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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a bevándorlásra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2005)0375)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkének (1)
bekezdésére, amelynek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez
(C6-0279/2005),

– tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére
(A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) Az illegálisan a tagállamokban 
tartózkodó személyek számára vonatkozó 
becslések nem tartoznak e rendelet 
hatálya alá. A tagállamoknak nem kell a 
Bizottság (Eurostat) számára becsléseket 
vagy adatokat szolgáltatniuk az illegálisan 
ott tartózkodókról, noha ezek a személyek 
a felmérésekben a népességállomány 
részét képezhetik.

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Indoklás

Az illegális tartózkodás jellegéből fakad, hogy nem állnak rendelkezésre tudományosan 
megalapozott statisztikai gyűjtések. A statisztikai becslések sem kivitelezhetők. Ezért ezeknek a 
fontos, nem alátámasztott adatoknak nem szabad bekerülniük a közösségi statisztikákba. 

Nem okoz azonban problémát, ha ezeket az adatokat a felmérések céljából a 
népességállományokkal kapcsolatban használják fel.

Módosítás: 2
(12a) preambulumbekezdés (új)

(12a) Az Európai Parlament a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály 
végrehajtásáról szóló, 2002. február 5-i 
állásfoglalásában azt kérte, hogy a 
Parlamentet az EK-Szerződés 251. cikke 
alapján megillető jogalkotási hatáskörök 
figyelembevétele érdekében a 
Parlamentnek és a Tanácsnak legyen 
egyenlő szerepe annak felügyeletében, 
hogy a Bizottság hogyan gyakorolja 
végrehajtói szerepét. A Bizottság az elnöke 
által a Parlament előtt ugyanezen a napon 
tett ünnepélyes nyilatkozatában támogatta
ezt a kérést. A Bizottság 2002. december 
11-én módosításokat javasolt az 
1999/468/EK határozattal kapcsolatban
(COM(2002)0719), amelyet 2004. április 
22-én módosítottak (COM(2004)0324 
végleges). Az Európai Parlament nem 
azért mérlegeli ezt a javaslatot, hogy 
megőrizze jogalkotási előjogait. Az 
Európai Parlament véleménye szerint az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
lehetőséget kell kapnia arra, hogy 
meghatározott időn belül értékelje a 
végrehajtási hatáskörök Bizottságra való 
átruházását. Emiatt célszerű korlátozni 
azt az időtartamot, amely alatt a Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.
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Módosítás: 3
1. cikk b) pont

b) a tagállamok területén szokásosan 
tartózkodó természetes személyek 
állampolgársága és születési helye

b) a tagállamok területén szokásosan 
tartózkodó személyek állampolgársága és 
születési helye

Indoklás

A „természetes” kifejezés nem szolgál semmilyen többletinformációval.

Módosítás: 4
2. cikk (1) bekezdés a) pont

a) „szokásos tartózkodási hely”: az a hely, 
ahol a személy rendesen a pihenőidejét 
tölti, tekintet nélkül a kikapcsolódás, 
nyaralás, baráti és rokonlátogatások, üzleti, 
orvosi kezelési vagy vallásos zarándoklat 
céljából való ideiglenes távollétekre;

a) „szokásos tartózkodási hely”: az a hely, 
ahol a személy rendesen a pihenőidejét 
tölti, tekintet nélkül a kikapcsolódás, 
nyaralás, baráti és rokonlátogatások, üzleti, 
orvosi kezelési vagy vallásos zarándoklat 
céljából való ideiglenes távollétekre, vagy 
ha ez nem áll rendelkezésre, az állandó 
lakóhely vagy nyilvántartott tartózkodási 
hely;

Indoklás

A „szokásos tartózkodási hely” kifejezés alkalmazhatóságának biztosítása érdekében a 
népesség-nyilvántartással rendelkező országok számára meg kell engedni hivatkozásként az 
állandó lakóhelyet vagy nyilvántartott tartózkodási helyet is.

Módosítás: 5
2. cikk (1) bekezdés b) pont

b) „bevándorlás”: az a cselekmény, amely 
során a természetes személy – akinek a 
korábbi szokásos tartózkodási helye egy 
másik tagállamban vagy harmadik 
államban volt – a szokásos tartózkodási 
helyét egy tagállam területére teszi át, 
amely tartózkodás időtartama legalább 12 

b) „bevándorlás”: az a cselekmény, amely 
során a személy – akinek a korábbi 
szokásos tartózkodási helye egy másik 
tagállamban vagy harmadik államban volt 
– a szokásos tartózkodási helyét egy 
tagállam területére teszi át, amely 
tartózkodás időtartama legalább 12 
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hónapos, vagy várhatóan legalább annyi; hónapos, vagy várhatóan legalább annyi;

(Ez a módosítás az egész szövegben 
érvényes. Elfogadásához végig el kell 
végezni a megfelelő változtatásokat.)

Indoklás

A „természetes” kifejezés nem szolgál semmilyen többletinformációval.

Módosítás: 6
2. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

ca) „állampolgárság”: az az egyén és 
állama közötti sajátos jogi kötelék, 
amelyet születés vagy honosítás útján 
szereznek meg, amely végbemehet 
nyilatkozat, választás vagy házasságkötés 
révén, illetve a nemzeti jogszabálynak 
megfelelően más módon;

Indoklás

A módosítás célja az e rendeletben használt kulcsfontosságú fogalom meghatározása. Az 
ENSZ ajánlásaiból származik.

Módosítás: 7
2. cikk (1) bekezdés cb) pont (új)

cb) „születési hely”: az anya tartózkodási 
helye a születés időpontjában (ha 
rendelkezésre áll, a jelenlegi határokon 
belül), vagy ha ez nem áll rendelkezésre, 
az az ország (ha rendelkezésre áll, a 
jelenlegi határokon belül), ahol a születés
megtörtént;
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Indoklás

A módosítás célja az e rendeletben használt kulcsfontosságú fogalom meghatározása; az 
említett országokat a jelenlegi határaik alapján kell figyelembe venni. Ha ez nem 
alkalmazható, felhasználhatók más meghatározások is (így például a születés időpontjában 
fennálló határok). A meghatározás az ENSZ ajánlásaiból származik.

Módosítás: 8
2. cikk (1) bekezdés ma) pont (új)

ma) „külső határ”: a személyek 
határátlépésére irányadó szabályok 
közösségi kódexének (Schengeni 
határellenőrzési kódex) létrehozásáról 
szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 2. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
külső határ;
___________
1 HL L 105., 2006.4.13., 1. o.

Indoklás

A módosítás célja az e rendeletben használt kulcsfontosságú fogalom meghatározása. Az 
említett rendelet tartalmazza a személyek határokon keresztüli mozgására irányadó 
szabályokról szóló közösségi kódexet (Schengeni határellenőrzési kódex).

Módosítás: 9
2. cikk (1) bekezdés mb) (új)

mb) „harmadik országbeli állampolgár, 
akinek a beléptetését megtagadták”: olyan 
harmadik országbeli állampolgár, akinek 
a külső határon megtagadták a 
beléptetését, mivel nem tesz eleget az 
562/2006/EK rendelet 5. cikkének (1) 
bekezdésében megállapított összes 
beutazási feltételnek, és nem tartozik a 
szóban forgó rendelet 5. cikkének (4) 
bekezdésében említett 
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személykategóriákba;

Indoklás

A módosítás célja az e rendeletben használt kulcsfontosságú fogalom meghatározása. A 
meghatározással a CIREFI-meghatározásnak megfelelően egészült ki a javaslat.

