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Hubert Pirker
a menekültügyről: gyakorlati együttműködés, a döntéshozatal minősége a Közös Európai 
Menekültügyi Rendszerben
(2006/2184(INI)

Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 1
5a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az iraki menekültek humanitárius helyzetéről szóló, 2007. február 15-i 
állásfoglalására1,

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 2
6a. bevezető hivatkozás (új)

– tekintettel a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami 
eljárások minimumszabályairól szóló tanácsi irányelvre irányuló módosított 
javaslatra vonatkozó, 2005. szeptember 27-i jogalkotási állásfoglalására2,

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0056.
2 HL C 227. E, 2006.9.21., 46. o.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 3
-A. preambulumbekezdés (új)

-A. mivel a garantált menedékjog az EU jogi kultúrájának alapvető része, amelyen belül 
maradéktalanul be kell tartani a nemzetközi egyezményeket, valamint az emberi
jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt, és mindig szem előtt 
kell tartani azt az elvet, hogy a menedékkérőket nem szabad visszautasítani,

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 4
-Aa. preambulumbekezdés (új)

-Aa. mivel az elmúlt években – amint azt számos európai parlamenti állásfoglalás már 
elítélte – több tagállam megsértette az elvet, amely szerint nem szabad 
menedékkérőket visszautasítani;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 5
D. preambulumbekezdés 

D. emlékeztetve arra, hogy a menekültügy területén eddig elfogadott eszközök kizárólag
minimumszabályokat állapítottak meg, és figyelembe véve, hogy a minimális közös 
nevező megállapítására irányuló törekvésen túl kell jutni annak elkerülése 
érdekében, hogy mélypontra jussanak, csökkentve a védelem szintjét, illetve a 
fogadás, az eljárások és a védelem színvonalát,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 6
E. preambulumbekezdés

E. emlékeztetve arra, hogy a 2004. november 4–5-i hágai programban az Európai Tanács 
felszólította a Tanácsot és a Bizottságot olyan megfelelő struktúrák megteremtésére, 
amelyek a konkrét együttműködés megkönnyítése érdekében bevonják a tagállamok 
menekültügyekben illetékes nemzeti szolgálatait, továbbá úgy ítélve meg, hogy e 
konkrét együttműködés erősítése, valamint a tagállamok közötti információcsere és a 
bevált gyakorlatok cseréje lényeges eszköz ahhoz, hogy megvalósítsák a közös 
menekültügyi eljárásra és az egységes jogállásra irányuló célkitűzést,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 7
F. preambulumbekezdés

F. úgy ítélve meg, hogy a kölcsönös bizalom erősítése a közös menekültügyi rendszer 
megteremtésének sarkalatos pontja, továbbá hogy a tagállamok azonos feladatokkal 
megbízott, eltérő közigazgatási szintjei közötti konkrét és rendszeres együttműködés a 
legalkalmasabb módja e bizalom megteremtésének; mivel a kölcsönös bizalom 
erősítéséhez szükséges az is, hogy a tagállamok közötti gyakorlati együttműködés 
átlátható módon történjen, a hatáskörök nyilvános megállapításával és megfelelő 
jelentési funkciókkal, ideértve az Európai Parlament felügyeletét, amely szükséges a 
minőség biztosításához, valamint a menedékjog igazgatásával kapcsolatos általános 
bizalom növeléséhez, ezáltal elősegítve egy kevésbé ellenségeskedő és hatékonyabb 
eljárás megteremtését,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 8
F. preambulumbekezdés

F. úgy ítélve meg, hogy a kölcsönös bizalom erősítése a közös menekültügyi rendszer 
megteremtésének sarkalatos pontja, továbbá hogy a tagállamok azonos feladatokkal 
megbízott, eltérő közigazgatási szintjei közötti konkrét és rendszeres együttműködés, 
amelyet átlátható módón, a megfelelő jelentési funkciókkal végeznek, ideértve az 
Európai Parlamentnek történő jelentéstételt, a legalkalmasabb módja e bizalom 
megteremtésének,
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 9
Fa. preambulumbekezdés (új)

Fa. mivel a háborúk és a humanitárius tragédiák számának növekedése ellenére az 
elmúlt években az EU-ban folyamatosan csökkent a menedékjog iránti kérelmek 
száma, és mivel ezt egyértelműen a menedékkérők által az EU-tagállamok elérésére 
tett kísérletek során tapasztalt nehézségek okozzák;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 10
G. preambulumbekezdés

G. nyomatékosan emlékeztetve arra, hogy a menekültpolitika hatékony megvalósítása 
több, egymást kiegészítő cél követését feltételezi, mint például a döntéshozatal 
minőségének javítása és a védelem iránti kérelmek gyors és biztos feldolgozása
(törlés),

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 11
G. preambulumbekezdés

G. nyomatékosan emlékeztetve arra, hogy a menekültpolitika hatékony megvalósítása 
több, egymást kiegészítő cél követését feltételezi, mint például a döntéshozatal 
minőségének javítása, a védelem iránti kérelmek gyors és biztos feldolgozása, 
valamint tájékoztató kampányok szervezése a származási országokban, amelyek 
(törlés) felvilágosítást adnak a legális bevándorlás lehetőségeiről, a menekült jogállás
vagy humanitárius védelem megszerzésére vonatkozó szabályokról, valamint mind 
az illegális bevándorlás, mind a menekült jogállás elismerése megtagadásának 
következményeiről (törlés),

