
AM\806904HU.doc PE439.334v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

2009/0127(COD)

5.3.2010

MÓDOSÍTÁS
9 - 17

Jelentéstervezet
Rui Tavares
(PE430.976v03-00)

a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében 
a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 
2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2007/573 EK 
határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
(COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))



PE439.334v01-00 2/10 AM\806904HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\806904HU.doc 3/10 PE439.334v01-00

HU

Módosítás 9
Georgios Papanikolaou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Annak érdekében, hogy még több 
tagállam kapcsolódjon be a letelepítési 
intézkedésekbe, kiegészítő pénzügyi 
támogatásban kell részesíteni azon 
tagállamokat, amelyek első ízben vesznek 
részt a letelepítési programban.

Or. el

Módosítás 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
503/2007/EK határozat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden egyes olyan 
letelepített személy után 4 000 EUR 
átalányösszegben részesülnek, aki a 13. 
cikk (6) bekezdésével összhangban 
kialakított közös uniós éves prioritások 
által az egyes földrajzi területekre, illetve 
nemzetiségekre, valamint a letelepítésre 
szoruló menekültek meghatározott 
csoportjaira vonatkozóan megállapított 
kategóriák valamelyikébe tartozik.

A tagállamok minden egyes olyan 
letelepített személy után 4 000 EUR 
átalányösszegben részesülnek, aki a 13. 
cikk (6) bekezdésével összhangban 
kialakított közös uniós éves prioritások 
által az egyes földrajzi területekre, illetve 
nemzetiségekre vonatkozóan megállapított 
kategóriák valamelyikébe tartozik.

Az alábbi kategóriákat minden esetben 
közös uniós éves prioritásként kell 
kezelni: 
- kíséret nélküli kiskorúak, akik érdekét 
legjobban a letelepítés szolgálja,
- veszélyben lévő gyermekek és nők, 
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különös tekintettel a pszichológiai, testi 
vagy nemi erőszak vagy kizsákmányolás 
(így például a női nemi szervek 
csonkítása, a nemi alapú erőszak) 
fenyegetettjeire,
- komoly orvosi ellátásra szoruló vagy 
fogyatékkal élő személyek, akiknek az 
ellátása csak a letelepítéssel biztosítható,
- fizikai vagy jogi védelmük okán azonnali 
letelepítésre szoruló személyek (így 
például a származási országukba történő 
visszafordítással fenyegetett személyek, 
testi épségükben fenyegetett személyek),
- erőszak és kínzások túlélői,
- a regionális védelmi programok 
alkalmazását választó országból vagy 
térségből származó személyek.

Or. el

Módosítás 11
Antonio Masip Hidalgo

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
503/2007/EK határozat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden egyes olyan 
letelepített személy után 4 000 EUR 
átalányösszegben részesülnek, aki a 13. 
cikk (6) bekezdésével összhangban 
kialakított közös uniós éves prioritások 
által az egyes földrajzi területekre, illetve 
nemzetiségekre, valamint a letelepítésre 
szoruló menekültek meghatározott 
csoportjaira vonatkozóan megállapított 
kategóriák valamelyikébe tartozik.

A tagállamok minden egyes olyan 
letelepített személy után 4 000 EUR 
átalányösszegben részesülnek, aki a 13. 
cikk (6) bekezdésével összhangban 
kialakított közös uniós éves prioritások 
által az egyes földrajzi területekre 
vonatkozóan megállapított kategóriák 
valamelyikébe tartozik.

Az alábbi menekült kategóriákat közös 
uniós éves prioritásokként kell kezelni:
- erőszak és kínzás túlélői,
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- veszélyben lévő lányok és nők, úgymint a 
női nemi szerv megcsonkításával 
fenyegetett lányok és nemi indíttatású 
erőszak veszélyében élő nők,
- kíséret nélküli vagy felnőtt 
hozzátartozóiktól elszakított gyermekek, 
akik érdekét legjobban a letelepítés 
szolgálja,
- olyan komoly orvosi kezelésre szoruló 
vagy fogyatékkal élő személyek, akik 
ellátása csak az áttelepítéssel biztosítható 
és
- jogi vagy fizikai védelem miatt 
vészhelyzetből fakadó vagy sürgős 
letelepítésre szorulók, úgymint 
visszatoloncolással vagy fizikai 
biztonságukban fenyegetett menekültek, 
akik számára a menedékjog nem tűr 
halasztást.

