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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a dublini rendszer értékeléséről
(2007/2262(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2003. február 18-i, az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok 
egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 
343/2003/EK tanácsi rendeletre („dublini rendelet”)1,

– tekintettel a 2000. december 11-i, a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében 
az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló 
2725/2000/EK tanácsi rendeletre2,

– tekintettel a 2004. április 29-i, a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan 
személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való 
elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról 
szóló 2004/83/EK tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a 2003. január 27-i, a menedékkérők befogadása minimumszabályainak 
megállapításáról szóló 2003/9/EK tanácsi irányelvre4 („befogadási irányelv”),

– tekintettel a 2007. július 11-i, a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó 
közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó 
statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre5,

– tekintettel a Tanács következtetéseire a tagállamok rendőri és bűnüldöző hatóságainak az 
Eurodachoz való hozzáféréséről6,

– tekintettel a 2007. május 23-i, az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 
2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 573/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatra7,

– tekintettel 2006. április 6-i, a máltai menekülttáborok helyzetéről szóló állásfoglalására8,

– tekintettel 2007. június 21-i, „A menekültügyről: gyakorlati együttműködés, a 
döntéshozatal minősége a közös európai menekültügyi rendszerben” című 

                                               
1 HL L 50., 2003.2.25., 1. o.
2 HL L 316., 2000.12.15., 1. o.
3 HL L 304., 2004.9.30., 12. o.
4 HL L 31., 2003.2.6., 18. o.
5 HL L 199., 2007.7.31., 23. o.
6 A Bel- és Igazságügyi Tanács 2807. ülése Luxemburgban 2007. június 12–13-án.
7 HL L 144., 2000.6.6., 1. o.
8 HL C 293 E, 2006.12.2., 301. o.
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állásfoglalására1,

– tekintettel 2008. január 16-i, „Az EU gyermekjogi stratégiája felé” című állásfoglalására2,

– tekintettel 2008. március 13-i, Seyed Mehdi Kazemi iráni állampolgár ügyéről szóló 
állásfoglalására3,

– tekintettel Eljárási Szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-
0000/2008),

A. mivel minden menedékkérő jogosult saját egyedi sérelmének teljes körű vizsgálatára,

B. mivel a menedékügy szabályozása és gyakorlata az egyes országokban még ma is 
nagyban különböző, s ennek következményeképpen a menedékkérők a dublini 
rendszerhez csatlakozott országokban is más és más bánásmódban részesülnek,

C. mivel a dublini rendszer olyan alapelveken nyugszik, mint a kölcsönös bizalom és 
megbízhatóság, s amennyiben ezek az előfeltételek nem teljesülnek – azaz súlyos 
hiányosságok fordulnak elő az adatszolgáltatás terén vagy bizonyos tagállamokban a 
döntéshozatali folyamat nem koherens –, akkor ez az egész rendszert károsan érinti,

D. mivel bizonyítható, hogy egyes tagállamok nem garantálják a menekültstátusz 
megadásához szükséges eljárás tényleges igénybe vételi lehetőségét,

E. mivel egyes tagállamok a „befogadási irányelvet” sem valamely másik – a dublini 
rendszerbe tartozó – tagállamnak történő átadásra várakozó menedékkérők, sem a felelős 
tagállamba való visszairányítás esetében nem alkalmazzák ténylegesen,

F. mivel a többszörös kérelmek magas száma és a tényleges átadások alacsony száma a 
dublini rendszer hiányosságait jelzik,

G. mivel a dublini rendelet helyes végrehajtása is a felelősség egyenlőtlen megosztását 
eredményezheti a védelmet kereső személyek vonatkozásában néhány olyan tagállam 
rovására, amelyek – egészen egyszerűen földrajzi elhelyezkedésük folytán – különösen ki 
vannak téve a migrációs mozgásoknak,

H. mivel a tagállamoknak nem mindig áll érdekükben, hogy betartsák az illegális 
bevándorlók Eurodac adatbázisba való bevezetésére vonatkozó kötelezettségüket, ebből 
eredően is növekedhet a menedékkérelmek száma, amelyekkel foglalkozniuk kell,

I. mivel a dublini rendelet által felállított rendszer célja annak megállapítása, hogy mely 
tagállamnak kell a kérelemmel foglalkoznia, ellenben nem célja – és nem is lehet a célja –
a terhek elosztásának mechanizmusává válni,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0286.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0012.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0107.
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J. mivel alapvető fontossággal bír az, hogy a kérelmet benyújtó személyek teljes körű 
tájékoztatást kapjanak a dublini folyamatról és annak lehetséges következményeiről,