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez

Módosítás: 12
G. preambulumbekezdés

G. nyomatékosan emlékeztetve arra, hogy a menekültpolitika hatékony megvalósítása több, 
egymást kiegészítő cél követését feltételezi, mint például a döntéshozatal minőségének 
javítása, a védelem iránti kérelmek gyors és biztos feldolgozása, valamint tájékoztató 
kampányok szervezése a származási és tranzitországokban, amelyek (törlés)
felvilágosítást adnak az illegális bevándorlás következményeiről, az emberkereskedelem 
veszélyeiről – különösen ami a nőket és a kíséret nélküli kiskorúakat illeti –, (törlés) a 
menekült jogállás elismerése megtagadásáról (törlés) és a legális bevándorlás 
lehetőségeiről,

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 13
K. preambulumbekezdés

K. mivel a Parlament 2006. március 8-án a Bíróságon keresetet indított a Tanács ellen 
a 2005/85/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (C-133/06. sz. ügy); mivel a 
Parlament állítása szerint a Bíróságnak hatályon kívül kellene helyeznie az irányelv 
29. cikkének (1) és (2) bekezdését, valamint 36. cikkének (3) bekezdését, amelyek a 
biztonságos származási országok közös listájának, illetve az európai biztonságos 
harmadik országok közös listájának elfogadásával foglalkoznak,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 14
K. preambulumbekezdés

K. mivel a Tanács nem vette figyelembe a Parlament véleményét a 2005/85/EK irányelv
elfogadásakor (törlés),

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 15
K. preambulumbekezdés

K. emlékeztetve arra, hogy az eljárásokat szabályozó 2005/85/EK irányelv 29. cikke előírja 
a biztonságos származási országnak tekintett harmadik országok közös 
minimumlistájának elkészítését, (törlés)

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 16
K. preambulumbekezdés

K. emlékeztetve arra, hogy az eljárásokat szabályozó 2005/85/EK irányelv 29. cikke 
előírja a biztonságos származási országnak tekintett harmadik országok közös 
minimumlistájának elkészítését, (törlés)

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Patrick Gaubert

Módosítás: 17
K. preambulumbekezdés

K. emlékeztetve arra, hogy az eljárásokat szabályozó 2005/85/EK irányelv 29. cikke 
előírja a biztonságos származási országnak tekintett harmadik országok közös 
minimumlistájának elkészítését; sajnálatának adva hangot amiatt, hogy ez a lista még 
mindig nem készült el, jól tudván azt, hogy itt a közös menekültügyi rendszer 
bevezetésének és a jogállásról hozandó gyors döntések egyik döntő tényezőjéről van 
szó; hangsúlyozva, hogy egy országnak a listára való felvétele azt jelenti, hogy az 
abból az országból érkező menedékkérőktől automatikusan megtagadják a 
menedékjogot, viszont a kérelmüket kiemelten kezelik,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania és Adamos Adamou

Módosítás: 18
K. preambulumbekezdés

K. emlékeztetve arra, hogy az eljárásokat szabályozó 2005/85/EK irányelv 29. cikke 
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előírja a biztonságos származási országnak tekintett harmadik országok közös 
minimumlistájának elkészítését, megjegyezve, hogy ez a lista még mindig nem készült 
el, és ennélfogva egyértelműen leletetlennek tekintve, hogy a biztonságosnak 
tekinthető országokról teljes bizonyossággal kijelenthető legyen, hogy 
biztonságosak,

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 19
K. preambulumbekezdés

K. emlékeztetve arra, hogy az eljárásokat szabályozó 2005/85/EK irányelv 29. cikke 
előírja a biztonságos származási országnak tekintett harmadik országok közös 
minimumlistájának elkészítését; megjegyezve, hogy ez a lista még mindig nem készült 
el, és ennélfogva egyértelműen leletetlennek tekintve, hogy a biztonságosnak 
tekinthető országokról teljes bizonyossággal kijelenthető legyen, hogy 
biztonságosak,

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 20
L. preambulumbekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania és Adamos Adamou

Módosítás: 21
L. preambulumbekezdés

törölve

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 22
L. preambulumbekezdés 

törölve

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez

Módosítás: 23
M. preambulumbekezdés

M. emlékeztetve arra, hogy a tagállamoknak kiváló minőségű információkkal kell 
rendelkezniük a származási országban uralkodó veszélyeztetettség aktuális 
helyzetéről, ha megbízható és méltányos eljárásokat kívánnak biztosítani, amelyek 
garantálják a menedékkérők jogainak tiszteletben tartását,

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 24
N. preambulumbekezdés

N. tudatában azoknak a technikai és politikai nehézségeknek, amelyek hátrányosan 
érintik a származási országokra vonatkozó érzékeny információk közös felhasználását, 
azonban szilárdan meggyőződve arról, hogy idővel sikerülnie kell a származási 
országokra vonatkozó közös adatbank létrehozásának, és hogy a menedékkérőknek és 
tanácsadóiknak hozzáféréssel kell rendelkezniük ugyanahhoz az adatbázishoz,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 25
N. preambulumbekezdés

