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Módosítás 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a harmadik országbeli állampolgárok és 
hontalan személyek nemzetközi védelemre 
jogosultként való elismerésére és 
jogállására, valamint a nyújtott védelem 
tartalmára vonatkozó 
minimumszabályokról

a harmadik országbeli állampolgárok és 
hontalan személyek menekültként és más 
okból nemzetközi védelemre jogosultként 
való elismerésére és jogállására, valamint a 
nyújtott védelem tartalmára vonatkozó 
minimumszabályokról

Or. de

Módosítás 16
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2008. október 16-án elfogadott 
Európai Bevándorlási és Menekültügyi 
Paktumban az Európai Tanács 
megjegyezte, hogy a tagállamok között 
továbbra is jelentős eltérések mutatkoznak 
a védelem megadása, illetve e védelem 
formái tekintetében, ezért a hágai 
programban előírt Közös Európai 
Menekültügyi Rendszerbefejezése, és 
ezáltal magasabb szintű védelem 
biztosítása céljából új kezdeményezéseket 
sürgetett.

(8) A 2008. október 16-án elfogadott 
Európai Bevándorlási és Menekültügyi 
Paktumban az Európai Tanács 
megjegyezte, hogy a tagállamok között 
továbbra is jelentős eltérések mutatkoznak
a védelem megadása, illetve e védelem 
formái tekintetében, ezért a hágai 
programban előírt Közös Európai 
Menekültügyi Rendszerbefejezése, és 
ezáltal magasabb szintű védelem 
biztosítása céljából új kezdeményezéseket 
sürgetett. Elismerte továbbá, hogy 
támogatni kell a szolidaritást és a 
nemzetközi védelmet élvező személyek 
kedvezőbb eloszlását a tagállamok között 
annak érdekében, hogy segítsék azokat a 
tagállamokat, amelyek menekültügyi 
rendszerére – főként földrajzi 
elhelyezkedésük és népességi helyzetük 
miatt – különösen súlyos és aránytalan 
nyomás nehezedik.  
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Or. el

Módosítás 17
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 80. cikke kijelenti, hogy a 
határok ellenőrzésével, a menekültüggyel 
és a bevándorlással kapcsolatos uniós 
politikákra a szolidaritás és a felelősség 
tagállamok közötti igazságos elosztásának 
elve az irányadó, ideértve annak pénzügyi 
vonatkozásait is, és az Unió e fejezet 
alapján elfogadott jogi aktusaiban, 
minden olyan esetben, amikor erre 
szükség van, megfelelő módon 
rendelkezni kell ennek az elvnek az 
alkalmazásáról.

Or. el

Módosítás 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ezen irányelv végrehajtása során a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük „a 
gyermek érdekének elsődlegességét” , 
összhangban az Egyesült Nemzetek 1989. 
évi gyermekjogi egyezményével .

(17) Ezen irányelv rendelkezéseinek
végrehajtása során a tagállamoknak 
figyelembe kell venniük a „gyermek 
érdekének elsődlegességét”, és
összhangban az Egyesült Nemzetek 1989. 
évi gyermekjogi egyezményével. A 
kiskorúak elsődleges érdekének vizsgálata 
során a tagállamoknak különösen az 
alábbi tényezőkre kell kellő figyelmet 
fordítaniuk: 
a családi élet megőrzésére, lehetőséget 
adva a családegyesítésre az elszakított 
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kiskorúak esetében, ha az érdekeiket az 
szolgálja leginkább; 
a kiskorú jólétére és szociális fejlődésére, 
különös figyelmet fordítva a kiskorú 
etnikai, vallási, kulturális és nyelvi 
hátterére, valamint további tekintettel az 
ellátó- és felügyeleti rendszerek 
stabilitásának és folyamatosságának, és az 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások 
elérhetőségének szükségességére;
a biztonsági és megbízhatósági 
megfontolásokra, különösen abban az 
esetben, amikor a kiskorú bármilyen 
erőszak és kizsákmányolás, többek között 
emberkereskedelem áldozata lehet; illetve
a kiskorú véleményére, az ilyen jellegű 
véleményeknek a kiskorú korának és 
érettségének megfelelő mértékű 
fontosságot tulajdonítva.

