásra irányuló 

javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport ülésein – és a javaslat szövegezőjének ajánlásait 

tiszteletben tartva a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat nem tartalmaz a 

javaslatban akként megjelölteken kívüli, egyéb érdemi módosítást, valamint hogy a korábbi 

jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és az említett módosítások egységes 

szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli 

egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza. 
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Következésképpen 2016. november 29-i ülésén a Jogi Bizottság 12 támogató szavazattal, 2 

ellenszavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett1 úgy döntött, hogy javasolja az Állampolgári 

Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy a 104. cikkel 

összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye 

 

 

  

                                                 
1 A szavazáson a következő képviselők voltak jelen: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, 

Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar 

Köster, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, 

Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka. 
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SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE 

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK 

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA 

Brüsszel, 2016. október 6. 

VÉLEMÉNY 

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: EURÓPAI PARLAMENT 

  TANÁCS 

  BIZOTTSÁG 

Javaslat 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 

megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

COM(2016)0270 – 2016.05.04. – 2016/0133(COD) 

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 

november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2016. 

május 25-én és július 7-én ülést tartott, hogy megvizsgálja többek között a fent említett 

bizottsági javaslatot. 

Ezen ülések alkalmával 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 megállapításáról 

szóló 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet átdolgozására 

vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálatát követően a 

tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a következő részeket az 

érdemi változások jelölésére általában használt szürke háttérrel kellett volna kiemelni: 

– az 1. cikkben a betoldani javasolt „egyetlen” szót; 

– a 8. cikk (5) és (6) bekezdésében a törölni javasolt „testvérei” szót; 

– a 10. cikk (1) bekezdésében a „csak” szót; 

– a 10. cikk (2) bekezdésében a törölni javasolt „vagy testvére” szavakat; 

– a 13. cikk bevezető mondatában a törölni javasolt „és/vagy kiskorú, nem házas testvér” 

szavakat; 

– az I. melléklet teljes szövegét. 
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Ezért a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel 

megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem 

tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi 

módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította 

továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes 

szerkezetbe foglalását tartalmazza. 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

jogtanácsos   jogtanácsos   főigazgató 

 

 