N. tudatában azoknak a technikai és politikai nehézségeknek, amelyek hátrányosan 
érintik a származási országokra vonatkozó érzékeny információk közös felhasználását, 
azonban szilárdan meggyőződve arról, hogy idővel sikerülnie kell a származási 
országokra vonatkozó közös adatbank létrehozásának, hogy valamennyi döntéshozó 
azonos információkra hagyatkozhasson az egyéni kérelmek elbírálásakor,
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 26
N. preambulumbekezdés

N. tudatában azoknak a technikai és politikai nehézségeknek, amelyek hátrányosan 
érintik a származási országokra vonatkozó érzékeny információk közös felhasználását, 
azonban szilárdan meggyőződve arról, hogy idővel sikerülnie kell egy (törlés) közös 
adatbank létrehozásának, amely az érintett országokban meglévő életkörülményekkel 
és az egyéni üldöztetés veszélyével kapcsolatban tartalmaz információkat, hogy 
határozatai meghozatalakor valamennyi tagállam azonos információkra 
támaszkodhasson

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 27
O. preambulumbekezdés 

O. mivel a döntéshozatali eljárás javítása érdekében (törlés) a határozatokat meghozó 
hivatalnokoknak megfelelő képzésben kell részesülniük, illetve vonatkozó szakértelemmel 
kell rendelkezniük,

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 28
-1. bekezdés (új)

-1. megerősíti egy proaktív, közös EU-s menekültpolitika szükségességét, amelynek 
alapja a menedékkérők befogadásának kötelezettsége és a belépés meg nem 
tagadása elvének (non-refoulement) tiszteletben tartása, továbbá erőteljes regionális 
védelmi stratégia, amelyet többek között regionális védelmi programokon keresztül 
valósítanak meg; e tekintetben emlékeztet egy, a demokráciát és az alapvető jogokat 
előmozdító és védelmező, erős közös kül- és védelmi politika alapvető szerepére;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 29
-1 bekezdés (új)

-1. úgy véli, hogy a garantált menedékjog az EU jogi kultúrájának alapvető része, 
amelyen belül maradéktalanul be kell tartani a nemzetközi egyezményeket, valamint 
az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt, és mindig 
szem előtt kell tartani azt az elvet, hogy a menedékkérőket nem szabad 
visszautasítani;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 30
1. bekezdés

1. nyomatékosan megismétli, hogy a közös menekültügyi rendszer bevezetésének 
végleges célját annak kell képeznie, hogy révén biztosítsák a védelem, a menedékjog 
iránti egyéni kérelmek elbírálása, valamint a megfelelően megalapozott és 
méltányos döntéseket eredményező eljárások magas színvonalát; hangsúlyozza, hogy 
a döntéshozatal minősége javításának biztosítania kell, hogy a védelemre szorulók
biztonságosan beléphessenek az EU-ba és kérelmüket megfelelően feldolgozzák, 
továbbá biztosítani kell a nemzetközi emberi jogi és menekültügyi jogszabályokban 
megállapított normák szigorú betartásáról, különös tekintettel a belépés meg nem 
tagadása elvére (non-refoulement);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 31
3. bekezdés

3. felszólítja a Bizottságot, hogy lépjen fel valamennyi tagállamban egy egységes eljárás 
bevezetésének támogatása érdekében, aminek előnye a gyorsaság és a hatékonyság 
lehet, annak biztosítása érdekében, hogy a menekült jogállást a lehető legrövidebb 
időn belül megadják az arra jogosultaknak;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez

Módosítás: 32
3. bekezdés

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy lépjen fel valamennyi tagállamban egy 
egységes eljárás bevezetésének támogatása érdekében, aminek előnye a gyors és 
hatékony döntéshozatal lehet;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 33
3. bekezdés

3. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy lépjen fel valamennyi tagállamban egy 
egységes eljárás bevezetésének támogatása érdekében, aminek előnye a gyors és hatékony 
döntéshozatal;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 34
3. bekezdés

3. felszólítja a Bizottságot, hogy lépjen fel valamennyi tagállamban egy egységes eljárás 
bevezetésének támogatása érdekében, aminek előnye a méltányos és a hatékony
döntéshozatal lehet;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 35
4. bekezdés

4. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi védelem és különösen a helyettesítő védelem 
megadásának feltételei és szabályai tekintetében mindaddig különbségek lesznek a 
tagállamok között, (törlés) amíg az érvényes menekültügyi jogszabályok
minimumszabályokon alapulnak;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 36
4. bekezdés

4. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi védelem és különösen a helyettesítő védelem megadásának 
feltételei és szabályai tekintetében mindaddig különbségek lesznek a tagállamok között, 
továbbá továbbra is tény marad a menekültügyi rendszerek eltéréseinek kihasználása, amíg 
az érvényes menekültügyi jogszabályok minimumszabályokon alapulnak és nem határozzák 
meg a legkisebb közös nevezőt;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 37
6. bekezdés

6. (törlés) érdeklődéssel várja a Dublin II. rendelet Bizottság általi értékelését és annak 
érdekében történő lehetséges felülvizsgálatát, hogy könnyítsen az EU külső határain 
található tagállamok aránytalanul nagy terhein;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 38
6. bekezdés

6. úgy ítéli meg, hogy az európai menekültügyi rendszer végrehajtandó javításának
abban kell állnia, hogy jobban elosztják a tagállamok között a terheket, (hogy 
elkerülhetővé váljon az EU külső határain található országok – úgy mint Málta –
igazgatási feladatokkal való túlzott leterhelése, amelyeket nem tudnak gyorsan 
megoldani), és már most érdeklődéssel várja a Dublin II rendelet Bizottság általi 
értékelését és az erre a területre irányuló esetleges javaslatokat abból a célból, hogy a 
menedékkérőknek ne kelljen hónapokig várniuk (gyakran rettenetes őrizeti 
körülmények között) arra, hogy ügyüket mérlegeljék;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 39
6. bekezdés