Módosítás: 10
2. cikk (1) bekezdés mc) pont (új)

mc) „harmadik országbeli állampolgárok, 
akikről megállapították, hogy illegálisan 
tartózkodó személyek”: olyan harmadik 
országbeli állampolgár, akiről hivatalosan 
megállapították, hogy valamely tagállam 
területén tartózkodik, és aki nem tesz 
eleget az adott tagállamban a tartózkodás 
vagy letelepedés feltételeinek, vagy már 
nem tesz eleget e feltételeknek;

Indoklás

A módosítás célja az e rendeletben használt kulcsfontosságú fogalom meghatározása. A 
meghatározás a Schengeni határellenőrzési kódexben szereplő meghatározáson alapul. Mivel 
e kódex 13. cikke a megtagadott beléptetésre vonatkozó statisztikák benyújtását írja elő, a 
rendelet szövegének későbbi része (5. cikk) hivatkozik a kódex 13. cikkére.

Módosítás: 11
2. cikk (1) bekezdés n) pont

n) „letelepedés”: harmadik ország 
állampolgára számára annak 
engedélyezése, hogy nemzetközi védelem 
céljából valamely tagállam területén 
tartózkodjon nemzeti vagy közösségi 
letelepedési rendszer keretében.

n) „letelepedés”: a nemzetközi védelem és 
a tartós megoldás iránti igényeik
értékelése alapján harmadik ország 
állampolgárainak vagy hontalan 
személyeknek az átadása valamely 
tagállam számára, ahol biztos jogállással 
engedélyezett számukra a tartózkodás.
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Indoklás

A módosítás célja egy kulcsfontosságú fogalom  meghatározásának a pontosítása, amelyet e 
rendelet 4. cikke (2) bekezdésének h) pontja használ.

Módosítás: 12
2. cikk (2) bekezdés

(2) Szükség esetén az (1) bekezdésben 
szereplő fogalommeghatározások a 11. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban kiigazíthatók.

törölve

Indoklás

Amennyiben szükséges, az (1) bekezdésben szereplő meghatározások a 11. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással összhangban kiigazíthatók.

Nincs szükség külön rendelkezésre.

Módosítás: 13
2. cikk (3) bekezdés

(3) Ha az az e rendeletben meghatározott 
statisztikák összehangolásának 
biztosításához szükséges, a 11. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban az (1) bekezdésben 
szereplőkhöz kiegészítő 
fogalommeghatározások fogadhatók el.

törölve

Indoklás

Amennyiben az e rendeletben említett statisztikák összehangolásának biztosításához 
szükséges, a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban az (1) 
bekezdésben szereplő fogalmakhoz kiegészítő fogalommeghatározások fogadhatók el.

Nincs szükség külön rendelkezésre.
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Módosítás: 14
2. cikk (4) bekezdés

(4) Az a tény, hogy valamely tagállamot az 
(1) bekezdésben szereplő egy vagy több 
jogszabály valamelyike nem köti, nem 
mentesíti a tagállamot az e rendelet hatálya 
alá tartozó statisztikák szolgáltatása alól.

(4) Az a tény, hogy valamely tagállamot az 
(1) bekezdésben szereplő egy vagy több 
jogszabály valamelyike nem köti, nem 
mentesíti a tagállamot azon kötelezettség 
alól, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó 
statisztikák összegyűjtésekor, 
összeállításakor és szolgáltatásakor az
említett bekezdésben rögzített 
meghatározásokat használja.

Indoklás

A módosítás célja annak pontosítása, hogy a meghatározásokat csak az e jogszabály alapján 
gyűjtött statisztikák tekintetében kell alkalmazni, és hogy e rendelkezésnek nem az a 
rendeltetése, hogy változást kényszerítsen ki az azokban az országokban használt jogi és 
közigazgatási eljárásokban, amelyeket a megfelelő jogi aktusok nem kötnek.

Módosítás: 15
3. cikk (1) bekezdés b) pont

b) a tagállam területéről elköltözött 
kivándorlók a következő bontásban:

b) a tagállam területéről elköltözött 
kivándorlók állampolgárság, kor, nem és a 
következő szokásos tartózkodási hely 
szerinti ország szerinti bontásban;

i. állampolgárság kor és nem szerint;
ii. születési hely kor és nem szerint;
iii. a következő szokásos tartózkodási hely 
szerinti ország kor és nem szerint;

Indoklás

Tekintettel arra, hogy a kivándorlókra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre információk, 
szükségtelen a cikkben a háromféle bontás felsorolása.

Módosítás: 16
3. cikk (1) bekezdés c) pont, bevezető szöveg

c) a tagállamban szokásos tartózkodási 
hellyel rendelkező természetes személyek a 

c) a referencia-időszak végén a
tagállamban szokásos tartózkodási hellyel 
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következő bontásban: rendelkező személyek a következő 
bontásban:

Indoklás

A „természetes” kifejezés nem szolgál semmilyen többlet információval.

Az „a referenciaidőszak végén” kifejezés beépítésének célja ezen állományadatok referencia-
időpontjának pontosítása.

Módosítás: 17
3. cikk (1) bekezdés d) pont

d) a tagállamban állampolgárságot szerzett
természetes személyek, akik korábban más
tagállam vagy harmadik ország
állampolgárságával rendelkeztek, vagy 
korábban hontalanok voltak, kor és nem, az 
érintett személyek korábbi állampolgársága 
és a korábban hontalan személyek szerinti 
bontásban.

d) a tagállam területén szokásos 
tartózkodási hellyel rendelkező és a 
referenciaév alatt ennek a tagállamnak az 
állampolgárságát megszerző személyek, 
akik korábban más tagállam vagy harmadik 
ország állampolgárságával rendelkeztek, 
vagy korábban hontalanok voltak, kor és 
nem, az érintett személyek korábbi 
állampolgársága és a korábban hontalan 
személyek szerinti bontásban.

Indoklás

A „természetes” kifejezés nem szolgál semmilyen többletinformációval.

A „területén szokásos ... rendelkező” kifejezést annak pontosítása céljából építették be, hogy 
a tagállamok népességi statisztikái szempontjából csak a tagállamban élő személyek 
honosításai lényegesek (ebből következően a külföldön élő személyek honosításait nem veszik 
figyelembe). 

Az „a referenciaév alatt” kifejezést annak pontosítása céljából illesztették be, hogy 
mozgásokra vonatkozó adatokról, nem pedig állományadatokról van szó.

Módosítás: 18
3. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett 
statisztikáknak egy naptári év referencia-
időszakra kell vonatkozniuk, és a 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
statisztikáknak egy naptári év referencia-
időszakra kell vonatkozniuk, és a 
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referenciaév elmúltát követő tíz hónapon 
belül el kell juttatni a Bizottságnak 
(Eurostat). Az első referenciaév 2006.

referenciaév elmúltát követő tíz hónapon 
belül el kell juttatni a Bizottságnak 
(Eurostat). Az első referenciaév 2007.

Indoklás

Nem reális 2006-ot első referenciaévként megjelölni. A 2007-es év ésszerűbb.

Módosítás: 19
4. cikk (1) bekezdés a) pont

a) nemzetközi védelem iránti kérelmet 
benyújtott személyek, vagy ilyen 
kérelembe családtagként belefoglalt 
személyek

a) a referencia-időszak alatt nemzetközi 
védelem iránti kérelmet benyújtott 
személyek, vagy ilyen kérelembe 
családtagként belefoglalt személyek

Indoklás

A „referencia-időszak alatt” kifejezést annak pontosítása céljából illesztették be, hogy 
mozgásokra vonatkozó adatokat, nem pedig állományadatokat kérnek.