Or. en

Indokolás

Ezeket a kategóriákat az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága standardjaival összhangban kell 
meghatározni.

Módosítás 12
Nadja Hirsch

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
503/2007/EK határozat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden egyes olyan 
letelepített személy után 4000 EUR 
átalányösszegben részesülnek, aki a 13. 
cikk (6) bekezdésével összhangban 
kialakított közös uniós éves prioritások 
által az egyes földrajzi területekre, illetve 
nemzetiségekre, valamint a letelepítésre 
szoruló menekültek meghatározott 

A tagállamok minden egyes olyan 
letelepített személy után 4 000 EUR 
átalányösszegben részesülnek, aki a 13. 
cikk (6) bekezdésével összhangban 
kialakított közös uniós éves prioritások 
által az egyes földrajzi területekre vagy 
nemzetiségekre vonatkozóan megállapított 
kategóriák valamelyikébe tartozik.
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csoportjaira vonatkozóan megállapított 
kategóriák valamelyikébe tartozik.

Az alábbi kategóriákat közös uniós éves 
prioritásokként kell kezelni:
- kíséret nélküli kiskorúak, amikor 
érdeküket legjobban a letelepítés 
szolgálja, és –- adott esetben – az ENSZ 
gyermekek jogairól szóló egyezményével 
összhangban,
- veszélyben lévő nők, különös tekintettel a 
pszichológiai, fizikai vagy szexuális 
erőszak vagy kizsákmányolás 
fenyegetettjeire és a kényszerházasság,
illetve a női nemi szerv megcsonkításának
áldozataira,
- olyan komoly orvosi kezelésre szoruló 
személyek, amely ellátás csak az 
áttelepítéssel biztosítható,
- jogi szempontból vagy fizikai védelmük 
érdekében sürgős és vészhelyzetből fakadó 
letelepítésre szorulók és
- fegyveres támadás, természeti 
katasztrófa vagy más előre nem látott 
humanitárius vészhelyzet áldozatai.

Or. en

Indokolás

A módosítás figyelembe veszi az Európai Menekültügyi Alap keretében mostanáig született 
letelepítési rendelkezések kapcsán szerzett tapasztalatokat, és a vészhelyzetekre történő 
megfelelő reagálás érdekében ötvözi a valós igényekre rugalmas választ adó specifikus 
követelményeket (melyek az előző szövegben szerepeltek).

Módosítás 13
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
503/2007/EK határozat
13 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden egyes olyan 
letelepített személy után 4 000 EUR 
átalányösszegben részesülnek, aki a 13. 
cikk (6) bekezdésével összhangban 
kialakított közös uniós éves prioritások 
által az egyes földrajzi területekre, illetve 
nemzetiségekre, valamint a letelepítésre 
szoruló menekültek meghatározott 
csoportjaira vonatkozóan megállapított 
kategóriák valamelyikébe tartozik.

A tagállamok minden egyes olyan 
letelepített személy után 4 000 EUR 
átalányösszegben részesülnek, aki a 13. 
cikk (6) bekezdésével összhangban 
kialakított közös uniós éves prioritások 
által az egyes földrajzi területekre 
vonatkozóan megállapított kategóriák 
valamelyikébe tartozik.

Az alábbi kategóriákat közös uniós éves 
prioritásokként kell kezelni:
- kiszolgáltatottnak ítélt személyek, 
például veszélyben lévő gyermekek és nők, 
különös tekintettel a pszichológiai, fizikai 
vagy szexuális erőszak vagy 
kizsákmányolás fenyegetettjeire, vagy 
fogyatékkal élő személyek,
- olyan komoly orvosi kezelésre szoruló 
személyek, amely ellátás csak az 
áttelepítéssel biztosítható,
- jogi szempontból vagy fizikai védelmük 
érdekében sürgős és vészhelyzetből fakadó 
letelepítésre szorulók és
- fegyveres támadás, természeti 
katasztrófa vagy más előre nem látott 
humanitárius vészhelyzet áldozatai.

