
PR\619543HU.doc PE 374.321v02-00

külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

IDEIGLENES
2005/0167(COD)

13.6.2006

***I
JELENTÉSTERVEZET
a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével 
kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló 
európai parlamenti és tanácsi  irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2005)0391 – C6–0266/2005 – 2005/0167(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Manfred Weber



PE 374.321v02-00 2/23 PR\619543HU.doc

külső fordítás

HU

PR_COD_1am

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 a közös 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  harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével 
kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló európai 
parlamenti és tanácsi  irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2005)0391 – C6–0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2005)0391)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére valamint 63. cikkének (3) 
bekezdésére  , amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez 
(C6-0266/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

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

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

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
(-1) preambulumbekezdés (új)

(1) Az Európa Tanács 1999. októberében 
Tamperében tartott ülése koherens 
megközelítést dolgozott ki a menekültügy 
és a bevándorlás terén, amely kiterjed egy 
közös menekültügyi rendszer és egy a 
legális bevándorlást érintő politika 
létrehozására, valamint az illegális 
bevándorlás elleni küzdelemre.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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Módosítás: 2
(-1a) preambulumbekezdés (új)

(-1a) A kiutasítási eljárás megkönnyítése 
érdekében az EU és harmadik országok 
közötti kétoldalú és multilaterális 
visszafogadási egyezmények 
szükségessége kiemelendő.

Módosítás: 3
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A származási országokkal folytatott 
nemzetközi együttműködés a kiutasítási 
eljárás minden fázisában a tartós 
visszatérés elérésének előfeltétele.

Módosítás: 4
(2b) preambulumbekezdés (új)

(2b) Ezen irányelv végrehajtása során a 
visszatérési folyamat valamennyi szintjén 
érintett intézmények együttműködése, 
valamint a bevált gyakorlatok cseréje és 
fejlesztése révén gondoskodni kell az 
európai hozzáadott értékről.

Módosítás: 5
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) Az Emberi Jogok Európai 
Egyezménye 3. cikkében foglalt 
visszaküldés tilalmával összhangban, a 
kiutasítás nem hajtható végre, ha az 
érintett harmadik országbeli állampolgárt 
kínzásnak, illetve embertelen vagy 
megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek 
vetik alá.
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Indokolás

A visszaküldés tilalma a legerősebb kötelező jogi biztosíték. A javaslat 6. cikke (4) 
bekezdésében is szerepel. Az előadó véleménye szerint szükséges azt is hangsúlyozni a 
preambulumbekezdésekben, hogy ez az irányelv vezérelve, ami garantálja, hogy a visszatérési 
országban senkit sem vetnek alá kínzásnak, illetve embertelen vagy megalázó bánásmódnak 
vagy büntetésnek.

Módosítás: 6
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) A harmadik országbeli 
állampolgárok területükön való 
tartózkodását legalizáló tagállamok ezt az 
információt kötelesek továbbítani a 
Schengeni Információs rendszerbe.

Indokolás

A harmadik országbeli állampolgár szabálytalan helyzetét érintő, a SIS-be továbbított 
információt törölni kell, ha a tagállam az érintett személy részére legális státuszt biztosít. Az 
előadó véleménye szerint szükséges a harmadik országok állampolgárainak védelme, 
elfogatásuk, illetve kihallgatásuk esetén.

Módosítás: 7
(8b) preambulumbekezdés (új)

(8b) Abban az esetben, ha a tagállami 
hatóságok nem tudják megállapítani, 
hogy mely származási országba kell a 
harmadik országbeli állampolgárt 
kitoloncolni, különös figyelmet kell 
fordítani az ezen irányelvben említett 
humanitárius biztosítékoknak.

Módosítás: 8
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) A tagállamoknak az Emberi Jogok 
Európai Chartája negyedik kiegészítő 
jegyzőkönyvének 4. cikkével összhangban 
úgy kell eljárniuk, hogy ellenőrizzék a 
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kollektív kitoloncolásokat.

Indokolás

Ez a kiegészítő biztosíték teljesen világossá teszi, hogy az irányelv szerint tilos és jogellenes a 
kollektív kitoloncolás. A kiutasítási határozatot minden esetben egyénileg kell meghozni. 
Minden esetet egyénileg kell megvizsgálni, a minden egyes érintett személyre vonatkozó 
egyéni határozatok nélkül nem jogszerűek a közös légi járatok.

Módosítás: 9
(11a) preambulumbekezdés (új)

(11a) Minden olyan lehetőséget meg kell 
fontolni, ami az ideiglenes őrizetben lévő 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára perspektívát vagy hasznos 
elfoglaltságot jelenthet.

Indokolás

A kiutasított személy érdekében áll, hogy legyen lehetősége az ideiglenes őrizetben töltött időt 
oktatásra, hasznos elfoglatságra vagy másfajta tevékenységre felhasználni. Ez a rendelkezés 
abból a szempontból is fontos, hogy csökkenti az agresszió szintjét és növeli a sikeres 
visszatérés esélyét.