K. mivel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikke leszögezi, hogy gyermekeket érintő 
– akár hatóságok, akár magánintézmények részéről tett – bármiféle cselekményben a 
gyermek érdekét kell elsősorban szem előtt tartani,

L. mivel annak ellenére, hogy a családegyesítés a dublini rendeletben felsorolt kritériumok 
között első helyen szerepel, ezt a rendelkezést ritkán alkalmazzák,

M. mivel az átadásokra vonatkozó adatok nyilvánvalóan hiányosak, hiszen például nem derül 
ki belőlük a határt illegálisan átlépő menedékkérők átvételére irányuló megkeresések 
száma, mint ahogyan az „átvételre” és a „visszavételre” irányuló megkeresések 
egymáshoz viszonyított aránya sem,

N. mivel a Bel- és Igazságügyi Tanács 2007. június 12–13-i luxemburgi ülésén felhívta a 
Bizottságot, hogy minél hamarabb nyújtsa be az Eurodac-rendelet módosítását azzal a 
céllal, hogy a tagállamok rendőri és bűnüldöző szervei az Europollal együtt bizonyos 
feltételek megléte esetén lehetőséget kapjanak az Eurodachoz – ehhez az eredetileg a 
dublini rendelet végrehajtási eszközeként létrehozott adatbázishoz – való hozzáférésre,

A rendszer hatékonysága és a felelősség megosztása

1. szilárd véleménye, hogy amíg az egész Európai Unióban nem valósul meg a megfelelően 
és összehangoltan működő védelmi szint, addig a dublini rendszer sem technikai, sem 
emberi szempontból nem fog kielégítő eredménnyel működni, s a menedékkérők továbbra 
is okkal gondolhatják, hogy kérelmüket érdemesebb ebben vagy abban a tagállamban 
benyújtani s ily módon kísérletet tenni a rendszer megkerülésére;

2. újólag leszögezi, hogy sürgősen szükség van a döntéshozatali folyamat minőségének és 
összehangoltságának a javítására; meggyőződése, hogy egy európai menedékügyi hivatal 
értékes szerepet játszhatna ebben a tekintetben;

3. kéri a Bizottságot, hogy tekintse át, mily módon lehet az UNHCR-t projektalapú 
finanszírozás helyett közvetlen pénzügyi támogatásban részesíteni abból a célból, hogy 
képes legyen monitoring- és tanácsadási tevékenységét fokozni az EU-ban, továbbá 
folytathassa azon módszerek kidolgozását, amelyek arra irányulnak, hogy a nemzeti 
hatóságok miképpen támogathatók a döntéshozatal minőségének javítására tett 
erőfeszítéseikben;

4. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatokat a terhek megosztását szolgáló olyan 
mechanizmusok létrehozása céljából, amelyek könnyítenének az aránytalan terhet viselő 
egyes tagállamok helyzetén, de nem illeszkednek a dublini rendszerbe;

5. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki mechanizmust a menedékkérők olyan tagállamok 
részére történő átadásának leállítása céljából, amelyek nem garantálják a kérelmek teljes 
körű és méltányos kezelését;
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A kérelmezők jogai

6. kéri a Bizottságot, hogy az új rendeletben fogalmazzon meg egyértelműbb és szigorúbb 
rendelkezéseket azon eszközök tekintetében, amelyek segítségével a védelmet kérő 
személyek tájékoztatást kapnak a dublini rendelet velejáróiról, s vegye tervbe egy olyan 
általános tájékoztató kiadását, amely bizonyos számú nyelvre lefordítva valamennyi 
tagállamban rendelkezésre állna;

7. kéri a Bizottságot, hogy módosítsa a dublini rendelet „átvételről és visszavételről” szóló 
19. és 20. cikkét, s ezzel biztosítsa a menedékkérők számára az automatikusan 
felfüggesztő hatályú fellebbezési jogot azzal a határozattal szemben, amely a felelősséget 
egy másik, a dublini rendelethez csatlakozott tagállamnak adná át;