Módosítás: 20
4. cikk (1) bekezdés b) pont

b) a referencia-időszak végéig a nemzeti 
illetékes hatóság által elbírálásra kerülő 
nemzetközi védelem iránti kérelmek 
hatálya alá tartozó személyek

b) a referencia-időszak végéig a nemzeti 
illetékes hatóság által elbírálásra kerülő 
nemzetközi védelem iránti kérelmek 
tárgyát képező személyek

Indoklás

A nemzetközi védelem iránt folyamodó „személyek” számára vonatkozó statisztikákat már 
szabályozza a 8. cikk.

Módosítás: 21
4. cikk (1) bekezdés c) pont

c) első fokú határozattal elutasított törölve
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nemzetközi védelem iránti kérelmek, 
beleértve az elfogadhatatlanság vagy 
megalapozatlanság miatti határozatokat

Indoklás

Ez a bekezdés egy új (1a) bekezdésbe kerül át, amely az a) ponttól az e) pontig tart, és amely 
csak negyedévenkénti adatszolgáltatást ír elő, mivel az adatgyűjtés és -továbbítás korábbi 
működési módja a továbbiakban technikai okokból nem alkalmazandó.

Módosítás:
4. cikk (1) bekezdés d) pont

d) menekült jogállást elismerő vagy 
visszavonó elsőfokú határozatok

törölve

Indoklás

Ez a bekezdés egy új (1a) bekezdésbe kerül át, amely az a) ponttól az e) pontig tart, és amely 
csak negyedévenkénti adatszolgáltatást ír elő, mivel az adatgyűjtés és -továbbítás korábbi 
működési módja a továbbiakban technikai okokból nem alkalmazandó.

Módosítás: 23
4. cikk (1) bekezdés e) pont

e) a kiegészítő védelmet elismerő vagy 
visszavonó elsőfokú határozatok

törölve

Indoklás

Ez a bekezdés egy új (1a) bekezdésbe kerül át, amely az a) ponttól az e) pontig tart, és amely 
csak negyedévenkénti adatszolgáltatást ír elő, mivel az adatgyűjtés és -továbbítás korábbi 
működési módja a továbbiakban technikai okokból nem alkalmazandó.

Módosítás: 24
4. cikk (1) bekezdés f) pont

f) az átmeneti védelmet elismerő vagy 
visszavonó elsőfokú határozatok

törölve
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Indoklás

Ez a bekezdés egy új (1a) bekezdésbe kerül át, amely az a) ponttól az e) pontig tart, és amely 
csak negyedévenkénti adatszolgáltatást ír elő, mivel az adatgyűjtés és -továbbítás korábbi 
működési módja a továbbiakban technikai okokból nem alkalmazandó.

Módosítás: 25
4. cikk (1) bekezdés g) pont

g) humanitárius vagy egyéb, a nemzeti jog 
körébe tartozó okok miatt tartózkodást 
engedélyező, elutasító vagy visszavonó 
más első fokú határozatok

törölve

Indoklás

Ez a bekezdés egy új (1a) bekezdésbe kerül át, amely az a) ponttól az e) pontig tart, és amely 
csak negyedévenkénti adatszolgáltatást ír elő, mivel az adatgyűjtés és -továbbítás korábbi 
működési módja a továbbiakban technikai okokból nem alkalmazandó.

Módosítás: 26
4. cikk (1) bekezdés h) pont

h) visszavont nemzetközi védelem iránti 
kérelmek.

h) a referencia-időszak alatt visszavont 
nemzetközi védelem iránti kérelmek.

Indoklás

Pontosabb leírást ad az előírt adatokról.

Módosítás: 27
4. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

E statisztikákat kor és nem, valamint az 
érintett személyek állampolgársága szerinti 
bontásban kell megadni. Egy naptári év 
referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és 
a referenciaév végét követő három 

E statisztikákat kor és nem, valamint az 
érintett személyek állampolgársága szerinti 
bontásban kell megadni. Egy naptári év 
referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és 
a referenciaév végét követő három 
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hónapon belül el kell juttatni a 
Bizottságnak (Eurostat). Az első 
referenciaév 2006.

hónapon belül el kell juttatni a 
Bizottságnak (Eurostat). Az első 
referenciaév 2007.

Indoklás

Nem reális 2006-ot első referenciaévként megjelölni. A 2007-es év ésszerűbb.

Módosítás: 28
4. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A tagállamok eljuttatják a 
Bizottságnak (Eurostat) a következők 
számarányára vonatkozó statisztikákat:
a) a referencia-időszak alatt a 
közigazgatási vagy bírósági szervek által 
hozott, a nemzetközi védelem iránti 
kérelmet elutasító elsőfokú határozatok, 
közöttük a kérelmet elfogadhatatlannak 
vagy megalapozatlannak minősítő 
határozatok hatálya alá tartozó személyek;
b) a referencia-időszak alatt a 
közigazgatási vagy bírósági szervek által 
hozott, menekült jogállást elismerő vagy 
visszavonó elsőfokú határozatok hatálya 
alá tartozó személyek;
c) a referencia-időszak alatt a 
közigazgatási vagy bírósági szervek által 
hozott, kiegészítő védelmet elismerő vagy 
visszavonó elsőfokú határozatok hatálya 
alá tartozó személyek;
d) a referencia-időszak alatt a 
közigazgatási vagy bírósági szervek által 
hozott, átmeneti védelmet elismerő vagy 
visszavonó elsőfokú határozatok hatálya 
alá tartozó személyek;
e) a referencia-időszak alatt a 
közigazgatási vagy bírósági szervek által 
hozott, a nemzetközi védelemre vonatkozó 
nemzeti jog alapján humanitárius okok 
miatt tartózkodást engedélyező, elutasító 
vagy visszavonó más elsőfokú határozatok 
hatálya alá tartozó személyek 
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E statisztikákat kor és nem, valamint az 
érintett személyek állampolgársága 
szerinti bontásban kell megadni. A 
statisztikáknak három naptári hónap 
időtartamú referencia-időszakra kell 
vonatkozniuk, és azokat a referencia-
időszak végét követő két hónapon belül el 
kell juttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az
első referencia-időszak 2008 januárjától 
márciusáig tart.

Indoklás

Ezt a bekezdést annak meghatározása céljából kellett létrehozni, hogy egy speciális 
adatcsoportot negyedévente nyújtanak be, mivel az adatgyűjtés és -továbbítás korábbi 
működési módja a továbbiakban technikai okokból nem alkalmazandó.

A „hatálya alá tartozó személyek” kifejezés azért került be a szövegbe minden alkalommal, 
amikor határozatokra vonatkozó adatokat kérnek, hogy az adatok személyekre vonatkozzanak, 
ne pedig ügyekre/határozatokra.

Módosítás: 29
4. cikk (2) bekezdés a) pont

a) az illetékes hatóság által kísérő nélküli 
kiskorúnak tekintett nemzetközi védelem 
iránti kérelmező;

a) a referencia-időszak alatt az illetékes 
hatóság által kísérő nélküli kiskorúnak 
tekintett nemzetközi védelem iránti 
kérelmező;

Indoklás

A „referencia-időszak alatt” kifejezést annak pontosítása céljából illesztették be, hogy 
mozgásokra vonatkozó adatokat, nem pedig állományadatokat kérnek.