Módosítás: 10
2. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamoknak lehetőségük van úgy 
határozni, hogy nem alkalmazzák ezt az 
irányelvet a harmadik országok azon 
állampolgáraira, akiktől egy tagállam 
tranzit zónájába megtagadták a belépést. 
Azonban biztosítaniuk kell, hogy a 
harmadik országok ilyen állampolgáraival 
való elbánás és a védelmük mértéke ne 
legyen kedvezőtlenebb, mint ahogy azt a 
8., 10., 13. és 15. cikk megállapítja. 

(2) A tagállamoknak lehetőségük van úgy 
határozni, hogy nem alkalmazzák ezt az 
irányelvet a harmadik országok azon 
állampolgáraira, akiktől a 2005/85/EK 
irányelv 35. cikkével összhangban egy 
tagállam határánál vagy tranzit zónájába 
megtagadták a belépést. Azonban 
biztosítaniuk kell, hogy a harmadik 
országok ilyen állampolgáraival való 
elbánás és a védelmük mértéke ne legyen 
kedvezőtlenebb, mint ahogy azt a 8., 10., 
13. és 15. cikk megállapítja.

Módosítás: 11



PR\619543HU.doc 9/23 PE 374.321v02-00

külső fordítás

HU

2. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A már kibocsátott ismételt belépési 
tilalmakat a jelen irányelv nem érinti.

Módosítás: 12
3. cikk, ga) pont (új)

ga) „szökés veszélye” olyan komoly 
indokok fennállása, amelyek alapján 
feltételezhető, hogy a már kiutasítási 
határozat vagy kitoloncolási végzés 
hatálya alatt álló harmadik országbeli 
állampolgár megszökhet. A határozatnak 
a tagállami jog objektív kritériumokon 
alapuló meghatározásán kell alapulnia;

Indokolás

A szökés veszélyét meg kell határozni, ezzel lehetetlenné téve, hogy az automatizmusként 
működjön. A megfelelő meghatározás révén nem lesz lehetőség valamennyi kitoloncolási 
végzés hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárt úgy megítélni, mint aki 
megszökhet. A meghatározás növeli a szöveg egyértelműségét, és világosan kimondja, hogy a 
tagállami standardokat fenn kell tartani.

Módosítás: 13
3. cikk, gb) pont (új)

gb) „ideiglenes őrizetre szolgáló 
létesítmények” a kitoloncolási végzés 
hatálya alatt álló harmadik országbeli 
állampolgárok börtöntől elkülönített 
helyszínen való tartása, azzal a céllal, 
hogy megelőzzék szökésüket a 
kitoloncolás előkészítése alatt;

Indokolás

Rávilágít, hogy a harmadik országbeli állampolgár börtön létesítményben is tartható. 
Ugyanakkor biztosítani kell, hogy mindig el legyen különítve a rendes fogvatartottaktól.

Módosítás: 14
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3. cikk, gc) pont (új)

gc) „jelenlét a tranzit zónában vagy a 
határzónában” fizikai értelemben való 
belépés egy tagállam területére, nem 
szükségképpen egy határátkelőhelyen 
keresztül. 

Indokolás

A tranzit zónák annak ellenére léteznek, hogy az uniós jog pontosan nem határozza meg őket. 
Fogalmuk, kezdetük és végük meghatározása érdekében szükséges egy meghatározás 
beiktatása. A meghatározás révén lehetetlenné válik olyan területek tranzit zónaként való 
feltüntetése, amelyek nem esnek a meghatározás hatálya alá. Az előadó véleménye szerint a 
meghatározás jelentős előrelépést jelent, jogilag kötelezi a tagállamokat, hogy tisztességesen 
bánjanak az érkező harmadik országbeli állampolgárokkal.

Módosítás: 15
5. cikk

Az irányelv végrehajtásakor a tagállamnak 
megfelelő mértékben figyelembe kell 
vennie a harmadik ország állampolgára 
családi kapcsolatainak természetét és 
szilárdságát, a tartózkodásának hosszát a 
tagállamban, és a származási országához 
fűződő családi, kulturális és társadalmi 
kötelékeit. Az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének 1989-ben elfogadott 
gyermekek jogairól szóló egyezményével 
összhangban továbbá figyelembe kell 
venni a gyermek mindenek felett álló 
érdekét.

Az irányelv végrehajtásakor az Emberi 
Jogok Európai Egyezménye 8. cikkével 
összhangban, a tagállamnak megfelelő 
mértékben figyelembe kell vennie a 
harmadik ország állampolgára családi 
kapcsolatainak természetét és szilárdságát, 
a tartózkodásának hosszát a tagállamban, 
és a származási országához fűződő családi, 
kulturális és társadalmi kötelékeit. Az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének 1989-
ben elfogadott gyermekek jogairól szóló 
egyezményével összhangban továbbá 
figyelembe kell venni a gyermek mindenek 
felett álló érdekét.