Or. en

Módosítás 14
Rui Tavares

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
503/2007/EK határozat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden egyes olyan A tagállamok minden egyes olyan 
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letelepített személy után 4000 EUR 
átalányösszegben részesülnek, aki a 13. 
cikk (6) bekezdésével összhangban 
kialakított közös uniós éves prioritások 
által az egyes földrajzi területekre, illetve 
nemzetiségekre, valamint a letelepítésre 
szoruló menekültek meghatározott 
csoportjaira vonatkozóan megállapított 
kategóriák valamelyikébe tartozik.

letelepített személy után 4 000 EUR 
átalányösszegben részesülnek, aki a 13. 
cikk (6) bekezdésével összhangban 
kialakított közös uniós éves prioritások 
által az egyes földrajzi területekre vagy 
nemzetiségekre vonatkozóan megállapított 
kategóriák valamelyikébe tartozik.

Az alábbi kategóriákat közös uniós éves 
prioritásokként kell kezelni:
- veszélyben lévő gyermekek és nők, 
különös tekintettel a pszichológiai, fizikai 
vagy szexuális erőszak vagy 
kizsákmányolás fenyegetettjeire,
- olyan komoly orvosi kezelésre szoruló 
személyek, amely ellátás csak az 
áttelepítéssel biztosítható és
- kiszolgáltatottnak ítélt személyek vagy 
jogi szempontból vagy védelmük 
érdekében sürgős és vészhelyzetből fakadó 
letelepítésre szorulók, úgymint fegyveres 
támadás, természeti katasztrófa vagy más 
előre nem látott humanitárius vészhelyzet 
áldozatai.

Or. en

Módosítás 15
Nadja Hirsch

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
503/2007/EK határozat
13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 13. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„3a Az Unió ösztönzi tagállamai 
részvételét a letelepítési programban. A 
tagállamok evvel kapcsolatban 
támogatásul letelepített személyenként 
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legalább 4 000 EUR pénzügyi ösztönzést 
kapnak.
Azon tagállamok, amelyek már eddig is 
részt vettek az EU letelepítési 
programjában letelepített személyenként 
4 000 EUR-t kapnak.
Az EU letelepítési programjához első 
alkalommal csatlakozó tagállamok az első 
évben minden letelepített személyre 6 000 
EUR, részvételük második évében 5 000 
EUR átalányösszegben részesülnek. A 
harmadik évtől kezdődően a tagállamok 
4 000 EUR átalányösszegben részesülnek.
A többlet összeget, amelyet az új résztvevő 
tagállamok részvételük első két évében 
kapnak, a fenntartható letelepítési 
programhoz szükséges infrastruktúrába 
kell befektetni."

Or. en

Indokolás

Ösztönözni kell azon tagállamok részvételét, amelyek még soha nem vettek részt az EU 
letelepítési programjában, és ezért a programhoz történő csatlakozásukért pénzügyi 
ösztönzésben kell részesüljenek.

Módosítás 16
Rui Tavares

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
503/2007/EK határozat
13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 13. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„3a A jelen cikk szerinti támogatást első 
alkalommal kérelmező tagállamok 
minden letelepített személyre az első évben 
6 000 EUR és a második évben 5 000 
EUR átalányösszegben részesülnek. Ezt 
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követően az átalányösszeg 4 000 EUR."

Or. en

Módosítás 17
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 a pont (új)
503/2007/EK határozat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szöveg az alábbi cikkel egészül ki:
„13a cikk

Menekültek és más nemzetközi védelmet 
élvező személyek EU-n belüli áttelepítése
Más, az EU-n belüli újraelosztásra 
vonatkozó specifikus mechanizmusok és 
kezdeményezések sérelme nélkül és a már 
a tagállamokban tartózkodó menekültek 
letelepítésére érvényes kötelező 
szolidaritás alapján a letelepítési 
mechanizmus nyitott és alkalmazható az 
olyan tagállamok területén tartózkodó 
nemzetközi védelmet élvező személyek 
EU-n belüli áttelepítésére is,
amelyek nemzeti menekültügyi 
rendszerére – főként földrajzi 
elhelyezkedésük és népességi helyzetük 
miatt – különös és aránytalan nyomás 
nehezedik.”

Or. en