6. úgy ítéli meg, hogy az európai menekültügyi rendszer végrehajtandó javításának
abban kell állnia, hogy jobban elosztják a tagállamok között a terheket, amelyre 
többek között az iraki menekültek humanitárius helyzetéről szóló, 2007. február 15-i 
állásfoglalásában is felhívott, és már most érdeklődéssel várja a Dublin II rendelet 
Bizottság általi értékelését és az erre a területre irányuló esetleges javaslatokat;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 40
6. bekezdés

6. úgy ítéli meg, hogy az európai menekültügyi rendszer végrehajtandó javításának
abban kell állnia, hogy jobban elosztják a tagállamok között a terheket, és javaslatokat 
vár tehermegosztási eljárások bevezetésére, ami a szolidaritás elvét kötelezővé fogja 
tenni;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez

Módosítás: 41
6. bekezdés

6. úgy ítéli meg, hogy az európai menekültügyi rendszer végrehajtandó javításának a 
tagállamok közötti fokozott szolidaritás előmozdításában kell állnia, és már most 
érdeklődéssel várja a Dublin II rendelet Bizottság általi értékelését és az erre a 
területre irányuló esetleges javaslatokat;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 42
6a. bekezdés (új)

6a. úgy véli, hogy a nemzetközi védelemre szoruló személyeknek az EU-ba történő
belépését garantáltan hatékonyabban irányító egyik eszközként egy közösségi szintű 
letelepedési rendszert kell létrehozni, amelynek alapját az egyéni kívánságok, 
valamint a tagállamoknak a rendszerben való önkéntes részvétele alkotja, és 
amelynek keretében az érintett személyeket az első fogadó országból áthelyezik egy 
olyan tagállamba, ahol garantálják védelmüket és lehetőségük van az integrációra 
és az önrendelkezésre, továbbá amelyben az UNHCR részt vesz a kiválasztásban és 
konkrét ügyek továbbításában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 43
7. bekezdés

7. úgy ítéli meg, hogy figyelmet kell fordítani arra, hogy a menekült jogállás 
elismerésében illetékes hivatalnokok és bírák megfelelő képesítéssel rendelkezzenek; 
úgy véli, hogy az ilyen képzésnek útmutatást kell nyújtania a beszélgetési 
technikákra, a kiszolgáltatott és traumákon átesett kérelmezőkkel való munkára, a 
származási országgal kapcsolatos információk felkutatására és értékelésére, a 
szavahihetőség felmérésére, nemzetközi menekültügyi és emberi jogi jogszabályokra, 
valamint határozatok megfogalmazására vonatkozóan, valamint hogy azt az 
UNHCR-rel, nem kormányzati szervezetekkel és független tudományos szakértékkel 
szoros együttműködésben kell kidolgozni; véleménye szerint a döntéshozók képzését 
kötelezővé és folyamatossá kell tenni, és annak magában kell foglalnia a 
tapasztalattal rendelkező személyzet továbbképzését is; úgy véli, hogy az európai 
menekültügyi tanterv kidolgozására irányuló kezdeményezés jelenlegi állapotában 
lehetőséget biztosít arra, hogy EU-szerte a döntéshozók magas színvonalú képzését 
hozzák létre;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hubert Pirker

Módosítás: 44
7. bekezdés

7. úgy ítéli meg, hogy figyelmet kell fordítani arra, hogy a menekült jogállás 
elismerésében illetékes hivatalnokok – egy európai tanterven alapuló – megfelelő 
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képesítéssel rendelkezzenek;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 45
7. bekezdés

7. úgy ítéli meg, hogy figyelmet kell fordítani arra, hogy a menekült jogállás 
elismerésében illetékes hivatalnokok megfelelő képesítéssel rendelkezzenek, és 
lehetőség legyen kötelező képesítések vagy a képesítések egy kötelező szintjének 
bevezetésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 46
8. bekezdés

8. felszólít információs kampányok lebonyolítására a célországokban azzal a céllal, 
hogy növeljék a közös európai menekültügyi politikával, valamint a menekültek 
számára biztosított nemzetközi védelem szükségességével kapcsolatos tudatosságot, 
illetve annak elfogadottságát, 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 47
8. bekezdés

8. felszólít információs kampányok lebonyolítására a származási országokban azzal a 
céllal, hogy tájékoztassák az érdeklődőket az EU menekültügyi eljárásairól és a 
legális bevándorlás lehetséges csatornáiról;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 48
8. bekezdés

8. felszólít információs kampányok lebonyolítására a származási országokban, amelyek a 
lehetséges menedékkérőknek ugyanúgy felvilágosítást adnak az illegális bevándorlás 
és a menekült jogállás elismerése megtagadásának következményeiről, mint a legális 
bevándorlás lehetőségeiről; (törlés)