Módosítás: 16
5. cikk, (1a) bekezdés (új)

Kíséret nélküli kiskorúakat általában nem 
lehet kitoloncolni vagy őrizetbe venni.
Ezt a cikket elítélt bűnelkövetőkre nem 
lehet alkalmazni
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Módosítás: 17
6. cikk, (2) bekezdés

(2) A kiutasítási határozat egy legfeljebb
négy hétig tartó időszakot biztosít az 
önkéntes távozásra, amennyiben nincs ok 
azt feltételezni, hogy az adott személy 
ezalatt megszökhet. Erre az időszakra a 
szökés kockázatának elkerülését célzó 
kötelezettségeket lehet kiszabni, úgymint a 
hatóságoknál való rendszeres jelentkezésre, 
anyagi garancia letétbe helyezésére, 
okmányok benyújtására vagy egy adott 
helyen való tartózkodásra vonatkozó 
kötelezettségeket.

(2) A kiutasítási határozat egy négy hétig 
tartó időszakot biztosít az önkéntes 
távozásra, amennyiben a nemzeti jog 
alapján az illetékes közigazgatási vagy 
bírósági szervnek nincs objektív oka azt 
feltételezni, hogy az adott személy ezalatt 
megszökhet, vagy veszélyt jelenthet a 
közbiztonságra. Erre az időszakra a szökés 
kockázatának elkerülését célzó 
kötelezettségeket lehet kiszabni, úgymint a 
hatóságoknál való rendszeres jelentkezésre, 
anyagi garancia letétbe helyezésére, 
okmányok benyújtására vagy egy adott 
helyen való tartózkodásra vonatkozó 
kötelezettségeket.

Indokolás

Az eredeti szöveg csak négyhetes határértéket szab meg. Ez azt jelenti, hogy lehetséges egy 
napos határidő az önkéntes távozásra. Az előadó hosszabb időtartamot tart szükségesnek. Az 
ország önkéntes elhagyását érintő döntés meghozatalát megelőző eljárások és előkészületek 
időt igényelnek. Ezért a négy hét lett az általános szabály. A tagállamnak ezért nem pusztán a 
négy hetet kell biztosítania, hanem egy olyan tisztességes időtartamot, amely alatt lehetséges 
felkészülni az önkéntes távozásra.

Módosítás: 18
6. cikk, (2) bekezdés

(2) A kiutasítási határozat egy legfeljebb 
négy hétig tartó időszakot biztosít az 
önkéntes távozásra, amennyiben nincs ok 
azt feltételezni, hogy az adott személy 
ezalatt megszökhet. Erre az időszakra a 
szökés kockázatának elkerülését célzó 
kötelezettségeket lehet kiszabni, úgymint a 
hatóságoknál való rendszeres jelentkezésre, 
anyagi garancia letétbe helyezésére, 
okmányok benyújtására vagy egy adott 
helyen való tartózkodásra vonatkozó 

(2) A kiutasítási határozat egy legfeljebb 
négy hétig tartó időszakot biztosít az 
önkéntes távozásra, amennyiben nincs ok 
azt feltételezni, hogy az adott személy 
ezalatt megszökhet. Erre az időszakra a 
szökés kockázatának elkerülését célzó 
kötelezettségeket lehet kiszabni, úgymint a 
hatóságoknál való rendszeres jelentkezésre, 
anyagi garancia letétbe helyezésére, 
okmányok benyújtására vagy egy adott 
helyen való tartózkodásra vonatkozó 
kötelezettségeket. A tényleges távozás 
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kötelezettségeket. garantálása érdekében a tagállamnak a 
nemzeti jognak vagy esetjognak megfelelő 
alapuló döntés meghozatalát követően 
anyagi segítséget és tanácsadást kell 
nyújtania. 

Módosítás: 19
6. cikk, (3) bekezdés

(3) A kiutasítási határozatot vagy egy 
különálló határozat vagy jogi aktus 
keretében, vagy a kitoloncolási végzéssel 
együtt kell kiadni.

törölve

Módosítás: 20
6. cikk, (5) bekezdés

(5) A tagállamok bármikor dönthetnek 
arról, hogy a területükön harmadik ország 
illegálisan tartózkodó állampolgára 
számára különleges körülmények által 
indokolt, humanitárius vagy egyéb okokból 
tartózkodási engedélyt, vagy tartózkodási 
jogot adó egyéb felhatalmazást adjanak. 
Ebben az esetben nem kell kiutasítási 
határozatot kiadni, illetve amennyiben erre 
már sor került, azt vissza kell vonni. 

(5) A tagállamok bármikor dönthetnek 
arról, hogy a területükön harmadik ország 
illegálisan tartózkodó állampolgára 
számára különleges körülmények által 
indokolt, humanitárius vagy egyéb okokból 
tartózkodási engedélyt, vagy tartózkodási 
jogot adó egyéb felhatalmazást adjanak. 
Ebben az esetben nem kell kiutasítási 
határozatot kiadni, illetve amennyiben erre 
már sor került, azt vissza kell vonni. A 
tagállamnak az ilyen visszavonásról 
tájékoztatást kell adnia a tagállamok 
menekültügyi és bevándorlási 
intézkedéseit érintő kölcsönös 
tájékoztatási mechanizmus létrehozásáról 
szóló  …/…/EK tanácsi határozatban 
meghatározott kölcsönös tájékoztatási 
mechanizmusnak megfelelően.