Or. en

Módosítás 19
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ezen irányelv végrehajtása során a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük „a 
gyermek érdekének elsődlegességét”, 
összhangban az Egyesült Nemzetek 1989. 
évi gyermekjogi egyezményével.

(17) Ezen irányelv végrehajtása során a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük „a 
gyermek érdekének elsődlegességét”, 
összhangban az Egyesült Nemzetek 1989. 
évi gyermekjogi egyezményével.

A gyermek elsődleges érdekének 
vizsgálata során a tagállamoknak 
különösen az alábbi tényezőkre kell kellő 
figyelmet fordítaniuk:
(a) a családi élet megőrzésére, ideértve a 
családegyesítés lehetőségeit a tagállamok 
területén belül vagy kívül a családjuktól 
elszakított gyermekek esetében;
(b) a gyermek jólétére és szociális 
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fejlődésére, különös figyelmet fordítva a 
gyermek etnikai, vallási, kulturális és 
nyelvi hátterére, valamint az ellátó- és 
felügyeleti rendszerek stabilitásának és 
folyamatosságának, és az egészségügyi és 
oktatási szolgáltatások elérhetőségének 
szükségességére;
(c) a biztonsági és megbízhatósági 
megfontolásokra, különösen abban az 
esetben, amikor a gyermek bármilyen 
erőszak és kizsákmányolás, többek között 
emberkereskedelem áldozata lehet;
(d) a gyermek kívánságára, az ilyen 
jellegű kívánságoknak a gyermek korának 
és érettségének megfelelő mértékű 
fontosságot tulajdonítva.

Or. de

Indokolás

A gyermek mindenek felett álló érdekével összhangban, a tagállamoknak kellően fontolóra 
kell venniük a családegyesítés lehetőségeit, a tagállamok területén belül vagy kívül.

Módosítás 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ki kell terjeszteni a családtag 
fogalmát, figyelembe véve az eltartotti 
viszony különféle sajátos körülményeit, 
valamint a gyermek elsődleges érdekének 
szentelendő külön figyelmet.

törölve

Or. de

Indokolás

A visszaélések megakadályozása és a családi kapcsolat bizonyításakor felmerülő problémák 
elkerülése érdekében, valamint a „családmag" érdekében a „családtag" fogalmát nagyon 
szűken kell meghatározni.
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Módosítás 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Nemcsak az állam, hanem olyan 
pártok és szervezetek is – ideértve 
nemzetközi szervezeteket is – nyújthatnak 
védelmet, amelyek valamely régiót vagy az 
államterület egy jelentős részét 
ellenőrzésük alatt tartják, amennyiben 
teljesítik ezen irányelv feltételeit , továbbá 
hajlandóak és képesek a jogállamiság 
érvényesítésére. E védelemnek 
hatékonynak és tartósnak kell lennie .

(25) Nemcsak az állam, hanem olyan 
pártok és szervezetek is – ideértve 
nemzetközi szervezeteket is – nyújthatnak 
védelmet, amelyek valamely régiót vagy az 
államterület egy jelentős részét 
ellenőrzésük alatt tartják, amennyiben 
teljesítik ezen irányelv feltételeit. E 
védelemnek hatékonynak és tartósnak kell 
lennie .

Or. de

Indokolás

A jogállamiság betartása és a védelem nyújtóinak legitimitása olyan kérdések, melyek kívül 
esnek ennek az irányelvnek a hatályán, és amelyekre nem is kíván hatást gyakorolni. Ehelyett 
a legfontosabb szempont annak a személynek a biztonsága és védelme, aki nemzetközi 
védelemért folyamodott. Az ilyen védelmet nyújtó kormány vagy állam típusa világszerte a 
felelősségteljes kormányzáshoz és a demokratizáláshoz kapcsolódó kérdés, és nem lehet egy 
közös európai menekültügyi rendszer részeként tekinteni.