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 49
8. bekezdés

8. felszólít információs kampányok lebonyolítására a származási országokban, amelyek a 
lehetséges menedékkérőknek (törlés) felvilágosítást adnak a legális bevándorlás 
alkalmazási köréről, a menekült jogállás vagy humanitárius védelem megszerzésére 
vonatkozó szabályokról, az illegális bevándorlás és a menekült jogállás elismerése 
megtagadásának következményeiről (törlés); ennek az a célja, hogy növeljék az EU 
kapacitását menekültek befogadására, biztosítsák, hogy a potenciális gazdasági 
bevándorlók megfelelően teljesítik a menekültügyi eljárásokat, megakadályozzák a 
bevándorlók határ átlépésének megkísérlése során bekövetkező tragikus haláleseteit, 
valamint hogy csökkentsék a megalapozatlan menedékjog iránti kérelmek és az 
illegális határátlépések számát;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez

Módosítás: 50
8. bekezdés

8. felszólít információs kampányok lebonyolítására a származási és tranzitországokban, 
amelyek a lehetséges menedékkérőknek (törlés) felvilágosítást adnak az illegális 
bevándorlás és a menekült jogállás elismerése megtagadásának következményeiről, 
(törlés) a legális bevándorlás lehetőségeiről (ennek az a célja, hogy csökkentsék a 
megalapozatlan menedékjog iránti kérelmek számát), valamint az emberkereskedelem
és az illegális határátlépések veszélyeiről, különösen ami a nőket és a kíséret nélküli 
kiskorúakat illeti;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Patrick Gaubert

Módosítás: 51
8. bekezdés

8. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot információs kampányok lebonyolítására a 
származási országokban, amelyek a lehetséges menedékkérőknek ugyanúgy 
felvilágosítást adnak az illegális bevándorlás és a menekült jogállás elismerése 
megtagadásának következményeiről, mint a legális bevándorlás lehetőségeiről; ennek 
az a célja, hogy csökkentsék a megalapozatlan menedékjog iránti kérelmek és az 
illegális határátlépések számát;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 52
8. bekezdés

(Ez a módosítás nem érinti az angol nyelvű változatot.)

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 53
8a. bekezdés (új)

8a. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy függesszenek fel az EU területén 
kívüli országokban vagy uniós tagságra pályázó országokban menedékkérők 
őrizetére szolgáló központok építése tekintetében nyújtott minden pénzügyi 
támogatást;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 54
9. bekezdés

9. felszólít az olyan személyekre alkalmazandó intézkedések tisztességes (törlés), és a minden 
egyénnek kijáró alapvető jogokkal összhangban történő végrehajtására, akik nem kapták 
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meg a menekült jogállást, illetve akiknek menekült jogállásukat megvonták; ennek kapcsán 
felhívja a figyelmet egy európai hazatelepítési eljárás létrehozásának szükségességére;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 55
9. bekezdés

9. felszólít az olyan személyekre alkalmazandó intézkedések tisztességes (törlés), a belépés meg 
nem tagadása elve (non-refoulement) és az emberi méltóság teljes mértékű tiszteletben 
tartásával, valamint a menekültügyi eljárásoknak megfelelően történő végrehajtására, akik 
nem kapták meg a menekült jogállást, illetve akiknek menekült jogállásukat megvonták, 
amennyiben a jogorvoslati lehetőségeket már kimerítették;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 56
9. bekezdés

9. felszólít az olyan személyekre alkalmazandó intézkedések tisztességes és gyors 
végrehajtására, akik nem kapták meg a menekült jogállást, illetve akiknek menekült 
jogállásukat megvonták, amennyiben már megindokolták a határozatot és a fellebbezési 
eljárások véget értek;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Luciana Sbarbati

Módosítás: 57
9. bekezdés

9. felszólít az olyan személyekre alkalmazandó intézkedések tisztességes és gyors 
végrehajtására, akik nem kapták meg a menekült jogállást, illetve akiknek menekült 
jogállásukat megvonták – noha a menedékkérők jogait nem sérthetik meg a hazatelepítési 
eljárás során, és a származási országoknak be kell tartaniuk a nemzetközi emberi jogi 
egyezményeket;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 58
9a. bekezdés (új)

9a. felszólít az olyan személyekre alkalmazandó intézkedések gyors és tisztességes 
végrehajtására, akik megkapták a menekült jogállást vagy humanitárius 
védelemben részesültek, ezzel lehetőséget teremtve a tisztességes életkörülmények, a 
társadalmi és politikai életbe való hatékony integráció és a fogadó közösség által 
hozott döntésekben való közös aktív részvétel előmozdítására;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 59
10. bekezdés

10. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a származási országokra 
vonatkozó információk közös adatbankja pontos, átlátható, naprakész és 
nyilvánosan hozzáférhető legyen; elismeri, hogy a származási országokra vonatkozó 
információk különösen fontos elemei a menedékjog iránti kérelmek elbírálásának, 
és hogy a felek egyenlőségének elve értelmében a menedékkérők és jogi tanácsadóik 
ugyanazokhoz a származási országokra vonatkozó információkhoz férnek hozzá, 
mint a döntéshozó szervek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 60
10. bekezdés

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leggyorsabban hárítsa el a származási 
országokra vonatkozó közös adatbank bevezetésénél felmerülő technikai és politikai 
nehézségeket; azt kívánja, hogy találjanak pragmatikus megoldást a soknyelvűség 
problémájára; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a származási 
országokra vonatkozó információk közös adatbankja pontos, átlátható, naprakész és 
nyilvánosan hozzáférhető legyen; elismeri, hogy a származási országokra vonatkozó 
információk különösen fontos elemei a menedékjog iránti kérelmek elbírálásának, 
és hogy a felek egyenlőségének elve értelmében a menedékkérők és jogi tanácsadóik 
ugyanazokhoz a származási országokra vonatkozó információkhoz férnek hozzá, 
mint a döntéshozó szervek;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 61
10. bekezdés