Módosítás: 21
6. cikk, (5) bekezdés, 1a. albekezdés (új)

Ha egy tagállam ilyen engedélyt ad 
harmadik ország állampolgárának, ez 
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csak az adott tagállam területén érvényes. 

Módosítás: 22
6. cikk, (5) bekezdés, 1b. albekezdés (új)

A tagállamok határozataikat csak egyéni
alapon bocsáthatják ki, és tartózkodniuk 
kell széleskörű horizontális intézkedések 
elfogadásától.

Módosítás: 23
7. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamoknak kitoloncolási végzést 
kell kiadniuk a kiutasítási határozat hatálya 
alá eső harmadik országbeli állampolgár 
számára, ha szökés lehetősége áll fenn, 
illetve ha az adott személy a visszatérési 
kötelezettségnek nem tett eleget az 
önkéntes távozásra a 6. cikk (2) 
bekezdésével összhangban meghatározott 
időszakon belül. 

(1) A tagállamoknak kitoloncolási végzést 
kell kiadniuk a kiutasítási határozat hatálya 
alá eső harmadik országbeli állampolgár 
számára, ha az illetékes közigazgatási vagy 
bírósági szervnek a nemzeti jog alapján 
objektív oka van feltételezni, hogy az adott 
személy megszökhet, vagy veszélyt 
jelenthet a közbiztonságra, illetve ha az 
adott személy a visszatérési 
kötelezettségnek nem tett eleget az 
önkéntes távozásra a 6. cikk (2) 
bekezdésével összhangban meghatározott 
időszakon belül. 

Indokolás

Az eredeti változattal szemben a szökés veszélyének fennállását meg kell erősítenie az illetékes 
hatóságnak. Az előadó véleménye szerint az ilyen nagy hatással bíró döntést az illetékes 
testületnek kell meghoznia.

Módosítás: 24
7. cikk, (3) bekezdés

(3) A kitoloncolási végzést vagy egy 
különálló határozat vagy jogi aktus 
keretében, vagy a kiutasítási határozattal 
együtt kell kiadni.

(3) A tagállam a kiutasítási határozat által 
érintett harmadik országbeli 
állampolgárral szemben a kiutasítási 
határozattal együtt kibocsáthat kiutasítási 
végzést is. Ha a tagállam a 6. cikk (2) 
bekezdése szerint önkéntes távozási 
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időszakot biztosított, a kiutasítási végzés 
csak ennek az időszaknak az eltelte után 
hajtható végre.

Módosítás: 25
7. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A (3) bekezdésben meghatározott 
eljárást nem alkalmazó tagállam a 
kitoloncolási végzést különálló határozat 
vagy jogi aktus keretében adja ki. 

Indokolás

A két lépésből áll eljárás megmarad. Ugyanakkor lehetséges egy lépésben történő elvégzése 
is, ez azonban nem érinti azt az elvet, mely szerint önkéntes távozási időszakot kell biztosítani.

Módosítás: 26
9. cikk, (1) bekezdés, 2. albekezdés

A kiutasítási határozatok tartalmazhatnak 
ilyen ismételt belépési tilalmat. 

Az illetékes közigazgatási vagy bírósági 
szerv által esetjogi alapon kibocsátott 
kiutasítási határozatok tartalmazhatnak 
ilyen ismételt belépési tilalmat.

Módosítás: 27
9. cikk, (1) bekezdés, 2a. albekezdés (új)

A tagállamoknak ezt az információt 
továbbítaniuk kell a Schengeni 
Információs Rendszerbe és a 
Vízuminformációs Rendszerbe.

Módosítás: 28
9. cikk, (3) bekezdés, c) pont

(c) visszatérítette az előző kiutasítási 
eljárás összes költségét.

törölve
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Módosítás: 29
9. cikk, (5a) bekezdés (új)

(5a) Humanitárius katasztrófa esetén az 
ismételt belépési tilalom visszavonható 
személyek csoportja vagy egy régió 
tekintetében, a Tanács ilyen hatályú 
határozatának megfelelően.

Indokolás

Humanitárius katasztrófa esetén az ismételt belépési tilalom visszavonásának alkalmazása 
nyilvánvalóan túl hosszú időt vesz igénybe, és nem valósítható meg. Ezért, amennyiben a 
Tanács megállapítja, hogy humanitárius katasztrófáról van szó, az ismételt belépési tilalom 
automatikusan visszavonásra kerül.

Módosítás: 30
10. cikk, (1) bekezdés

(1) Amennyiben a tagállamok kényszerítő 
intézkedéseket alkalmaznak a harmadik 
országok visszatérést megtagadó 
állampolgárai kitoloncolásának 
végrehajtásakor, az ilyen intézkedéseket 
arányosan és ésszerű mértékű kényszer 
alkalmazásával kell végrehajtani. Az
intézkedéseket a harmadik ország érintett 
állampolgára méltóságának teljes mértékű 
tiszteletben tartása mellett és az alapvető 
jogokkal összhangban kell kivitelezni.