8. kiáll amellett, hogy a visszatoloncolás tilalmának elve bármiféle uniós szintű közös 
menedékügyi rendszer egyik talpköve maradjon a jövőben is, s hangsúlyozza, hogy a 
dublini rendelet alkalmazása sohasem eredményezheti azt, hogy egy kérelmet eljárási 
okok miatt zárjanak le, továbbá a dublini rendelet alapján történt átadás után az eredeti 
kérelmet kell teljes körűen és méltányosan elbírálni; véleménye szerint ennek 
egyértelműen ki kell tűnnie a rendeletből;

9. véleménye szerint javítani kell az átadásokkal kapcsolatos adatszolgáltatást a tagállamok 
között, különösen az átadott személyek számára szükséges különleges orvosi ellátást 
illetően;

Családegyesítés és a gyermek mindenek fölött való érdekének elve

10. ajánlja, hogy uniós szinten fogadjanak el közös iránymutatásokat az életkor becslésére, 
kétség esetén pedig a kételyt értelmezzék a gyermek javára;

11. emlékeztet arra, hogy a gyermekekkel kapcsolatos valamennyi döntésben a gyermek 
érdekét minden más szempont elé kell helyezni; hangsúlyozza, hogy kísérő nélküli 
kiskorúakat nem szabad fogva tartani vagy más tagállamnak átadni, kivéve a 
családegyesítés esetét, s ha ilyen átadás szükségessé válik, akkor a gyermek számára az 
eljárás során mindvégig megfelelő képviseletet és kíséretet kell biztosítani; ezért üdvözli a 
Bizottság arra irányuló szándékát, hogy még egyértelműbbé kívánja tenni a dublini 
rendelkezések alkalmazhatóságát a kísérő nélküli kiskorúak esetében;

12. sajnálja, hogy a családtag meghatározása a jelenlegi rendeletben túlságosan szűk körű, és 
kéri a Bizottságot, hogy ezt a meghatározást bővítse ki olyan értelemben, hogy az 
kiterjedjen legalább azokra a közeli hozzátartozókra is, akik nem rendelkeznek egyéb 
családi háttérrel, továbbá azokra a felnőtt korú gyermekekre, akik képtelenek gondoskodni 
önmagukról;

13. üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy a dublini rendelet alkalmazási körét 
kiterjessze a kiegészítő védelemre is, mivel így a kiegészítő védelmet kérő személyek 
egyesíthetők azokkal a családtagokkal, akik ezt a típusú védelmet már megkapták vagy 
egy másik tagállamban kérelmezik;
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Fogva tartás

14. kéri a Bizottságot, hogy illesszen be olyan rendelkezést, amely a dublini rendszerben 
menedéket kérők fogva tartását utolsó sorban igénybe vehető intézkedésnek minősíti, 
továbbá pontosítsa, hogy ilyen fogva tartásra milyen alapon kerülhet sor és ehhez milyen 
eljárási garanciák biztosítására van szükség;

15. kéri a Bizottságot, hogy a dublini rendeletben egyértelműen írja elő, hogy a dublini 
rendszerben menedéket kérők más menedékkérőkkel azonos befogadási feltételekre 
jogosultak, összhangban a „befogadási” irányelvvel, amelynek 3. cikke (1) bekezdése 
különösen meghatározza a befogadás anyagi feltételeire, az egészségügyi ellátásra, a 
mozgásszabadságra és a kiskorúak iskolázására vonatkozó általános szabályokat;

A humanitárius és a független felelősségvállalási záradék

16. véleménye szerint a dublini rendelet 15. cikkében foglalt humanitárius záradék a dublini 
rendszernek jelentős mértékű rugalmasságot biztosít, de szélesebb körű alkalmazására van 
szükség annak érdekében, hogy a családok ne szenvedjenek szükségtelenül az elszakadás 
nehézségeitől;

17. véleménye szerint az a menedékkérő, aki súlyos betegsége, súlyos fogyatékossága, 
előrehaladott életkora vagy várandóssága miatt különösen sérülékeny helyzetben van és 
ebből következőleg valamely más – a kérelem vizsgálatáért felelős tagállamtól különböző 
– tagállam területén tartózkodó családtagja segítségére szorul, e családtagjával 
mindenképpen egyesítendő; kéri a Bizottságot, hogy vegye tekintetbe a humanitárius 
záradék 15. cikk (2) bekezdésben megfogalmazott ide vonatkozó rendelkezéseinek 
kötelezővé tételét;

18. üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy jobban pontosítja a független 
felelősségvállalási záradék alkalmazásával kapcsolatos feltételeket és eljárásokat, 
nevezetesen a menedékkérő beleegyezésének mint feltételnek a bevezetésével;