Módosítás 22
Sylvie Guillaume

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Nemcsak az állam, hanem olyan 
pártok és szervezetek is – ideértve 
nemzetközi szervezeteket is – nyújthatnak 
védelmet, amelyek valamely régiót vagy az 
államterület egy jelentős részét 
ellenőrzésük alatt tartják, amennyiben 
teljesítik ezen irányelv feltételeit, továbbá 

(25) Csak az az állam nyújthat védelmet, 
amely hajlandó és képes a jogállamiság 
érvényesítésére. E védelemnek 
hatékonynak és tartósnak kell lennie .
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hajlandóak és képesek a jogállamiság 
érvényesítésére. E védelemnek 
hatékonynak és tartósnak kell lennie .

Or. fr

Indokolás

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et de 
nature durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques 
internationaux sur les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement 
responsables en cas de non-respect  des obligations internationales en matière de protection 
des réfugiés et des droits de l'Homme.

Módosítás 23
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Hatékony belföldi védelmet kell 
biztosítani a kérelmező számára a 
származási ország azon részén, ahová a 
kérelmező biztonságosan és jogszerűen 
elutazhat, bebocsátást nyerhet és 
letelepedhet.

(26) Hatékony belföldi védelmet kell 
biztosítani a kérelmező számára a 
származási ország azon részén, ahová a 
kérelmező kockázat és büntetés nélkül
elutazhat, bebocsátást nyerhet és élhet.

Or. de

Indokolás

Egyes származási országokban a nem megfelelő állami struktúrák lehetetlenné teszik az 
előírásainknak megfelelő, jogilag és formailag helyes bebocsátást és letelepedést. A megfelelő 
intézkedések hiánya, vagy az eltérő intézkedések alkalmazása önmagukban nem jelentenek 
akadályt a belső védelemhez való jogosultságra nézve, és a nem megfelelő biztonságról sem 
szolgálnak bizonyítékként.
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Módosítás 24
Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Hatékony belföldi védelmet kell 
biztosítani a kérelmező számára a 
származási ország azon részén, ahová a 
kérelmező biztonságosan és jogszerűen 
elutazhat, bebocsátást nyerhet és 
letelepedhet.

(26) Hatékony belföldi védelmet kell 
biztosítani a kérelmező számára a 
származási ország azon részén, ahová a 
kérelmező biztonságosan és jogszerűen 
elutazhat, bebocsátást nyerhet és 
letelepedhet, és ahol ésszerűen elvárható, 
hogy ott is marad. A tagállamoknak a 
következő szempontokat kell figyelembe 
venniük az ésszerűség elbírálása során: a 
kérelmező személyes körülményei, 
korábbi üldöztetés előfordulása, 
biztonság, az emberi jogok tiszteletben 
tartása és a gazdasági túlélés lehetősége 
az országnak abban a részében.

Or. en

Indokolás

Ezzel a szöveg összhangba kerülne az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának a nemzetközi 
védelemre vonatkozó iránymutatásaival: „belföldi menedék vagy áttelepítési alternatíva” az 
1951-es genfi egyezmény, valamint a menekültek jogállásáról szóló 1967-es jegyzőkönyv 1A. 
cikkének (2) bekezdése alapján.

Módosítás 25
Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Különösen fontos az, hogy a 
tagállamok a kiskorúak nemzetközi 
védelem iránti kérelmének elbírálása során 
tekintettel legyenek az üldöztetésnek 
kifejezetten a gyermekeket veszélyeztető 
formáira.