(1) Amennyiben a tagállamoknak 
kényszerítő intézkedéseket kell  
alkalmazniuk a harmadik országok 
visszatérést megtagadó állampolgárai 
kitoloncolásának végrehajtásakor, az ilyen 
intézkedéseket arányosan és ésszerű 
mértékű kényszer alkalmazásával kell 
végrehajtani. A harmadik ország 
kitoloncolt állampolgárai és a 
kitoloncolási műveletet végrehajtó 
biztonsági tisztviselők érdekében a 
kényszerítő intézkedéseket a harmadik 
ország érintett állampolgára méltóságának 
teljes mértékű tiszteletben tartása mellett és 
az alapvető jogokkal összhangban kell 
kivitelezni.

Módosítás: 31
10. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az illetékes nemzetközi és nem 
kormányzati szervezeteket bevonják a 
kitoloncolási eljárásba a megfelelő jogi 
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eljárás garantálása érdekében.

Indokolás

Szükséges a nem kormányzati szervezetek bevonása a kiutasítási eljárás egésze során, a 
megfelelő jogi eljárás garantálása céljából, illetve a kiutasított személy érdekében.

Módosítás: 32
11. cikk, (1) bekezdés, 2. albekezdés

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
határozatban és/vagy végzésben a 
tényszerű és jogi okokat meghatározzák, 
valamint a harmadik ország érintett 
állampolgárát írásban tájékoztassák a 
rendelkezésre álló jogorvoslatokról. 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
határozatban és/vagy végzésben a 
tényszerű és jogi okokat a harmadik 
ország érintett állampolgára számára 
ésszerűen feltehetően érthető nyelven
meghatározzák, és hogy a harmadik 
ország állampolgárát írásban tájékoztassák 
a rendelkezésre álló jogorvoslatokról.

Módosítás: 33
12. cikk, (3) bekezdés

(3) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a harmadik ország érintett 
állampolgárának lehetősége van jogi 
tanácsot kapni, képviseltetve lenni és 
szükség esetén nyelvi segítséget kapni. 
Azoknak, akik nem rendelkeznek elégséges 
pénzeszközökkel, költségmentességet kell 
biztosítani, amennyiben az 
igazságszolgáltatás hatékony 
igénybevételéhez erre szükség van.

(3) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a harmadik ország érintett 
állampolgárának lehetősége van jogi 
tanácsot kapni, képviseltetve lenni és 
nyelvi segítséget kapni. Azoknak, akik nem 
rendelkeznek elégséges pénzeszközökkel, 
költségmentességet kell biztosítani a 
2002/8/EK irányelv 3. cikkének 
megfelelően.

Módosítás: 34
13. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamoknak az (1) bekezdésben 
említett személyek számára írásos igazolást 
kell átadniuk arról, hogy a kiutasítási 
határozat végrehajtását meghatározott időre 
elhalasztották, illetve, hogy a kitoloncolási 
végzés ideiglenesen nem kerül 

(2) A tagállamoknak az (1) bekezdésben 
említett személyek számára számukra 
ésszerűen feltehetően érthető nyelvű
írásos igazolást kell átadniuk arról, hogy a 
kiutasítási határozat végrehajtását 
meghatározott időre elhalasztották, illetve, 
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végrehajtásra. hogy a kitoloncolási végzés ideiglenesen 
nem kerül végrehajtásra.

Módosítás: 35
14. cikk, (1) bekezdés

(1) Amikor alapos ok van azt feltételezni, 
hogy fennáll a szökés kockázata, és a 
kevésbé kényszerítő intézkedések –
úgymint a hatóságoknál való rendszeres 
jelentkezés, anyagi garancia letétbe 
helyezése, a dokumentumok átadása, egy 
adott helyen való tartózkodás, vagy egyéb 
kockázatmegelőző intézkedés – használata 
nem lenne megfelelő mértékben hatékony, 
a tagállamoknak ideiglenes őrizet alá kell 
helyezni a harmadik ország kiutasítási 
határozat vagy kitoloncolási végzés hatálya 
alá eső állampolgárát. 

(1) Amikor alapos ok van azt feltételezni, 
hogy fennáll a szökés kockázata vagy a 
közbiztonságra való veszélyesség, és a 
kevésbé kényszerítő intézkedések –
úgymint a hatóságoknál való rendszeres 
jelentkezés, anyagi garancia letétbe 
helyezése, a dokumentumok átadása, egy 
adott helyen való tartózkodás, vagy egyéb 
kockázatmegelőző intézkedés – használata 
nem lenne megfelelő mértékben hatékony, 
a tagállamoknak ideiglenes őrizet alá kell 
helyezni a harmadik ország kiutasítási 
határozat vagy kitoloncolási végzés hatálya 
alá eső állampolgárát. 