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leggyorsabban hárítsa el a származási 
országokra vonatkozó közös adatbank bevezetésénél felmerülő technikai és politikai 
nehézségeket; úgy véli, hogy az európai uniós adatbanknak olyan nyitott 
rendszerként kell működnie, amelyben a származási országokra vonatkozó 
információk átláthatóak, naprakészek, nyilvánosak, valamint egy szakértői bizottság 
jóváhagyja azokat; kitart amellett, hogy a menedékkérőknek és jogi tanácsadóiknak 
ugyanazokhoz a származási országokra vonatkozó információkhoz kell 
hozzáférniük, mint a döntéshozó szervek; azt kívánja, hogy találjanak pragmatikus 
megoldást a soknyelvűség problémájára;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Patrick Gaubert

Módosítás: 62
10. bekezdés

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leggyorsabban hárítsa el a származási 
országokra vonatkozó közös adatbank bevezetésénél felmerülő technikai és politikai 
nehézségeket, hogy a tagállamok ugyanazokhoz az információkhoz férhessenek 
hozzá határozataik meghozatala érdekében; azt kívánja, hogy találjanak pragmatikus 
megoldást a soknyelvűség problémájára;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 63
10. bekezdés

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leggyorsabban hárítsa el a származási 
országbeli életkörülményekre és az egyéni üldöztetés veszélyére vonatkozó 
információkat tartalmazó közös adatbank bevezetésénél felmerülő technikai és 
politikai nehézségeket; azt kívánja, hogy találjanak pragmatikus megoldást a 
soknyelvűség problémájára

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 64
10a. bekezdés (új)

10a. emlékeztetve az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális 
fogva tartására való állítólagos használatáról szóló, 2007. február 14-i 
állásfoglalására1, amelynek célja többek között az, hogy mérlegelje annak módjait, 
miként előzhető meg a terrorizmus elleni intézkedések kapcsán elkövetett 
visszaélések és jogsértések megismétlődése; hangsúlyozza álláspontját, miszerint a 
terrorizmus ellen jogi eszközökkel kell küzdeni és azt a nemzetközi és a nemzeti jog 
keretrendszerében kell leküzdeni; úgy véli, hogy különösen az emberi jogok és az 
alapvető szabadságok védelmének kérdésében soha semmilyen kompromisszum nem 
megengedhető; véleménye szerint az emberi jogok tiszteletben tartásának mindig 
prioritást kell élveznie, hogy a terrorizmussal gyanúsított személyek ügyeit megfelelő 
bírósági eljárással vizsgálják és ítéljék meg; megjegyzi, hogy ezt az elvet a 
tagállamokban jelenleg folyamatban lévő, új menedékjogi ügyek tekintetében 
különösen be kell tartani;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 65
10b. bekezdés (új)

10b. megismétli a Tanácshoz az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és 
illegális fogva tartására való állítólagos használatáról szóló, 2006. július 6-i európai 
parlamenti állásfoglalással 2 és 2007. február 14-i európai parlamenti 
állásfoglalással 3 összhangban intézett felhívását, hogy fogadjon el közös 
álláspontot, amelyben elutasítja harmadik országok pusztán diplomáciai 
biztosítékainak elfogadását minden olyan jogi kiadatási rendelkezés alapjául, 
amikor alapos ok van azt hinni, hogy egyéneknek kínzás vagy kegyetlen bánásmód 
veszélyével kellene szembenézniük;

Or. sv

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0032.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0316.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0032.
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Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 66
11. bekezdés

11. felhívja a Bizottságot, hogy függessze fel a biztonságos származási országok 
listájának létrehozására irányuló minden erőfeszítést mindaddig, amíg a Bíróság 
ítéletet nem hoz a 2005/85/EK irányelvben a biztonságos származási országnak 
tekintett harmadik országok közös minimumlistájának, illetve az európai 
biztonságos harmadik országok közös listájának elfogadására vonatkozó 
rendelkezések hatályon kívül helyezésére irányuló, az Európai Parlament által 
benyújtott keresetről;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 67
11. bekezdés

11. felhívja a Bizottságot, hogy függessze fel a biztonságos származási országok 
listájának létrehozására irányuló minden erőfeszítést mindaddig, amíg a Bíróság 
ítéletet nem hoz a 2005/85/EK irányelvben a biztonságos származási országnak 
tekintett harmadik országok közös minimumlistájának, illetve az európai 
biztonságos harmadik országok közös listájának elfogadására vonatkozó 
rendelkezések hatályon kívül helyezésére irányuló, az Európai Parlament által 
benyújtott keresetről;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 68
11. bekezdés