(27) Különösen fontos az, hogy a 
tagállamok a kiskorúak nemzetközi 
védelem iránti kérelmének elbírálása során 
tekintettel legyenek az üldöztetésnek 
kifejezetten a gyermekeket veszélyeztető 
formáira, mint például a kiskorúak 
toborzása, a gyermekkereskedelem, a női 
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nemi szerv megcsonkítása, a családon 
belüli erőszak, a kényszerházasság vagy a 
kiskorúak házassága, és a 
kényszermunka.

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés egy nem kimerítő listát nyújt a gyermeküldöztetés egyes konkrét formáiról, 
amelyeket figyelembe kell venni.

Módosítás 26
Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Hasonlóképpen, a nemzetközi 
védelem iránti kérelmek elbírálásakor a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük 
azokat a rivális jogi hagyományokat és 
szokásokat, amelyek között szerepelnek a 
szándékos bántalmazásra irányuló 
cselekedetek, az emberi méltóság elleni 
támadások, mint például a nemi szervek 
megcsonkítása, a megkövezés, a 
kényszerházasságok vagy a becsület 
nevében elkövetett bűncselekmények.

Or. es

Indokolás

Ez az új preambulumbekezdés összhangban van azoknak a cikkeknek a módosításaival, 
amelyek olyan szokásokra és jogi hagyományokra vonatkoznak, melyek az ember fizikai 
bántalmazására irányulnak, illetve méltóságát sértik. 

Módosítás 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés 



AM\836911HU.doc 11/56 PE452.552v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Hasonlóképpen szükséges bevezetni a 
„meghatározott társadalmi csoporthoz 
tartozás” miatti üldöztetés közös fogalmát. 
Egy meghatározott társadalmi csoport 
meghatározása céljából kellő figyelmet kell 
fordítani a kérelmező neméből fakadó 
szempontokra.

(29) Hasonlóképpen szükséges bevezetni a 
„meghatározott társadalmi csoporthoz 
tartozás” miatti üldöztetés közös fogalmát. 
Egy meghatározott társadalmi csoport 
meghatározása céljából kellő figyelmet kell 
fordítani a kérelmező neméből fakadó 
szempontokra. Ebben az összefüggésben 
kiemelt figyelmet kell fordítani az olyan 
kérdésekre, mint a női nemi szerv 
megcsonkítása, a kényszerabortusz és a 
kényszersterilizáció.

Or. it

Indokolás

A női nemi szerv megcsonkítása, a kényszerabortusz és a kényszersterilizáció a nők elleni 
erőszak súlyos formáit képviselik, és ezért a jogszabályokban konkrétan meg kell említeni 
őket. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2010. évi 1765. állásfoglalása konkrétan 
utal arra, hogy a menedékjog iránti kérelmek elbírálásakor az efféle szempontokat figyelembe 
kell venni.

Módosítás 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) A kiegészítő védelemben részesített 
személyek családtagjainak nem feltétlenül 
kell ugyanazokat az ellátásokat nyújtani;  
azonban az ilyen családtagoknak nyújtott 
ellátásoknak arányosnak kell lenniük 
azokhoz, melyeket a kiegészítő 
védelemben részesített személyek kapnak. 

Or. de

Indokolás

Mivel sokféle indoka lehet a nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelemnek és ebből eredően 
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eltérő időtartamot kell az érintett tagállamban tölteni, ezért továbbra is lehetővé kell tenni, 
hogy a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személyek eltérő mértékű 
ellátásban részesüljenek.

Módosítás 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A hágai program egységes jogállás 
megállapítására vonatkozó felhívásának 
eleget téve biztosítani kell a 
megkülönböztetés-mentesség elvének 
teljes mértékű tiszteletben tartását. E 
célból, valamint a szükséges és 
tényszerűen indokolt eltérések kivételével, 
a kiegészítő védelemben részesülők 
számára a menekülteket megilletőkkel 
azonos jogokat és ellátásokat kell 
biztosítani, valamint azonos jogosultsági 
feltételek szerint kell elbírálni.