Módosítás: 30
4. cikk (2) bekezdés b) pont

b) a nemzetközi védelem iránti kérelmet 
visszautasító határozatok, beleértve a 
közigazgatási vagy bírósági szervek által 
fellebbezés vagy felülvizsgálat során a 

b) a referencia-időszak alatt a nemzetközi 
védelem iránti kérelmet visszautasító 
jogerős határozatok hatálya alá tartozó 
személyek, beleértve a közigazgatási vagy 



PR\610041HU.doc 19/37 PE 371.980v01-00

Külső fordítás

HU

kérelmet elfogadhatatlannak vagy 
megalapozatlannak ítélő határozatokat is;

bírósági szervek által fellebbezés vagy 
felülvizsgálat során a kérelmet 
elfogadhatatlannak vagy 
megalapozatlannak ítélő határozatokat is;

Indoklás

A „jogerős” kifejezés beépítésének a célja annak pontosítása, hogy az előzetes és ideiglenes 
határozatokat nem szabad bevonni a statisztikákba. 

A „referencia-időszak alatt” kifejezést annak pontosítása céljából illesztették be, hogy 
mozgásokra vonatkozó adatokat, nem pedig állományadatokat kérnek.

A „hatálya alá tartozó személyek” kifejezés azért került be a szövegbe minden alkalommal, 
amikor határozatokra vonatkozó adatokat kérnek, hogy az adatok személyekre vonatkozzanak, 
ne pedig ügyekre/határozatokra.

Módosítás: 31
4. cikk (2) bekezdés c) pont

c) a közigazgatási vagy bírósági szervek 
által fellebbezés vagy felülvizsgálat során 
hozott, menekült jogállás megadásáról 
vagy visszavonásáról szóló határozatok;

c) a referencia-időszak alatt a 
közigazgatási vagy bírósági szervek által 
fellebbezés vagy felülvizsgálat során 
hozott, menekült jogállás megadásáról 
vagy visszavonásáról szóló jogerős
határozatok hatálya alá tartozó személyek;

Indoklás

A „jogerős” kifejezés beépítésének a célja annak pontosítása, hogy az előzetes és ideiglenes 
határozatokat nem szabad bevonni a statisztikákba. 

A „referencia-időszak alatt” kifejezést annak pontosítása céljából illesztették be, hogy 
mozgásokra vonatkozó adatokat, nem pedig állományadatokat kérnek.

A „hatálya alá tartozó személyek” kifejezés azért került be a szövegbe minden alkalommal, 
amikor határozatokra vonatkozó adatokat kérnek, hogy az adatok személyekre vonatkozzanak, 
ne pedig ügyekre/határozatokra.

Módosítás: 32
4. cikk (2) bekezdés d) pont
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d) a közigazgatási vagy bírósági szervek 
által fellebbezés vagy felülvizsgálat során 
hozott, kiegészítő védelem megadásáról 
vagy visszavonásáról szóló határozatok;

d) a referencia-időszak alatt a 
közigazgatási vagy bírósági szervek által 
fellebbezés vagy felülvizsgálat során 
hozott, kiegészítő védelem megadásáról 
vagy visszavonásáról szóló jogerős
határozatok hatálya alá tartozó személyek;

Indoklás

A „jogerős” kifejezés beépítésének a célja annak pontosítása, hogy az előzetes és ideiglenes 
határozatokat nem szabad bevonni a statisztikákba. 

A „referencia-időszak alatt” kifejezést annak pontosítása céljából illesztették be, hogy 
mozgásokra vonatkozó adatokat, nem pedig állományadatokat kérnek.

A „hatálya alá tartozó személyek” kifejezés azért került be a szövegbe minden alkalommal, 
amikor határozatokra vonatkozó adatokat kérnek, hogy az adatok személyekre vonatkozzanak, 
ne pedig ügyekre/határozatokra.

Módosítás: 33
4. cikk (2) bekezdés e) pont

e) a közigazgatási vagy bírósági szervek 
által fellebbezés vagy felülvizsgálat során 
hozott, átmeneti védelem megadásáról 
vagy visszavonásáról szóló határozatok;

e) a referencia-időszak alatt a 
közigazgatási vagy bírósági szervek által 
fellebbezés vagy felülvizsgálat során 
hozott, átmeneti védelem megadásáról 
vagy visszavonásáról szóló jogerős
határozatok hatálya alá tartozó személyek;

Indoklás

A „jogerős” kifejezés beépítésének a célja annak pontosítása, hogy az előzetes és ideiglenes 
határozatokat nem szabad bevonni a statisztikákba. 

A „referencia-időszak alatt” kifejezést annak pontosítása céljából illesztették be, hogy 
mozgásokra vonatkozó adatokat, nem pedig állományadatokat kérnek.

A „hatálya alá tartozó személyek” kifejezés azért került be a szövegbe minden alkalommal, 
amikor határozatokra vonatkozó adatokat kérnek, hogy az adatok személyekre vonatkozzanak, 
ne pedig ügyekre/határozatokra.

Módosítás: 34
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4. cikk (2) bekezdés f) pont

f) a közigazgatási vagy bírósági szervek 
által fellebbezés vagy felülvizsgálat során 
hozott, humanitárius vagy a nemzeti jog 
körébe tartozó más okokból tartózkodás 
engedélyezésének megadásáról, 
visszautasításáról vagy visszavonásáról 
szóló határozatok;

f) a referencia-időszak alatt a 
közigazgatási vagy bírósági szervek által 
fellebbezés vagy felülvizsgálat során a 
nemzetközi védelemre vonatkozó nemzeti 
jog alapján hozott, humanitárius okokból 
tartózkodás engedélyezésének megadásáról 
vagy visszavonásáról szóló jogerős
határozatok hatálya alá tartozó személyek;

Indoklás

A „jogerős” kifejezés beépítésének a célja annak pontosítása, hogy az előzetes és ideiglenes 
határozatokat nem szabad bevonni a statisztikákba. 

Az „nemzetközi védelemre vonatkozó” kifejezés beillesztésének a célja annak pontosítása, 
hogy csak a nemzetközi védelem keretében, humanitárius okból megadott tartózkodási 
engedélyek tartoznak ezen albekezdések hatálya alá, az egyéb humanitárius okból megadott 
tartózkodási engedélyek pedig – amelyek a 6. cikk hatálya alá tartoznak – nem. 

A „referencia-időszak alatt” kifejezést annak pontosítása céljából illesztették be, hogy 
mozgásokra vonatkozó adatokat, nem pedig állományadatokat kérnek.

A „hatálya alá tartozó személyek” kifejezés azért került be a szövegbe minden alkalommal, 
amikor határozatokra vonatkozó adatokat kérnek, hogy az adatok személyekre vonatkozzanak, 
ne pedig ügyekre/határozatokra.

Módosítás: 35
4. cikk (2) bekezdés g) pont

g) a 343/2003/EK rendelet és az 
1560/2003/EK bizottsági rendelet1 hatálya 
alá tartozó átadások és átvételek;
_______
1 HL L 222., 2003.9.5., 3. o. 

törölve

Indoklás

A dublini adatok, amelyek meglehetősen speciálisak, és különböznek a többi adattól, új 
bekezdésbe kerülnek át.
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Módosítás: 36
4. cikk (2) bekezdés h) pont

h) a tagállamba történő letelepedésre 
kiválasztott személyek.

h) azok a személyek, akik a referencia-
időszak alatt nemzeti vagy közösségi 
letelepedési program keretében engedélyt 
kaptak a tagállamban való tartózkodásra, 
amennyiben a tagállamban ilyen 
programot hajtanak végre. 

Indoklás

Pontosabb leírást ad a kért adatokról. A „letelepedés” meghatározása a 2. cikk (1) 
bekezdésének n) pontjában található. Az „amennyiben a tagállamban ilyen programot 
hajtanak végre” kifejezés beillesztésének az a célja, hogy pontosítsa, hogy csak azoknak az 
országoknak kell adatot szolgáltatniuk, amelyek ilyen politikát alkalmaznak.