11. sürgeti a Bizottságot, hogy függessze fel arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a 
menekültügyi eljárásról szóló irányelv 29. cikkében előírt rendelkezések szerint 
létrehozza a biztonságos származási országok listáját, amíg a Bíróság az ügyben 
ítéletet nem hoz; rámutat, hogy kizárólag a biztonságos származási országnak 
tekintett harmadik országok közös európai listáját fogadhatja el, amelyet az 
együttdöntési eljárás keretében fogadtak el és amely tiszteletben tartja az erre a 
kérdésre vonatkozó fő rendelkezéseket a menekültstátusz megadására és 
visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló tanácsi 
irányelvre irányuló módosított javaslatról szóló 2005. szeptember 27-i jogalkotási 
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állásfoglalásában1 megállapítottak szerint; rámutat továbbá, hogy a biztonságos 
harmadik ország fogalma nem mentesíti a tagállamokat a nemzetközi jog szerinti 
kötelezettségeik alól, különös tekintettel a genfi egyezményben a belépés meg nem 
tagadása elvére (non-refoulement) és az egyes menedékjog iránti kérelmek egyéni 
elbírálására vonatkozóan megállapított rendelkezésekre;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 69
11. bekezdés

11. többet meg szeretne tudni a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseiről, hogy a 
menekültügyi eljárásról szóló irányelv 29. cikkében előírt rendelkezések szerint létre 
kívánja hozni a biztonságos (törlés) országok listáját (törlés);

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania és Adamos Adamou

Módosítás: 70
11. bekezdés

11. üdvözli a Bizottságnak (törlés) a menekültügyi eljárásról szóló irányelv 29. cikkében 
előírt rendelkezések szerinti erőfeszítéseit, megjegyzi, hogy lehetetlen létrehozni a 
biztonságos harmadik országok listáját, és felszólítja a Tanácsot az erre irányuló 
határozatok azonnali elfogadására;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 71
11. bekezdés

11. üdvözli a Bizottságnak (törlés) a menekültügyi eljárásról szóló irányelv 29. cikkében 
előírt rendelkezések szerinti erőfeszítéseit, megjegyzi, hogy lehetetlen létrehozni a 
biztonságos harmadik országok listáját, és felszólítja a Tanácsot az erre irányuló 
határozatok azonnali elfogadására;

  
1 HL C 227. E, 2006.9.21., 46. o.
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Or. it

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 72
12. bekezdés

12. úgy ítéli meg, hogy az európai támogatási ügynökség elképzelését tovább kell 
fejleszteni, és felhívja a Bizottságot, hogy építse be a hivatal átláthatóságához és 
elszámoltathatóságához szükséges garanciákat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 73
12. bekezdés

12. (törlés) felszólítja a Bizottságot, hogy a tevékenységek első szakaszában elért 
haladásról 2008 elején előterjesztendő jelentésben (törlés) jelezze, hogy az „európai 
támogatási ügynökség” valóban szükséges-e, feltüntetve az előnyöket, a hátrányokat, 
valamint a kapcsolódó többletköltségeket;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 74
12. bekezdés

12. úgy ítéli meg, hogy a menekültügy terén megvalósítandó konkrét együttműködéssel 
kapcsolatos tevékenységek koordinálása továbbra is a Bizottság felelőssége, amelynek 
ehhez megfelelő forrásokkal kell rendelkeznie; úgy véli, hogy az európai támogatási 
ügynökség elképzelését tovább kell fejleszteni, és felhívja a Bizottságot, hogy építse 
be a hivatal átláthatóságához és elszámoltathatóságához szükséges garanciákat;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 75
12. bekezdés

12. úgy ítéli meg, hogy a menekültügy terén megvalósítandó konkrét együttműködéssel 
kapcsolatos tevékenységek koordinálásának továbbra is a Bizottság feladatának kell 
lennie, amelynek ehhez megfelelő forrásokkal kell rendelkeznie; felszólítja a 
Bizottságot az európai támogatási ügynökség elképzelésének továbbfejlesztésére, és a 
hivatal átláthatóságához és elszámoltathatóságához szükséges garanciák beépítésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 76
12a. bekezdés (új)

12a. elfogadhatatlannak tartja, hogy a menedékkérőket olyan körülmények között 
tartsák, amely megfosztja őket egyéni szabadságuktól, és hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy a menedékkérőket a menekültügyi eljárás idejére az illegális 
bevándorlók elhelyezését célzó őrizeti központoktól eltérő helyen szállásolják el;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez

Módosítás: 77
13. bekezdés

13. felszólítja a tagállamokat, hogy működjenek együtt az Egyesült Nemzetek 
Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR), továbbá (törlés) vezessenek be „Quality 
Initiative” tevékenységet, és tegyék közzé e kezdeményezés eredményeit, hogy a 
nemzetközi védelem iránti kérelmek feldolgozásakor ismertek legyenek a legjobb 
gyakorlatok, és azokat támogassák;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 78
13. bekezdés

13. felszólítja a tagállamokat, hogy működjenek együtt az Egyesült Nemzetek 
Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR), továbbá (törlés) vezessenek be „Quality 
Initiative” tevékenységet, és tegyék közzé e kezdeményezés eredményeit, hogy a 
nemzetközi védelem iránti kérelmek feldolgozásakor ismertek legyenek a legjobb 
gyakorlatok, és azokat támogassák;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 79
13. bekezdés

13. felszólítja a tagállamokat, hogy teljes mértékben működjenek együtt az Egyesült 
Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR), és biztosítsák számára a 
megfelelő támogatást – ideértve a kiegészítő és összehangolt finanszírozást –,
továbbá az Egyesült Királyság és Ausztria példájára vezessenek be „Quality Initiative” 
tevékenységet, és tegyék közzé e kezdeményezés eredményeit, hogy a nemzetközi 
védelem iránti kérelmek feldolgozásakor ismertek legyenek a legjobb gyakorlatok, és 
azokat támogassák;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Luciana Sbarbati