Adatgyűjtés és az Eurodac

19. aggodalmát fejezi ki a dublini rendszer bizottsági értékelése során feltárt adatgyűjtési 
következetlenségek és hiányosságok miatt, különösen az illegális bevándorlók 
ujjlenyomatának az Unió határain történő nyilvántartásba vétele kapcsán, amely komoly 
kétségeket ébreszt a rendszer megbízhatósága tekintetében; bízik abban, hogy a 
migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló új 
rendelet révén a döntéshozók pontosabb képet kapnak a dublini rendszer, illetve a 
nemzetközi védelemmel kapcsolatos más közösségi eszközök működéséről;

20. érdeklődéssel veszi tudomásul a Bizottság aggodalmait az Eurodac központi egységének 
eljuttatott adatok összegyűjtésével és minőségével, valamint azzal kapcsolatban, hogy 
nem tartják be a bizonyos adatok megsemmisítésére vonatkozó kötelezettséget és a 
személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat; véleménye szerint ezeket a 
hiányosságokat – amelyek felvetik az Eurodac megbízhatóságának kérdését – megfelelően 
orvosolni szükséges, mielőtt az adatbázis bármiféle egyéb felhasználására sor kerülne;
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21. hangsúlyozza, hogy az Eurodac adatbázishoz való hozzáférés megadása a tagállamok 
rendőri és bűnüldöző szervei, valamint az Europol számára felveti annak kockázatát, hogy 
az információkhoz harmadik országok is hozzájutnak, ami negatív következményekkel 
járhat a menedékkérők és családjaik számára; meggyőződése, hogy ezzel egyszersmind 
növekszik a menedékkérők megbélyegzésének kockázata is;

o

o    o
22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A Dublin II rendelet főbb rendelkezései

2003. február 18-án a Tanács elfogadta az egy harmadik ország állampolgára által a 
tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 
tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 
343/2003/EK rendeletet, amely végrehajtási rendeletével1 és az „EURODAC” rendelettel2
együtt a „dublini rendszert” alkotja. A rendszert jelenleg a 27 tagállamban, valamint 
Norvégiában és Izlandon alkalmazzák, a közeljövőben pedig kiterjed Svájcra és 
Lichtensteinre is.

A rendszer célja – annak biztosításán keresztül, hogy mindig legyen egy (és csak egyetlen) 
tagállam, amely felelős bármiféle kérelem elbírálásáért – nevezetesen az, hogy visszaszorítsa 
a „csellengő menekültek”, a másodlagos migráció és a többszörös kérelmek (az ún. „asylum 
shopping”) jelenségét. Alapját egy sor kritérium képezi (III. fejezet), amelyek az alábbi 
módon rendeződnek hierarchiába:

1. A családegyesítés elvéhez kapcsolódó kritériumok
2. A tartózkodási engedély vagy vízum kiadásához kapcsolódó kritériumok
3. A valamely tagállam területére történő jogszerűtlen belépéshez vagy ott-tartózkodáshoz 
kapcsolódó kritériumok
4. A valamely tagállam területére történő jogszerű belépéshez kapcsolódó kritériumok

A dublini rendelet ezen túlmenően két diszkrecionális jellegű rendelkezést is tartalmaz, 
amelyek biztosítják a rendszer kellő rugalmasságát. Itt egyfelől az ún. „független 
felelősségvállalási” záradékról van szó, amely a tagállam számára lehetővé teszi, hogy egy 
menedékkérelmet még akkor is elbíráljon, ha a rendeletben előírt kritériumok alapján az 
elbírálás nem feladata (3. cikk (2) bekezdés), másfelől a humanitárius záradékról, amely 
alapján egy tagállam, még ha a rendeletben előírt kritériumokat alkalmazva nem is felelős egy 
kérelem kezeléséért, egy másik tagállam kérésére – családi vagy kulturális jellegű 
megfontolásokból – elbírálja a kérelmet (15. cikk).

A dublini rendelet megállapítja a menedékkérők átvételének és visszavételének 
mechanizmusait (V. fejezet), továbbá rendelkezéseket tartalmaz a közigazgatási 
együttműködésre vonatkozóan (VI. fejezet).