Módosítás: 37
4. cikk (2) bekezdés, albekezdés

E statisztikákat kor és nem, valamint az 
érintett személyek állampolgársága szerinti 
bontásban kell megadni. Egy naptári év 
referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és 
a referenciaév végét követő három 
hónapon belül el kell juttatni a 
Bizottságnak (Eurostat). Az első 
referenciaév 2006.

E statisztikákat kor és nem, valamint az 
érintett személyek állampolgársága szerinti 
bontásban kell megadni. Egy naptári év 
referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és 
a referenciaév végét követő három 
hónapon belül el kell juttatni a 
Bizottságnak (Eurostat). Az első 
referenciaév 2007.

Indoklás

Nem reális 2006-ot első referenciaévként megjelölni. A 2007-es év ésszerűbb.

Módosítás: 38
4. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok eljuttatják a 
Bizottságnak (Eurostat) a 343/2003/EK 
rendelet és a 1560/2003/EK rendelet1

alkalmazásával kapcsolatos következő 
statisztikákat:
a) a menedékkérők visszavételére vagy a 
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róluk való gondoskodásra irányuló 
kérelmek száma;
b) a rendelkezések, amelyeken az a) 
pontban említett kérelmek alapulnak;
c) az a) pontban említett kérelmekre adott 
válaszként hozott határozatok;
d) az átadások száma, amelyekhez a c) 
pontban említett határozatok vezetnek;
e) az információkérések száma.
E statisztikáknak egy naptári év 
időtartamú referencia-időszakra kell 
vonatkozniuk, és ezeket a referenciaév 
végét követő három hónapon belül el kell 
juttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első 
referenciaév 2008.
_________
1 Az egy harmadik ország állampolgára által a 
tagállamok egyikében benyújtott menedékjog 
iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó szempontok és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 
343/2003/EK tanácsi rendelet részletes 
alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 
2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK bizottsági 
rendelet
(HL L 222., 2003.9.5., 3. o.).

Indoklás

A dublini adatok, amelyek meglehetősen speciálisak, és különböznek a többi adattól, ebbe az 
új bekezdésbe kerülnek át.

Célszerű a dublini adatok részleteit mindössze néhány kiigazítással megtartani a rendeletben. 
Ezeket a kiigazításokat veszi figyelembe a 4. cikk ezen új bekezdése.

Módosítás: 39
5. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett 
statisztikáknak egy naptári év referencia-
időszakra kell vonatkozniuk, és a 
referenciaév végét követő három hónapon 
belül el kell juttatni a Bizottságnak 
(Eurostat). Az első referenciaév 2006. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
statisztikáknak egy naptári év referencia-
időszakra kell vonatkozniuk, és a 
referenciaév végét követő három hónapon 
belül el kell juttatni a Bizottságnak 
(Eurostat). Az első referenciaév 2007. 
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Indoklás

Nem reális 2006-ot első referenciaévként megjelölni. A 2007-es év ésszerűbb.

Módosítás: 40
6. cikk (1) bekezdés a) pont iii. alpont

iii. a referencia-időpontban érvényes 
engedélyek (a vissza nem vont és le nem 
járt kiállított engedélyek száma) 
állampolgárság, az engedély kiállításának 
oka és az engedély érvényességének 
időtartama szerinti bontásban;

iii. a referencia-időszak végén érvényes 
engedélyek (a vissza nem vont és le nem 
járt kiállított engedélyek száma) 
állampolgárság, az engedély kiállításának 
oka és az engedély érvényességének 
időtartama szerinti bontásban;

Indoklás

Mivel az (1) bekezdés a) pontjának iii. alpontjában és az (1) bekezdés b) pontjában említett 
adatok állományadatok, szükséges a referencia-időpont meghatározása.

Módosítás: 41
6. cikk (1) bekezdés b) pont

b) hosszú távú tartózkodásra jogosító 
vízummal rendelkezők száma 
állampolgárság szerinti bontásban.

b) a referencia-időszak végén hosszú távú 
tartózkodásra jogosító vízummal 
rendelkezők száma állampolgárság szerinti 
bontásban.

Indoklás

Ez a közigazgatási aktusok száma helyett kifejezetten a személyek számára utal.

Módosítás: 42
6. cikk (3) bekezdés

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
statisztikák egy naptári év referencia-
időszakra vonatkoznak, és a referenciaév 
végét követő hat hónapon belül el kell 
juttatni azokat Bizottságnak (Eurostat). Az 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
statisztikák egy naptári év referencia-
időszakra vonatkoznak, és a referenciaév 
végét követő hat hónapon belül el kell 
juttatni azokat Bizottságnak (Eurostat). Az 
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első referenciaév 2006. első referenciaév 2007.

Indoklás

Nem reális 2006-ot első referenciaévként megjelölni. A 2007-es év ésszerűbb.

Módosítás: 43
7. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok statisztikákat juttatnak el 
a Bizottsághoz (Eurostat) harmadik 
országok azon állampolgárainak 
számáról, akik akár önkéntesen, akár –
közigazgatási vagy bírói határozat, vagy a 
visszatérésre kötelezést előíró jogi aktust 
követő – kitoloncolás miatt visszatérnek a 
származási országukba, átutazási vagy 
más harmadik országba, a visszatért 
személyek kora, neme és állampolgársága 
szerinti bontásban.

(1) A tagállamok statisztikákat juttatnak el 
a Bizottsághoz (Eurostat)

a) azon harmadik országbeli 
állampolgárok számáról, akikről 
megállapítják, hogy illegálisan 
tartózkodnak a tagállam területén, és akik 
a tartózkodásukat illegálisnak minősítő 
vagy nyilvánító, a tagállam területének 
elhagyására vonatkozó kötelezettséget 
előíró közigazgatási vagy bírósági
határozat vagy aktus tárgyát képezik, az 
érintett személyek állampolgársága 
szerinti bontásban;
b) azoknak a harmadik országbeli 
állampolgároknak a számáról, akik az a) 
pontban említett közigazgatási vagy 
bírósági határozatot vagy aktust követően 
ténylegesen elhagyták a tagállam 
területét, az érintett személyek 
állampolgársága szerinti bontásban.

Indoklás

A jelenlegi szöveg csak azoknak az illegális bevándorlóknak a számáról kér adatokat, akiket 
ténylegesen kitoloncolnak. Ezt fenn kell tartani (ez a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjaként 
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jelenik meg).

Szükség van azonban a kitoloncolási határozatok számára vonatkozó adatokra is. Ezt az
Európai Visszatérési Alapról szóló javaslat (COM (2005) 123) keretében a pénzeszközök 
tagállamok közötti elosztásának kiszámítása céljából kérik. Ezeket az adatokat a közeljövőben 
kérni fogják a tagállamoktól, ezért tanácsos őket beilleszteni a rendeletbe.

A 7. cikkből törölték a kor és nem szerinti bontást, és ezt a végrehajtási intézkedések csak a 8. 
cikkben említett feltételek mellett és a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően vezethetik be, mert ez általában nem áll rendelkezésre, és nem képez elsődleges 
prioritást.

Módosítás: 44
7. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
statisztikák egy naptári év referencia-
időszakra vonatkoznak, és a referenciaév 
végét követő három hónapon belül el kell 
juttatni azokat Bizottságnak (Eurostat). Az 
első referenciaév 2006.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
statisztikák egy naptári év referencia-
időszakra vonatkoznak, és a referenciaév 
végét követő három hónapon belül el kell 
juttatni azokat Bizottságnak (Eurostat). Az 
első referenciaév 2007.

