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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 nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami 
eljárások minimumszabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
COM(2009)554, 2009.10.21. – 2009/0165(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 és november 4-én ülést tartott, hogy többek között megvizsgálja a fent említett 
bizottsági javaslatot.

Ezeken az üléseken1 a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami 
eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-jei 2005/85/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv átdolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat vizsgálata alkalmával a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat 
állapította meg:

1) Az átdolgozásra irányuló javaslat szövegének következő részeit kellett volna az érdemi 
változások jelölésére általánosan használt szürke háttérrel kiemelni:

- a (30) preambulumbekezdésben a „menekültnek minősülnek-e” szavak „jogosult-e 
nemzetközi védelemre” szavakkal való javasolt felváltása;
- a 13. cikk (4) bekezdésében a „(2) bekezdés b) pontja” szavak és az „és c) pontja, valamint a 
(3) bekezdés” szavak javasolt elhagyása;
- a 21. cikk (1) bekezdésében a bevezető szöveg, és a 21. cikk (3) bekezdése a) pontjában az 
„és 14.” szavak javasolt elhagyása, valamint a szöveg „és 15.” szavakkal javasolt 
kiegészítése;
                                               
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.



CM\799636HU.doc 3/3 PE431.033v01-00

HU

- a 24. cikk (1) bekezdésének a) pontjában a szöveg 15. cikk számmal való kiegészítése, és a 
14. cikk számának 16. cikk számmal való javasolt felváltása;
- a 36. cikk (3) bekezdésének b) pontjában az „32. cikk (2) bekezdése” cikk szám javasolt 
elhagyása és a szöveg „35. cikk (3) bekezdése” cikk számmal javasolt kiegészítése;
- a 40. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjában a szöveg „és 15.” szavakkal 
javasolt kiegészítése;
- a 46. cikk első bekezdésének utolsó mondata: „E rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik 
a Bizottságnak”;
- a 46. cikk negyedik bekezdésének záró szavai: „valamint a rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot”.

2) A 50. cikkbe vissza kell illeszteni a 2005/85/EK irányelv 46. cikkének záró szavait („az 
Európai Közösséget létrehozó Szerződéssel összhangban”).

Ennek eredményeként a javaslat vizsgálata alapján a tanácsadó munkacsoport közös 
megegyezéssel 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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