Módosítás: 36
14. cikk, (2) bekezdés

(2) Az ideiglenes őrizetbe vételről szóló 
végzéseket igazságügyi hatóságoknak kell 
kiadniuk. Sürgős esetekben a közigazgatási 
hatóságok is kiadhatják őket, ilyen esetben 
az ideiglenes őrizetbe vételről szóló 
végzést az igazságügyi hatóságoknak az 
ideiglenes őrizet kezdetétől számított 72 
órán belül meg kell erősíteniük.

(2) Az ideiglenes őrizetbe vételről szóló 
végzéseket igazságügyi hatóságoknak kell 
kiadniuk. Sürgős esetekben a közigazgatási 
hatóságok is kiadhatják őket, ilyen esetben 
az ideiglenes őrizetbe vételről szóló 
végzést az igazságügyi hatóságoknak az 
ideiglenes őrizet kezdetétől számított
lehetőleg 48, de legkésőbb 72 órán belül 
meg kell erősíteniük. 

Módosítás: 37
14. cikk, (4) bekezdés

(4) Az ideiglenes őrizetet az igazságügyi 
hatóságok legfeljebb hat hónappal 
hosszabbíthatják meg. 

(4) Az ideiglenes őrizetet az igazságügyi 
hatóságok legfeljebb tizenkét hónappal 
hosszabbíthatják meg, a rövidebb 
időtartamok sérelme nélkül. 
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Indokolás

Mivel az ideiglenes őrizetet érintően tagállami szinten különböző maximális időtartamok 
léteznek, illetve van, ahol nem létezik ilyen maximális időtartam, az előadó megítélése szerint 
jelentős siker lenne egy jogilag kötelező maximum bevezetése, amely mellett a rövidebb 
időtartamok fenntartására továbbra is lehetőség lesz.

Módosítás: 38
14. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) Az ideiglenes őrizetet meg kell 
szüntetni, amennyiben a kiutasítási 
határozat végrehajtására megfelelő 
időben valószínűsíthetően nem kerül sor a 
kiutasítási határozat hatálya alatt álló 
harmadik ország állampolgárának fel 
nem róható okból. 

Módosítás: 39
15. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a harmadik országok ideiglenes őrizet 
alatt álló állampolgáraival emberséges és 
emberi méltóságukat tiszteletbe tartó 
módon bánjanak alapvető jogaik 
tiszteletben tartása mellett, a nemzetközi és 
nemzeti törvényeket betartva. Kérésükre 
késedelem nélkül biztosítani kell számukra, 
hogy kapcsolatba léphessenek jogi 
képviselőkkel, családtagjaikkal és az 
illetékes konzuli hatóságokkal, valamint a 
megfelelő nemzetközi és nem kormányzati 
szervezetekkel.

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a harmadik országok ideiglenes őrizet 
alatt álló állampolgáraival emberséges és 
emberi méltóságukat tiszteletbe tartó 
módon bánjanak alapvető jogaik 
tiszteletben tartása mellett, a nemzetközi és 
nemzeti törvényeket betartva. Késedelem
nélkül biztosítani kell számukra, hogy 
kapcsolatba léphessenek jogi 
képviselőkkel, családtagjaikkal és az 
illetékes konzuli hatóságokkal, valamint a 
megfelelő nemzetközi és nem kormányzati 
szervezetekkel.

Módosítás: 40
15. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az ideiglenes őrizet alatt álló 
harmadik országbeli állampolgárok 
tartózkodási feltételei nem 
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kedvezőtlenebbek, mint 2003/9/EK 
irányelv 8-10., 15. és 17-20. cikkeiben 
megállapított feltételek. 

Indokolás

Ez egy kiegészítő biztosíték, amely egyebek mellett a család egységéhez való jogot biztosítja. 
Garantálja tovább az egészségügyi ellátáshoz és gyermekek neveléséhez való jogot. Az 
iskolába járáshoz és a neveléshez való jogot az idézett irányelv garantálja, illetve részletesen 
felsorolja. A veszélyeztetett személyeket érintő biztosítékokat is ez az irányelv taglalja. Az 
előadó véleménye szerint be kell iktatni ezeket a részletes garanciákat, hogy egyértelmű 
biztosítékokat jogokat biztosítsanak és nyújtsanak a kiutasított harmadik országbeli 
állampolgároknak. Azt is tartalmazza, hogy a kínzás áldozatait ápolásban és megfelelő 
bánásmódban kell részesíteni. A kiutasított személy érdekei figyelembevétele és garantálása 
céljából az előadó szükségesnek tartja ezen cikkek részletes felsorolását.

Módosítás: 41
15. cikk, (3) bekezdés

(3) Külön figyelmet kell fordítani a 
rászoruló személyek helyzetére. A 
tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy a kiskorúak ideiglenes őrizetére ne 
büntetés- végrehajtási intézetben kerüljön 
sor. A kíséret nélküli kiskorúakat külön 
kell választani a felnőttektől, kivéve abban 
az esetben, ha ez ellentétes a gyermek 
mindenek felett álló érdekével.