A rendelet 28. cikke előírja, hogy legkésőbb három évvel a rendelet hatályba lépése után a 
Bizottság annak alkalmazásáról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
valamint adott esetben javaslatot tesz a szükséges módosításokra. Jelen saját kezdeményezésű 
jelentés ennek az értékelésnek az apropóján készült.

Módszertani nehézségek
                                               
1 A Bizottság 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK rendelete, HL L 222., 2003.9.5.
2 A Tanács 2000. december 11-i, a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok 
összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelete.
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A Bizottság értékelésének olvasása során az előadó több olyan problémával is szembesült, 
amelyek igencsak megnehezítették a feladatát. Ugyanis az értékelő jelentés és mellékletének
figyelmes olvasata sem volt elegendő ahhoz, hogy követhető legyen az a logika, amelyet a 
Bizottság az értékelésből levont következtetéseiben alkalmazott; az utóbbiak egyébként 
eléggé szűkszavúak és a jelentés alig tíz sorára korlátozódnak. E tekintetben érdemes 
megjegyezni, hogy az – 50 oldalt meghaladó terjedelmű – melléklet bevezetést is tartalmaz, 
amelyben megtaláljuk azt a négy kritériumot, amelyek alapján a Bizottság a dublini rendszer 
„hatékonyságának mérését” elvégezte1; ellenben nem kapjuk meg sem a kritériumok 
rendszerelvű elemzését, sem – és főleg – semmiféle következtetést. Ennek megfelelően az 
előadó arra kényszerült, hogy önmaga kísérelje meg a Bizottság által felállított kritériumok 
értékelését azért, hogy fogalmat alkothasson a rendszer hatékonyságának fokáról.

Az első kritérium annak vizsgálata, hogy „a dublini rendszer teljesítette-e a rendelet 
preambulumában egyértelműen meghatározott célkitűzéseit”. A Bizottság jelentésének 
befejező részében kijelenti, hogy „Összességében elmondható, hogy a dublini rendszer 
célkitűzései nagyrészt megvalósultak: egyértelmű és működőképes mechanizmus jött létre
annak megállapítására, hogy ki felelős valamely menedékjog iránti kérelem 
megvizsgálásáért”2. Tekintettel arra a nagyszámú hiányosságra, amelyet a Bizottság – nagy 
szakszerűséggel – értékelésében felsorol, valamint a számos kiigazításra, amelyet joggal át 
akar vezetni a rendelet rendelkezésein, ez a megállapítás – amely mellesleg eléggé homályos 
ahhoz, hogy nehezen lehessen belekötni – némiképpen meglepő. A „csellengő menekültek” és 
az „asylum shopping” jelensége elleni küzdelemről – amelyet a melléklet más helyütt a 
dublini rendszer egyik legfőbb célkitűzéseként említ – elmondható, hogy semmiképpen sem 
zárult győzelemmel, ugyanis a többszörös kérelmek aránya 2003 és 2005 között 7%-ról 16%-
ra nőtt, ami magát a Bizottságot is arra következtetésre készteti, hogy a dublini rendszer e 
téren nem járt a várt elrettentő hatással3. Ennek megfelelően tovább kell vizsgálni azt, hogy a 
rendszer miért nem működőképes.

A Bizottság által felállított második kritérium arra kérdésre vonatkozik, hogy „vajon a 
dublini rendelet megoldott-e bizonyos problémákat, amelyek a dublini egyezmény 
végrehajtása során merültek fel… azaz a kérelmek elbírálásának határidejét, a 
családegyesítést és a rendszer általános hatékonyságát, különösen a tényleges átvételek 
tekintetében”. Jelentésében a Bizottság megállapítja, hogy az átvételek problémája – ezeknek 
mintegy egyharmada valósult meg ténylegesen – képezi a rendszer alkalmazása előtt álló 
egyik legfőbb akadályt4. A családegyesítés – amely a rendeletben említett első kritérium – a 
jelek szerint inkább elméleti, semmint valóságos, mivel a Bizottság a mellékletben utal arra, 
hogy a rendelet rendelkezéseit „csak nagyon ritkán alkalmazzák”5. E két pont tekintetében 
tehát úgy tűnik, hogy a második kritérium nem teljesült teljes egészében.

A harmadik kritérium egészen pontosan a tényleges átvételek számát tartalmazza; ez a 

                                               
1 SEC(2007)742, 7. o.
2 COM(2007)299 végleges, 13. o.
3 SEC(2007)742, 47. o.
4 2003. szeptember és 2005. december között 40 180 átvételre irányuló megkeresésből csak 16 842 zárult 
eredménnyel.
5 SEC(2007)742, 23. o.
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meglepően alacsony szám jól tükrözi a rendszer működésének hiányosságait, s részletesebb 
kifejtést igényelt volna.