Indoklás

Nem reális 2006-ot első referenciaévként megjelölni. A 2007-es év ésszerűbb.

Módosítás: 45
7. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Az (1) bekezdésben említett 
statisztikák nem foglalják magukban
azokat a harmadik országbeli 
állampolgárokat, akiket a 343/2003/EK 
rendeletben és az 1560/2003/EK 
rendeletben megállapított mechanizmus 
keretében ad át egyik tagállam egy 
másiknak.

Indoklás

Ez kifejezetten kizárja a dublini jogszabály alapján átadott személyeket a visszatérési 
statisztikákból.
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Módosítás: 46
8. cikk (1) bekezdés a) pont

a) a 3. cikkben előírt statisztikák esetében 
a következők szerinti bontások:

törölve

i. alkalmazotti helyzet,
ii. foglalkozás,
iii. iparág,
iv. oktatási és képzési szint,
v. az első érkezés éve,

Indoklás

A jövőben kívánatos lenne az oktatásra és képzésre vonatkozó adatok gyűjtése és továbbítása. 
Ezek az adatok azonban a tagállamokban (a tagállamok többségében) jelenleg nem állnak 
rendelkezésre. Új adatforrásokat kellene megnyitni és hasznosítani. E rendeletnek azonban a 
már meglévő adatforrások és adatok összehangolását kell eredményeznie. Különböző – nem 
csak tisztán technikai – tényezőkre tekintettel a következő lépésben más adatokat kell európai 
szinten gyűjteni. Mivel sok tagállam súlyos aggályainak adott hangot a kért kiegészítő adatok 
elérhetőségével kapcsolatban, ezek teljes törlését javasoljuk.

Módosítás: 47
8. cikk (1) bekezdés b) pont

b) a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában előírt statisztikák esetében a 
következők szerinti bontások:

törölve

a jelenlegi szokásos tartózkodási hely 
régiója;

Indoklás

A jövőben kívánatos lenne az oktatásra és képzésre vonatkozó adatok gyűjtése és továbbítása. 
Ezek az adatok azonban a tagállamokban (a tagállamok többségében) jelenleg nem állnak 
rendelkezésre. Új adatforrásokat kellene megnyitni és hasznosítani. E rendeletnek azonban a 
már meglévő adatforrások és adatok összehangolását kell eredményeznie. Különböző – nem 
csak tisztán technikai – tényezőkre tekintettel a következő lépésben más adatokat kell európai 
szinten gyűjteni. Mivel sok tagállam súlyos aggályainak adott hangot a kért kiegészítő adatok 
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elérhetőségével kapcsolatban, ezek teljes törlését javasoljuk.

Módosítás: 48
8. cikk (1) bekezdés c) pont i–iii. alpont

i. a közigazgatási határozat által érintett 
személyek száma,

i. a kérelem vagy a közigazgatási határozat 
által érintett személyek száma,

ii. a kért védelem kategóriája, ii. a kért védelem kategóriája,

iii. a kérelem benyújtásának éve, iii. a kérelem benyújtásának éve,

iiia. a 343/2003/EK rendelet és az 
1560/2003/EK rendelet alkalmazásához 
kapcsolódó kérelem, határozat vagy az 
átadás által érintett személyek száma.

Indoklás

A módosítás célja a dublini kérelmek, határozatok és átadások által érintett személyek száma 
szerinti bontás biztosítása.

Módosítás: 49
8. cikk (1) bekezdés e) pont ii. és iii. alpont

ii. foglalkozás,
iii. gazdasági tevékenység,

Indoklás

A jövőben kívánatos lenne az oktatásra és képzésre vonatkozó adatok gyűjtése és továbbítása. 
Ezek az adatok azonban a tagállamokban (a tagállamok többségében) jelenleg nem állnak 
rendelkezésre. Új adatforrásokat kellene megnyitni és hasznosítani. E rendeletnek azonban a 
már meglévő adatforrások és adatok összehangolását kell eredményeznie. Különböző – nem 
csak tisztán technikai – tényezőkre tekintettel a következő lépésben más adatokat kell európai 
szinten gyűjteni. Mivel sok tagállam súlyos aggályainak adott hangot a kért kiegészítő adatok 
elérhetőségével kapcsolatban, ezek teljes törlését javasoljuk.

Módosítás: 50
8. cikk (1) bekezdés f) pont, utolsó rész

a visszatérés oka. i. a távozási kötelezettséget előíró 
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határozat vagy aktus oka
ii. kor
iii. nem.

Indoklás

„A távozási kötelezettséget előíró határozat vagy aktus” kifejezés beillesztése a „visszatérés” 
helyett a 7. cikk módosítása miatt.

A 7. cikkből törölték a kor és nem szerinti bontást, és ezt a végrehajtási intézkedések csak a 8. 
cikkben említett feltételek mellett és a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően vezethetik be, mert ez általában nem áll rendelkezésre, és nem képez elsődleges 
prioritást.

Módosítás: 51
8. cikk (2) bekezdés

(2) Amikor arról születik döntés, hogy az 
(1) bekezdéssel összhangban további 
bontásokat határoznak meg, a 
Bizottságnak meg kell ítélnie ezen 
információnak a közösségi politikák 
fejlődése és ellenőrzése céljaihoz való 
szükségességét, valamint értékelnie kell a 
megfelelő adatforrások hozzáférhetőségét.

(2) Amikor arról születik döntés, hogy 
szükségesek-e további bontások, a 
Bizottságnak meg kell ítélnie ezen 
információnak a közösségi politikák 
fejlődése és ellenőrzése céljaihoz való 
szükségességét, valamint értékelnie kell a 
megfelelő adatforrások hozzáférhetőségét
és az ehhez kapcsolódó költségeket.

Indoklás

A módosítás célja annak kifejezett rögzítése, hogy a további bontásokra vonatkozó döntés 
figyelembe fogja venni a költségeket.

Módosítás: 52
8. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A 3–7. cikk alkalmazásához 
szükséges további bontásokra 
vonatkozóan ...-ig* tárgyalásokat kell 
kezdeményezni.
____________
* Két évvel e rendelet hatálybalépése után.
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Indoklás

A módosítás célja annak kifejezett rögzítése, hogy a további bontásokra vonatkozó döntés 
figyelembe fogja venni az EU politikai igényeit.

Módosítás: 53
9. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamoknak jelentést kell 
készíteniük a Bizottság (Eurostat) számára 
a felhasznált adatforrásokról, a források 
kiválasztásának indokairól, és a 
kiválasztott adatforrásoknak a statisztikák 
minőségére gyakorolt hatásáról.

(2) A tagállamoknak jelentést kell 
készíteniük a Bizottság (Eurostat) számára 
a felhasznált adatforrásokról, a források 
kiválasztásának indokairól, és a 
kiválasztott adatforrásoknak a statisztikák 
minőségére gyakorolt hatásáról, és
folyamatosan tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot (Eurostat) az ebben 
bekövetkező változásokról. 

Indoklás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy a tagállamok induláskor jelentést készítenek a 
Bizottságnak az adatforrásokról, és ha szükséges, a későbbiekben frissítik e jelentést.