(3) Külön figyelmet kell fordítani a 
rászoruló személyek helyzetére. A kíséret 
nélküli kiskorúakat külön kell választani a 
felnőttektől, kivéve abban az esetben, ha ez 
ellentétes a gyermek mindenek felett álló 
érdekével. Elválasztás esetén a kíséret 
nélküli kiskorúakat gyermekotthonban 
kell elhelyezni.

Módosítás: 42
15. cikk, (4) bekezdés

(4) A tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítaniuk arra, hogy a nemzetközi és 
nem kormányzati szervezetek 
meglátogathassák az ideiglenes őrizetre 
szolgáló létesítményeket azzal a céllal, 
hogy felmérjék, megfelelnek-e az 
ideiglenes őrizet feltételeinek. Az ilyen 
látogatások engedélyezés tárgyát 
képezhetik.

(4) A tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítaniuk arra, hogy az illetékes
nemzetközi és nem kormányzati 
szervezetek mindenképp meglátogathassák 
az ideiglenes őrizetre szolgáló 
létesítményeket azzal a céllal, hogy 
felmérjék, megfelelnek-e az ideiglenes 
őrizet feltételeinek.
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Módosítás: 43
15. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) A tagállamoknak nemzeti szinten 
meg kell határozniuk, és közzé kell 
tenniük az ideiglenes őrizeti intézmények 
eljárási szabályzatainak minimum 
szabályait.

Módosítás: 44
Va. fejezet, cím (új)

Va. fejezet
AZ EURÓPAI PARLAMENT 

KIUTASÍTÁSI OMBUDSMANJA

Módosítás: 45
16a. cikk (új)

16a. cikk
Az Európai Parlament Kiutasítási 

Ombudsmani tisztségének létrehozása 
(1) A hatékony és az emberi jogokat 
tiszteletben tartó kiutasítás biztosítása 
céljából létrejön az Európai Parlament 
Kiutasítási Ombudsmani tisztsége-
(2) Az Európai Parlament Kiutasítási 
Ombudsmanjának jogai és feladatai a 
következők:
a) bármikor be nem jelentett vizsgálatot 
végezhet;
(b) összegyűjti a számára a közös 
kiutasításokról megtett jelentéseket;
(c) bármikor tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet a tagállamoktól a 
kiutasítási eljárásról.

Indokolás

Az Európai Parlament Ombudsman a kiutasítási eljárás erős és teljes jogú résztvevője lesz. 
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Feladatai és hatáskörei lehetővé teszik, hogy kezelje a különböző, a kiutasítási eljárásban 
vagy annak kapcsán felmerülő érdekeket, panaszokat és kérdéseket. A kiutasítási eljárás 
bármelyik szereplője megkeresheti, így nem-kormányzati szervezetek, illetve az érintett 
kormányzati szervek és kiutasított személyek is.
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INDOKOLÁS

A Bizottság javaslatot terjesztett be az Európai Parlamentnek a harmadik országok illegálisan 
tartózkodó állampolgárainak Európa szerte egységesen harmonizált visszatérésével 
kapcsolatban. Az Európai Parlament erről a közös visszatérési irányelvre vonatkozó 
javaslatról először az együttdöntési eljárásban dönt. Az előadó felismeri az ügy bonyolult 
természetét, és teljes mértékben tudatában van annak, milyen nehézségeket jelent az 
illegálisan tartózkodó személyek visszaküldésére vonatkozó egységes keretfeltételek 
megteremtése. 

Tény, hogy Európában több millió illegális bevándorló él. Az illegalitásban élés a 
rabszolgaság modern formája, ezért ennek véget kell vetni. Az illegális bevándorlók nem 
juthatnak hozzá például az egészségügyi rendszer szolgáltatásaihoz, és nem érvényesíthetik 
jogaikat a bíróság előtt. Így el kell fogadniuk például az emberhez nem méltó 
munkafeltételeket is. Az illegális bevándorlókat hallgatólagosan tolerálják, mert szükség van 
rájuk a munkaerőpiacon, anélkül, hogy munkáséveik végén nyugdíjellátást igényelhetnének, 
ami egyrészt ugyancsak nem humánus az érintettekkel szemben, másrészt a végén az érintett 
tagállam részére rendkívül nagy pénzügyi kihívást jelenthet.
Az európai politikának döntenie kell: vagy legális tartózkodási jogcímet kapnak az illegálisan 
tartózkodó személyek, vagy visszaküldik őket. Elsősorban az illegálisan tartózkodó 
személyek érdeke, hogy az illegalitásból kikerüljenek.

Az irányelv világossá teszi, hogy az illegálisan Európában tartózkodó személyeknek 
távozniuk kell. Itt az irányelvnek nem az illegalitás megállapítása a feladata, hanem csak az, 
hogy biztosítsa a visszaküldés átlátható eljárását. Másrészt a visszaküldési eljárások először 
kapcsolódnak minimum szabályokhoz annak érdekében, hogy az emberhez méltó bánásmódot 
biztosítsák. A visszaküldési folyamat valamennyi szintjén  az együttműködés egyaránt javul a 
nemzeti hatóságok és a tagállamok között. Többek között ez teremti meg az európai 
értéktöbbletet. Kinyilatkoztatható egy Európa szerte érvényes, ismételt beutazásra vonatkozó 
tilalom. Ez növeli egy erős és egységesen fellépő Európa értéktöbbletét. Mindenesetre a 
cselekmények középpontjában az önkéntes visszatérés prioritása áll. A tagállamoknak az 
önkéntes visszatérést támogató struktúrákat kell kiépíteniük.  