A negyedik kritérium ahhoz kötődik, hogy „a dublini rendszer hogyan befolyásolja a 
különböző tagállamok menedékügyi rendszereit”, az elemzés pedig annak megállapítására 
irányul, hogy a rendszer egyes tagállamokat előnyös, másokat hátrányos helyzetbe hozott-e.

Az előadó véleménye szerint a Bizottság elemzése a negyedik kritérium körébe tartozó 
„dublini áramlásokról” több okból kifolyólag is megkérdőjelezhető. Egyfelől – ahogyan a 
Bizottság a mellékletben maga is utal rá – a tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok 
cseppet sem homogének1, egyes államok például teljes családokat egyetlen adatként vesznek 
nyilvántartásba, míg mások minden egyes családtagot külön-külön. Másfelől a Bizottság a
dublini áramlások értékelését a tényleges átvételekre alapozza, figyelmen kívül hagyva az 
elfogadott (ám nem teljesült) átvételeket. Márpedig maga is megállapítja, hogy ha az átvételi 
mechanizmust alkalmaznák, akkor bizonyos határmenti országokban jelentősen megnőne a 
kérelmezők száma. Végezetül – ahogyan értékelésében a Bizottság világosan értésre is adja –
a jogszerűtlenül belépő és az Eurodac adatbázisban nyilvántartásba vett személyek 
„meglepően alacsony” száma2 azt mutatja, hogy a külső határ jogszerűtlen átlépésekor 
feltartóztatott személyek ujjlenyomatának levételére vonatkozó kötelezettséget nem minden 
tagállam tartja be. Márpedig az Eurodacba bevezetett adatokra nemcsak az egyik dublini 
kritérium alkalmazásához, hanem a rendszer működésének és hatásainak kritikus és 
tárgyilagos értékeléséhez is feltétlenül szükség van.

Mindezek folytán az előadó számára úgy tűnik, hogy a Bizottság értékelésébe foglalt állítás, 
mely szerint „Bár széles körben elterjedt az a vélemény, hogy az átadott személyek többségét 
a külső határokon fekvő tagállamokba adják át, az adatok azt mutatják, hogy meglehetősen 
kiegyensúlyozottan oszlik meg az átadott személyek száma a határmenti és a belső tagállamok 
között”, meglehetősen ingatag alapokon nyugszik. Annál is inkább, mivel a Bizottság 
különbségtétele a „külső határokon fekvő tagállamok” és a többi tagállam között – erről az 
előadó megbizonyosodott – alapvető földrajzi tényeket semmibe vevő kritériumokra 
támaszkodik, mivel például Finnország, amely majd 1 300 kilométeren határos 
Oroszországgal, a külső határral nem rendelkező országok között kerül felsorolásra3.

Összefoglalva úgy tűnik, hogy a bizottsági értékelés derűlátó következetése, mely szerint „a 
dublini rendszer célkitűzései nagyrészt megvalósultak”, leginkább a rendszer melletti 
kiállás eredménye – amelyet oszthatunk vagy sem –, semmint szigorú elemzésé, amelyet 
mellesleg a rendelkezésre álló adatok heterogenitása és hiányosságai miatt nehéz is lenne 
elvégezni.

                                               
1 SEC(2007)742, 6. o.
2 COM(2007)299 végleges, 9. o.
3 Külső határral rendelkező országnak minősültek azok az országok, amelyeknek harmadik országokkal 
szárazföldi határuk van, illetve azok, amelyek migrációs nyomásnak kitett tengeri határokkal rendelkeznek: 
Észtország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, Románia, Bulgária, 
Olaszország, Spanyolország, Málta, Görögország, Portugália és Ciprus. Külső határokkal nem rendelkező 
országnak minősítették Svédországot, Norvégiát, Izlandot, Dániát, Írországot, az Egyesült Királyságot, 
Hollandiát, az NSZK-t, Belgiumot, Luxemburgot, Franciaországot, Ausztriát, Csehszlovákiát, Finnországot.
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A rendelet módosítására irányuló javaslatok

Az előadó – éppen a Bizottság által feltárt problémák alapján – javasolja a rendszer alábbi 
összetevőinek egyértelművé tételét vagy módosítását:

1. A visszatoloncolás tilalmának betartása: valamennyi kérelmet alaposan meg kell vizsgálni 
és a vizsgálat végéig egyetlen esetet sem szabad „eljárási” okokból lezárni.
2. A kérelmezők számára az általuk értett nyelven meg kell adni a dublini rendszerrel 
kapcsolatos valamennyi szükséges információt, továbbá az eljárás alatt biztosítani kell 
számukra a jogi segítséget; ezenkívül bármiféle átadási határozat ellenében felfüggesztő 
hatályú fellebbezési jogot kell számukra biztosítani.
3. A kiskorúak életkorának meghatározása céljából alkalmazott kritériumokat harmonizálni 
kell, továbbá kiskorúak átadására csak kivételes esetekben – saját érdekükben – kerülhessen 
sor; az átadás során e gyermekek számára megfelelő kíséretet és képviseletet kell biztosítani, 
elkallódásuk megelőzése érdekében.
4. A család meghatározását ki kell terjeszteni oly módon, hogy a kérelmezők törvényes 
érdekeit jobban tekintetbe vegye; a családegyesítésre vonatkozó rendelkezéseknek ki kell 
terjedniük a kiegészítő védelmet kérőkre, illetve az ilyen védelmet élvezőkre is.
5. Megfontolandó, hogy a humanitárius záradék egyes intézkedéseit kötelező jelleggel 
ruházzák fel, nevezetesen a különösen sérülékeny személyek tekintetében.
6. A független felelősségvállalási záradék ne legyen alkalmazható a kérelmező beleegyezése 
nélkül.
7. Fogva tartásra csak kellően megalapozott és abszolút szükséges esetben kerülhessen sor és 
az átadásra váró kérelmezők részesüljenek a többi kérelmezővel azonos befogadási 
körülményekben.
8. Mechanizmusokat kell kidolgozni az olyan államok felé történő átadások 
megakadályozására, amelyek nyilvánvaló módon nem tartják tiszteletben a kérelmezők jogait, 
vagy amelyek bizonyos időszakokban erőteljes migrációs nyomásnak vannak kitéve.
9. Mielőtt a bűnüldöző szervek és az Europol megkapnák az Eurodac adatbázishoz való 
hozzáférés jogát, először mindenképpen a fennálló problémákat kellene rendezni, a személyes 
adatok védelme tekintetében pedig elő kellene írni a szükséges garanciákat.

Következtetések

Az előadó úgy véli, hogy felmerül a kérdés: vajon a dublini rendszer valóban „megfelel- a 
célnak”? A jelek szerint a rendszer aránytalanul nagy felelősséget ró az EU határain 
elhelyezkedő tagállamokra, s míg azt meghatározza, hogy melyik tagállam felelős a menedék 
iránti kérelem elbírálásáért, nincsenek ezen államokat támogató valóságos mechanizmusok. 
Ennek megfelelően – tekintettel az integráció fontosságára – jobban figyelembe kell venni a 
menedékkérők és azon tagállamok között fennálló kapcsolatokat, amelyekben már a 
menedékkérővel azonos közösség él, vagy amelyek nyelvében és kultúrájában a menedékkérő 
osztozik.

Azonban még így is fennáll az a lényeges probléma, hogy valamennyi tagállam nem biztosít 
valamennyi kérelmező számára, ha nem is azonos, hanem színvonalát és minőségének szintjét 
tekintve egyenértékű védelmet, s így a kérelmezők joggal fogják kérelmüket inkább egyik 
vagy másik tagállamban benyújtani, vagy pedig a dublini rendszer rendelkezéseit megkerülve 
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többszörös kérelmeket nyújtanak majd be. Ezt a tendenciát a családegyesítési kritérium 
korlátozó alkalmazása csak erősítheti. Ezt a problémát a dublini rendelet felülvizsgálatának 
keretében nem lehet megoldani, hanem kizárólag az európai közös menedékügyi rendszer 
jövőbeli eszközeinek áttekintése során. A dublini rendelet vonatkozásában a felülvizsgálat 
egyik legfontosabb céljának azt kell tekinteni, hogy tegyenek kísérletet a kérelmezők jogos 
igényeinek – a lehetőségek függvényében történő – figyelembe vételére, továbbá annak 
garantálására, hogy kérelmüket a lehető legjobb feltételekkel, a genfi egyezménnyel teljes 
összhangban bírálják el.
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