Módosítás: 54
10. cikk, bevezető szöveg

Az e rendelet végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket – beleértve a gazdasági és 
műszaki változások figyelembevételére 
vonatkozó intézkedéseket – a 11. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni Az ilyen 
intézkedéseknek tartalmazniuk kell 
különösen:

Az e rendelet végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket – beleértve a gazdasági és 
műszaki változások figyelembevételére 
vonatkozó intézkedéseket – a 11. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni Az ilyen 
intézkedések a következőkből tevődnek 
össze:

Indoklás

Ez biztosítja, hogy az a)–e) pontban felsorolt intézkedések listája teljes legyen.
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Módosítás: 55
10. cikk a) pont

a) a 2. cikkben szereplő 
fogalommeghatározások kiigazításait és 
további fogalommeghatározások 
elfogadását;

törölve

Indoklás

A módosítás célja a 2. cikk (2) bekezdésében végzett változtatások követése.

Módosítás: 56
11. cikk (2) bekezdés

(2) Amikor e bekezdésre történik 
hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5. 
cikkének (7) bekezdésében meghatározott 
szabályozási eljárást kell alkalmazni, 
tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(2) A bizottság elfogadja az eljárási 
szabályzatát.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében meghatározott időszakot 
három hónapban kell meghatározni.

Indoklás

Az Európai Bíróság 1970 óta elismeri a Tanácsnak mint jogalkotónak azt a jogát, hogy 
részben a Bizottságra ruházza át végrehajtási hatásköreit (a Koster ügyben hozott 25/70 sz. 
határozat). A Bíróság határozata azt is előírta, hogy az átruházás során meg kell határozni a 
hatáskör gyakorlásának elveit és feltételeit is (mint például a tagállamok képviselőiből álló 
bizottságok létrehozása, amelyek a Bizottságot segítik), valamint esetlegesen az átruházás 
visszahívására vonatkozó hatáskört. 

Ezeket az elveket az EKSz. 202. cikkébe illesztették be. A Tanács azonban a 202. cikk 
végrehajtása során (az 1999/468 komitológiai határozatban) az Európai Parlament 
tekintetében „elfelejtette” ugyanennek a visszahívási jognak az elismerését az olyan 
aktusokban, amelyekről az együttdöntési eljárás keretében határoznak. 

Ahhoz, hogy az Európai Parlament élhessen ezzel a joggal, azt be kell illesztenie az eredeti 
határozatba, amely tervbe veszi a végrehajtási hatáskörök átruházását. Ez a célja a 11. cikk 
módosításainak. Ahelyett, hogy az 1999/468 határozat cikkeire hivatkoznának, a módosítások
lemásolják annak tartalmát, amikor a Tanács szerepére kerül a sor, és hasonló előjogokat 
javasolnak az Európai Parlament számára (beleértve a visszahívási jogot is).
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Módosítás: 57
11. cikk (3) bekezdés

(3) A Bizottság elfogadja az eljárási 
szabályzatát.

(3) Amennyiben e rendelet eljárási 
követelményeket ír elő a végrehajtási 
intézkedések elfogadása tekintetében, a 
Bizottság képviselője benyújtja ezeknek az 
intézkedéseknek a tervezetét a 
bizottságnak és az Európai Parlamentnek.
A bizottság a tervezetre vonatkozó 
véleményét az ügy sürgősségére tekintettel 
az elnök által megállapított határidőn 
belül terjeszti elő, amely nem lehet 
kevesebb egy hónapnál. A véleményt a 
Szerződés 205. cikkének (2) bekezdésében 
megállapított többséggel terjesztik elő. A 
bizottságban a tagállamok képviselőinek a 
szavazatait az említett cikkben 
meghatározott módon kell súlyozni. Az 
elnök nem szavazhat. 
(3a) A Bizottság elfogadja a tervezett 
intézkedéseket, ha azok összhangban 
vannak a bizottság véleményével, és ha az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
nem emelt kifogást.
(3b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek 
összhangban a bizottság véleményével, 
vagy ha nem terjesztenek elő véleményt, 
vagy ha az Európai Parlament illetékes 
bizottsága kifogást emelt, a Bizottság a 
meghozandó intézkedésekről 
haladéktalanul javaslatot terjeszt a 
Tanács és az Európai Parlament elé.
(3c) A Bizottság elfogadja a javaslatot, ha 
a benyújtást követő három hónapon belül 
nem utasította el azt sem az Európai 
Parlament, tagjainak abszolút 
többségével, sem a Tanács, minősített 
többséggel eljárva. Ellenkező esetben a 
Bizottság módosított javaslatot nyújt be,
vagy a Szerződés alapján jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő.
(3d) A már elfogadott végrehajtási 
intézkedések sérelme nélkül az ennek az 
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irányelvnek az elfogadását követő kétéves 
időszak lejárta után, de legkésőbb 2008. 
április 1-jén a (2) bekezdéssel 
összhangban felfüggesztik az irányelv 
technikai szabályok, módosítások és
határozatok elfogadását előíró 
rendelkezéseinek alkalmazását. Az 
Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján eljárva a 
Szerződés 251. cikkében megállapított 
eljárással összhangban megújíthatja a 
szóban forgó rendelkezéseket, és e célból a 
fent említett időtartam vagy határidő 
lejárta előtt felülvizsgálja azokat. 

Indoklás

Az Európai Bíróság 1970 óta elismeri a Tanácsnak mint jogalkotónak azt a jogát, hogy 
részben a Bizottságra ruházza át végrehajtási hatásköreit (a Koster ügyben hozott 25/70 sz. 
határozat). A Bíróság határozata azt is előírta, hogy az átruházás során meg kell határozni a 
hatáskör gyakorlásának az elveit és feltételeit is (mint például a tagállamok képviselőiből álló 
bizottságok létrehozása, amelyek a Bizottságot segítik), valamint esetlegesen az átruházás 
visszahívására vonatkozó hatáskört. 

Ezeket az elveket az EKSz. 202. cikkébe illesztették be. A Tanács azonban a 202. cikk 
végrehajtása során (az 1999/468 komitológiai határozatban) az Európai Parlament 
tekintetében „elfelejtette” ugyanennek a visszahívási jognak az elismerését az olyan 
aktusokban, amelyekről az együttdöntési eljárás keretében határoznak. 

Ahhoz, hogy az Európai Parlament élhessen ezzel a joggal, azt be kell illesztenie az eredeti 
határozatba, amely tervbe veszi a végrehajtási hatáskörök átruházását. Ez a célja a 11. cikk 
módosításainak. Ahelyett, hogy az 1999/468 határozat cikkeire hivatkoznának, a módosítások 
lemásolják annak tartalmát, amikor a Tanács szerepére kerül a sor, és hasonló előjogokat 
javasolnak az Európai Parlament számára (beleértve a visszahívási jogot is).
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INDOKOLÁS

A Közösség hatáskörét a bevándorlás és a menekültügy területén az Amszterdami Szerződés 
1999. május 1-jei hatálybalépésével az Európai Közösséget létrehozó módosított szerződés új 
IV. címe alatt (EKSz. 63. cikk1) határozták meg. Azóta a Tanács e területen statisztikák 
készítését előíró intézkedésekről határozhat (EKSz. 285. cikk). A Európai Tanács 2003. június 
20-i theszaloníki ülésének következtetéseiben rögzítették, hogy az Európai Unióban a 
migrációs és menekültügyi adatok felméréséhez és elemzéséhez hatékony mechanizmusok 
szükségesek.