Az előadó  módosító javaslatainak egyik célja a Parlament, mint az emberi jogok és az 
emberiesség  szószólója szerepének erősítése volt. Ezért az előadó célja a visszaküldés 
folyamatának a bizottsági javaslatban rögzített szabványokat meghaladó módon történő 
humanitárius kialakítása volt. Ezért az előadó módosító javaslatában a tranzitzónák 
meghatározását javasolja. Ez a jogmentes területek létrehozását szolgáló önkényes definíciót 
hivatott megakadályozni. 

Az ideiglenes őrizetbe vétel maximális időtartamát 12 hónapra korlátozzák. Ugyanakkor a 
tagállamok e maximális időtartamnál kevesebbet is megállapíthatnak. Az illegális 
bevándorlókkal való bánásmód során, mind az ideiglenes őrizetbe vételre, mind pedig a 
visszaküldésre vonatkozóan, a tagállamoknak kötelező minimum szabályokat kell 
megállapítaniuk a humanitárius magatartás érdekében. Ez egyrészt szolgálja a kitoloncolandó 
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személy érdekét, másrészt pedig biztosítja a végrehajtó tisztviselő jogbiztonságát. Ezáltal 
megszűnik a bizottsági szövegben szereplő, mindkét félnél fennálló jogbizonytalanság. 

Nem a kormányzati szervek felügyeleti funkciója erősödik meg. Rájuk, mint partnerekre 
tekintenek a visszaküldési folyamatban, és ennek megfelelően válnak a folyamat részévé. 
Pozíciójuk a bizottsági szövegben szereplőket messze meghaladóan kerül megerősítésre. 
Humanitárius katasztrófák esetén bizonyos régiókra, vagy bizonyos személycsoportokra 
nézve az ismételt beutazásra vonatkozó tilalom feloldható.

Nem tarthatók őrizetben az olyan illegális bevándorlók, akik nem vétkesek a visszaküldési 
akció meghiúsulásában, például, ha az anyaország nem működik együtt. A kitoloncolási őrizet 
feltételei nagymértékben javultak. A kitoloncoltak tábora világosan elhatárolásra kerül a 
klasszikus börtönöktől.

A javaslat indítványozója további lényeges pontnak tartotta a kollektív visszaküldési akciók 
kizárását. Világosan rögzítésre kerül, hogy egy kitoloncolásról szóló döntést mindig egyéni 
szempontok alapján kell meghozni. 

Kinevezik az Európai Parlament Európai Ombudsmanját. Feladatai világosan meg vannak 
határozva, és olyan jogokkal bír, amelyek őt a visszaküldési eljárásban egyenjogú partnerré 
teszik. 

Az irányelv javaslat céljainak történő megfelelés érdekében a nemzeti hatóságok általi 
gyakorlati megvalósításnak kezelhetőnek kell maradnia. Ezért az előadó a következő 
módosító javaslatokat a fennálló helyzet lényegi javításának tekinti.

Definíciót kapott a szökés veszélye, amelynek megállapítása az ideiglenes őrizetbe vételt 
eredményezi. Amennyiben fennáll a közbiztonság veszélyeztetése, lehetőséget kell adni az 
ideiglenes őrizetbe vételre. Az ismételt európai beutazási tilalom meghosszabbítható, 
amennyiben a közbiztonság veszélyeztetése továbbra is fennáll. Az ismételt európai beutazási 
tilalomnak csak akkor van értelme, ha az eljáró hatóságoknak erről tudomásuk van. Ezért a 
SIS-be és VIS-be történő bejegyzés kötelező. Ez mind a tagállamok kölcsönös 
tájékoztatásában, mind pedig a bevont hatóságok munkájának megkönnyítésében és 
gyakorlati előrelépésében jelentkezik. 

Az irányelv címe és célja az illegálisan tartózkodó személyek visszaküldése. Ezért irányul a 
javaslat a jelenlegi határátlépési eljárások irányelvből történő kivételére. Egy határátlépési 
eljárásban azt a kérdést vizsgálják, hogy valaki beutazhat-e, vagy sem, tehát kedvezőtlen 
esetben visszautasításról van szó, és ezért ennek nincs köze a visszaküldéshez.

A felsorolt okok miatt, és mert az előadó az egységes harmonizált visszaküldési eljárásokat 
egész Európa és valamennyi résztvevő értéktöbbletének tekinti, támogatja az irányelv 
bevezetésére vonatkozó bizottsági javaslatot. Ésszerű a közös jogi keretek felsorolt célok 
elérése érdekében történő megalkotása.
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