Módosítás: 80
14. bekezdés

14. üdvözli a Bizottság által a tagállamok támogatására (ideérve a pénzügyi támogatást)
tervezett intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy földrajzi elhelyezkedésük 
ne jelentsen számukra méltánytalanul nagy hátrányt a bevándorlás igazgatása és a 
menekültek védelme tekintetében, mivel a menedékjog iránti kérelmek kezeléséhez 
megfelelő struktúrákra és gyors eljárásokra van szükség, ideértve szakértői csapatok 
kiküldését;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 81
14. bekezdés

14. üdvözli a Bizottság által azon tagállamok támogatására tervezett intézkedéseket, 
amelyekre nagy nyomás hárul, annak érdekében, hogy kezelni tudják a menedékkérők 
befogadásával és a menedékjog iránti kérelmek vizsgálatával kapcsolatos 
problémákat, különösen és elsősorban szakértői csapatok kiküldésével és úgy véli, 
hogy további előrelépést kell tenni a Dublin II. rendelettől való eltérés lehetővé 
tételével;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Patrick Gaubert

Módosítás: 82
14. bekezdés

14. üdvözli a Bizottság által azon tagállamok támogatására tervezett intézkedéseket, 
amelyekre nagy nyomás hárul, annak érdekében, hogy kezelni tudják a menedékkérők 
befogadásával és a menedékjog iránti kérelmek vizsgálatával kapcsolatos 
problémákat, különösen és elsősorban szakértői csapatok kiküldésével, amelyek 
koordinálását a Frontex ügynökség végezheti;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Hubert Pirker

Módosítás: 83
14. bekezdés

14. üdvözli a Bizottság által azon tagállamok támogatására tervezett intézkedéseket, 
amelyekre nagy nyomás hárul, annak érdekében, hogy kezelni tudják a menedékkérők 
befogadásával és a menedékjog iránti kérelmek vizsgálatával kapcsolatos 
problémákat, különösen és elsősorban különböző tagállamok szakértőiből álló 
szakértői csapatok kiküldésével;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Patrick Gaubert

Módosítás: 84
15a. bekezdés (új)

15a. ösztönzi a Bizottságot, hogy könnyítse meg az olyan pénzügyi eszközökhöz való 
hozzáférést, mint például az Európai Menekültügyi Alap és az ARGO program, 
hogy a tagállamok vészhelyzet esetén gyorsan finanszírozáshoz juthassanak; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Claude Moraes

Módosítás: 85
16. bekezdés

16. hangsúlyozza, hogy a menekültpolitika területén létrehozott közösségi jogok összessége 
uniós szinten egységes értelmezést és alkalmazást tesz szükségessé; úgy ítéli meg, hogy 
a menekültpolitika területén megkönnyíthető és felgyorsítható a harmonizáció, ha az 
Európai Közösségek Bírósága elé a jelenlegi helyzettől eltérően a legfelsőbb nemzeti 
bíróságoktól eltérő bíróságok is terjeszthetnek ügyeket; ezért felszólítja a Tanácsot, 
hogy az EK-Szerződés IV. címe szerint újra adjon a Bíróságnak teljes hatásköröket az 
előzetes döntéshozatal terén; üdvözli a Bíróságnak1 a szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó előzetes döntéshozatalra előterjesztett 
kérdések kezeléséről szóló vitadokumentumát, és ösztönzi a menekültügy és a 
bevándorlás terén felmerülő esetek sajátos jellegéhez igazodó eljárás szükségességéről 
folytatott vitát;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 86
16a. bekezdés (új)

16a. támogatja a Bizottságnak a hatékonyabb jogvédelem biztosítása céljából az Európai 
Közösséget létrehozó szerződés IV. címének a Bíróság hatáskörével kapcsolatos 
rendelkezései kiigazításáról szóló, 2006. június 28-i bizottsági közleményben 
(COM(2006)0346) kifejezett álláspontját; emlékezteti a Tanácsot, hogy az EK-
Szerződés 67. cikkének (2) bekezdése értelmében a Tanácsnak az Amszterdami 
Szerződés hatálybalépését követő ötéves időszak letelte után határoznia kell a 
Bíróság hatáskörével kapcsolatos rendelkezések kiigazításáról; felhívja a Tanácsot, 

  
1 13272/06 sz. tanácsi dokumentum.
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hogy a lehető legrövidebb időn belül fogadja el az EK-Szerződés IV. címének 
hatálya alá tartozó területeken a Bíróságra vonatkozó rendelkezéseket kiigazító
tanácsi határozattervezetet; ugyanakkor aggodalmát fejezi ki a Bíróságnál az 
előzetes döntéshozatali eljárás elhúzódása miatt, mivel a menedékjoggal kapcsolatos 
ügyekben a Bíróság közösségi eszközök értelmezésére vagy érvényességére 
vonatkozó előzetes döntései sürgősek lehetnek, tekintettel a fenyegető kiutasítási 
intézkedésekre; üdvözli a Bíróságnak a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség tekintetében előzetes döntéshozatalra előterjesztett 
kérdések kezeléséről szóló vitadokumentumát, amely e probléma megoldásához 
alapul szolgál;

Or. en