Az Európai Parlament valamennyi frakciója mindig is hangsúlyozta, hogy a hatékony politika 
további fejlesztéséhez megalapozott adatoknak kell rendelkezésre állniuk a nemzetközi 
bevándorlás tekintetében. Az Európai Parlament 2003. november 6-i állásfoglalásában 
megjegyezte, hogy jogszabályok szükségesek ahhoz, hogy a tisztességes és eredményes 
közösségi migrációs politika kialakítása érdekében szavatolható legyen az átfogó statisztikák 
előállítása2. Az Európai Parlament 2005. október 26-i állásfoglalásában megállapította, hogy a 
Bizottságnak a tagállamokkal közösen a statisztikai anyagok objektív rögzítése céljából 
átfogó iránymutatásokat kell kidolgoznia és haladéktalanul megvalósítania, hogy ezáltal teljes
körű és differenciált áttekintést nyerjen a tagállamokban és a származási országokban a 
migráció alakulásáról és az ezzel összefüggő gazdasági következményekről3.

Az uniós bevándorláspolitika alkalmazási körének jelentős bővülése lényegesen kihat arra, 
hogy milyen információkra van szükség ahhoz, hogy az európai szinten elfogadott politikai 
intézkedéseket hatékonyan lehessen tervezni, elfogadni, végrehajtani, értékelni és 
megfigyelni. Ez a fejlődés világosan megmutatta, hogy a bevándorlással kapcsolatban számos 
téma tekintetében átfogó és összehasonlítható európai statisztikákra van szükség. A migrációs 
statisztikákat egyre inkább viszonyítási adatként használják, hogy értékeljék az egyes 
tagállamok politikájának eredményességét és következményeit, továbbá az EU egy 
meghatározott területen folytatott politikájának hatékonyságát. Ami még fontosabb, a 
statisztikák képezik azon kritériumok egyikét, amelyek alapján elosztják a tagállamok között 
a pénzeszközöket4.

A migráció tekintetében jelenleg sok eltérő statisztikai meghatározás és koncepció létezik. Ez 
nem teszi lehetővé összehasonlítható migrációs statisztikák készítését. Néhány éven át 
próbálkoztak azzal, hogy informális megegyezések alapján összehangolt meghatározásokra 
épülő adatokat vegyenek fel, a tagállamoknak azonban nem sikerült ezeket a 
meghatározásokat alkalmazniuk. A jelenlegi gyakorlat összességében nem szavatolja sem az

  
1 Az Európai Közösséget létrehozó szerződés.
2 P5-TA-(2003)0471. A migráció területén a közösségi statisztikák gyűjtését és elemzését célzó cselekvési 
tervről szóló, a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett bizottsági közleményre vonatkozó európai 
parlamenti állásfoglalás.
3 P6-TA-PROV(2005)0408. A gazdasági migráció kezelését célzó uniós koncepcióról szóló európai parlamenti 
állásfoglalás.
4 A leendő Európai Visszatérési Alap eszközeinek helyes elosztása például jelentős mértékben függ attól, hogy a 
kiutasítással kapcsolatban összehasonlítható statisztikákat készítenek-e. Ugyanez az elv érvényes a tervezett 
közösségi határellenőrzési alapra és az integrációs intézkedésekre szolgáló kiegészítő eszközök nyújtására.
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adatok egységes, rendszeres, időszerű és gyors elkészítését és terjesztését, sem nyilvános 
rendelkezésre állását.

A javasolt rendelet célja, hogy közös keretet hozzon létre a nemzetközi migrációs és 
menekültügyi közösségi statisztikák gyűjtéséhez és elkészítéséhez.
Ennek a rendeletnek az a rendeltetése, hogy a tagállamokban a közigazgatási rendszerek és 
adatforrások, a migrációs statisztikák előállítása tekintetében, valamint a statisztikákban 
migránsként kezelt személyek meghatározása tekintetében fennálló jelentős eltéréseket az 
Európai Unióra vonatkozó összehasonlítható bevándorlási statisztikák iránti növekvő igényt 
figyelembe véve összhangba hozza.

A javasolt jogszabály szerint felveendő statisztikai adatok a lehetséges mértékben meg fognak 
felelni az ENSZ nemzetközi migrációra vonatkozó statisztikákkal kapcsolatos ajánlásainak.
A rögzített statisztikai adatok messzemenően a migrációs adatok Eurostat által évente 
elvégzett, meglévő felmérésén, valamint a menekültügyi adatok és az illegális bevándorlás
visszaszorítását célzó intézkedésekre vonatkozó adatok havi felmérésein alapulnak. A 
migráció szempontjából fontos további rögzítendő terület a nem uniós polgárok jogszerű
bevándorlása.

A javasolt jogszabály kötelezni fogja a tagállamokat arra, hogy a meglévő adatokat 
optimálisan használják fel, és olyan statisztikákat állítsanak elő, amelyek lehetőleg 
megfelelnek a harmonizált meghatározásoknak.

Az EU-n belüli eltérő adatforrások tekintetében, amelyeket a migrációs statisztikák 
elkészítéséhez felhasználnak, nem vihető keresztül olyan jogszabály bevezetése, amely 
meghatározott, minden egyes tagállamban felhasználandó adatforrást ír elő. Ezért nem vettük 
tervbe teljesen új adatforrások bevezetését, sem a migrációs és menekültügyi közigazgatási 
rendszerek megváltoztatását. A tagállamok a statisztikák összeállításában szabad kezet 
kapnak, és a nemzeti statisztikai rendszerek és eljárások figyelembevételével minden alkalmas 
nemzeti adatforrást felhasználhatnak. Adatforrásaik megválasztásáról, valamint az adatforrás 
által a harmonizált meghatározásokkal való egyezőségre gyakorolt feltételezett hatásról 
azonban nyilatkozniuk kell. Ezeket az adatokat ezután az értelmezést segítő eszközként fogják 
felhasználni.

A javasolt rendelet csak a nemzetközi migrációra és menekültügyre vonatkozó harmonizált 
statisztikai meghatározásokra érvényes.

A Bizottság nézete szerint a javaslatnak nincs hatása a közösségi költségvetésre.

Abban, hogy a szabadságra, a biztonságra és a jog érvényesülésére irányuló politika további 
fejlesztéséhez sürgősen megbízható migrációs és menekültügyi adatok szükségesek, sem az 
Európai Parlament különböző frakciói, sem az Európai Bizottság, sem a tagállamok nem 
kételkednek.

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségen belüli statisztikák 
mindenesetre túlnyomórészt a közigazgatásból származnak, és az Európai Unió tagállamainak 
a közigazgatási rendszerei és adatforrásai nagyon különbözőek. Emiatt a közösségi 
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statisztikák elkészítésére szolgáló meghatározások szükséges harmonizálását illetően és a 
hatáskörök tagállamok és az Unió közötti felosztása tekintetében különösen fontos ügyelni a 
kiegyensúlyozottságra.

Ezekre az előzményekre tekintettel az előadó a migrációs statisztikák gyűjtésének javítása 
érdekében a fokozatos előrelépést pártfogolja.

A célt a statisztikai adatok javításának és a jövőbeni politikai intézkedések eldöntésének 
alapjául szolgáló statisztikák megteremtésének kell képeznie. A migrációs és nemzetközi 
védelemmel kapcsolatos közösségi statisztikák területén hozott intézkedéseknek a lehető 
leggyorsabban összehasonlítható és megalapozott adatanyagot kell eredményezniük, 
ugyanakkor nem hagyhatják figyelmen kívül a technikai kivitelezhetőséget. Csak egy későbbi 
lépésben következik azoknak az adatoknak a gyűjtése és összeállítása, amelyek a migráció 
területén közép- és hosszú távon tervezett európai szabályozáshoz szükségesek.

A megfelelő adatokhoz való mihamarabbi hozzáférés szavatolása érdekében az előadónak az 
a célja, hogy az eljárást első olvasatban lezárják. Ez a jelentéstervezet már figyelembe veszi a 
részt vevő intézmények különböző álláspontjait, és azok messzemenő közelítésére törekszik.


