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Tárgy:  Javaslat a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi 
védelemre jogosultként való elismerésére és jogállására, valamint a nyújtott 
védelem tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre (átdolgozás)
(COM(2009)551 – C7-0250/09 – 2009/0164(COD))

A jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodás1 értelmében a Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi 
szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport megvizsgálja a Bizottság által előterjesztett összes 
átdolgozási javaslatot.

A tanácsadó munkacsoport fenti javaslatról szóló véleménye a mellékletben található.

A Jogi Bizottság a szövegről előreláthatólag 2010. január 27–28-i ülésén nyilvánít véleményt.

Melléklet

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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Melléklet

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2009. november 23.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
A BIZOTTSÁG

Javaslat a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi 
védelemre jogosultként való elismerésére és jogállására, valamint a nyújtott védelem 
tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre 
COM(2009)551, 2009.10.21. – 2009/0164(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 
november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2009. 
október 29-én ülést tartott, hogy megvizsgálja többek között a Bizottság által előterjesztett, 
fent említett javaslatot.

Ezen az ülésen1 a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek 
menekültként vagy más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének 
feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 
29-i 2004/83/EK irányelv átdolgozására irányuló javaslat vizsgálata alkalmával a tanácsadó 
munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg.
1) A 9. cikk (3) bekezdésében „A 2. cikk c) pontjával összhangban” bevezető szöveget „2. 
cikk d) pontjával összhangban” szövegre kell módosítani.
2) A 19. cikk (1) bekezdésében „az ezen irányelv hatálybalépése után” szöveget „a 
2004/83/EK irányelv hatálybalépése után” szövegre kell módosítani.
3) A 23. cikk (2) bekezdésében „a 24–34. cikkben” hivatkozást „a 24–34. és a 29–35. 
cikkben” hivatkozásra kell módosítani.

                                               
1 A tanácsadó munkacsoport, amely számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt 
rendelkezésre, az angol nyelvű változat alapján dolgozott, mivel ez volt a tárgyalt szöveg eredeti nyelvi 
változata.
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4) A 39. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében az utolsó mondatot – „E rendelkezések 
szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak”– az átdolgozásra irányuló javaslat érdemi 
változásainak jelölésére általánosan használt szürke háttérrel kellett volna kiemelni.
5) A 39. cikk (2) bekezdésének végén a „valamint a rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot” szürke háttérrel kellett volna kiemelni.
6) A 42. cikkbe vissza kell illeszteni a 2004/83/EK irányelv 40. cikkének záró szavait („az 
Európai Közösséget létrehozó Szerződéssel összhangban”).
7) Az I. melléklet B. részében a 2006. október 10. dátum helyett 2006. október 9. dátumot kell 
feltüntetni.
Ennek eredményeként a javaslat vizsgálata alapján a tanácsadó munkacsoport ellenvetés 
nélkül megállapíthatta, hogy a javaslat a benne, illetve az e véleményben meghatározottakon 
kívül nem tartalmaz érdemi módosításokat. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott 
rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a 
tanácsadó munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabályok 
érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.
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