(37) Biztosítani kell a megkülönböztetés-
mentesség elvének teljes mértékű 
tiszteletben tartását. Ahol ez szükséges és 
tényszerűen indokolt, a kiegészítő 
védelemben részesülők számára a 
menekülteket megilletőkkel azonos jogokat 
és ellátásokat kell biztosítani, valamint 
azonos jogosultsági feltételek szerint kell 
elbírálni. Ugyanakkor, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 78. cikke (2) 
bekezdése a) és b) pontjának megfelelően 
továbbra is különbséget kell tudni tenni az 
egységes menekültstátusz és az egységes 
kiegészítő védelmet biztosító jogállás 
között. 

Or. de

Indokolás

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht eine Unterscheidung 
zwischen Flüchtlingen und Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, vor. 
Wenngleich das Ziel eine sachlich gerechtfertigte Annäherung der Leistungen für beide 
Statusformen ist, muss auf Grund der unterschiedlichen Gründe für die Inanspruchnahme von 
internationalem Schutz und der daraus resultierenden unterschiedlichen Aufenthaltslänge im 
Mitgliedstaats daher weiterhin eine Unterscheidung in den Leistungen für Flüchtlinge und 
Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, möglich sein.

Módosítás 30
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Ahhoz, hogy a nemzetközi 
védelemben részesülő személyek 
hatékonyabban gyakorolhassák és igénybe 
vehessék az ezen irányelvben 
meghatározott jogaikat és ellátásaikat, 
figyelembe kell venni különleges 
igényeiket, valamint a társadalmi 
beilleszkedésük sajátos kihívásait.

(39) Ahhoz, hogy a nemzetközi 
védelemben részesülő személyek 
hatékonyabban gyakorolhassák és igénybe 
vehessék az ezen irányelvben 
meghatározott jogaikat és ellátásaikat, 
figyelembe kell venni különleges 
igényeiket, valamint a társadalmi 
beilleszkedésük sajátos kihívásait.
Ugyanakkor a nemzetközi védelemben 
részesülő személyeknek aktívan arra 
kellene törekedniük, hogy 
beilleszkedjenek a társadalomba, 
integrációs tanfolyamokon való részvétel 
révén, és hogy tiszteljék azokat az alapvető 
normákat, amelyeken a tagállamok 
szabadon és demokratikusan működő 
jogrendszerei alapulnak, különösen az 
emberi méltóság sérthetetlensége, a 
férfiak és nők közötti egyenlőség, az 
egyház és az állam szétválasztása és a 
vallásszabadság.  Amennyiben a 
tagállamok illetékes hatóságai ezt 
hasznosnak ítélik, a kiegészítő védelemben 
részesített személyeknek beilleszkedési 
tanfolyamokon kellene részt venniük.

Or. de

Indokolás

A nemzetközi védelem vonatkozásában a jogok gyakorlása kötelezettségekkel is jár. Ez 
általában az érintett tagállam törvényeinek tiszteletben tartását foglalja magában, valamint a 
tagállam által kínált integrációs tanfolyamokon való részvételt.

Módosítás 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Különösen a szociális nehézségek (43) Különösen a szociális nehézségek 
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elkerülése érdekében helyénvaló, hogy a 
nemzetközi  védelemben részesülő 
személyeknek a szociális ellátás keretén 
belül, hátrányos megkülönböztetés nélkül, 
megfelelő szociális védelmet és 
megélhetést biztosítsanak.

elkerülése érdekében helyénvaló, hogy a 
menekült, illetve a kiegészítő védelemben 
részesülő személyeknek a szociális ellátás 
keretén belül, hátrányos megkülönböztetés 
nélkül, megfelelő szociális védelmet és 
megélhetést biztosítsanak.

Or. de

Indokolás

Mivel sokféle indoka lehet a nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelemnek és ebből eredően 
eltérő időtartamot kell az érintett tagállamban tölteni, ezért továbbra is lehetővé kell tenni, 
hogy a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személyek eltérő mértékű 
ellátásban részesüljenek.

Módosítás 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) Tekintettel a szociális ellátásokra és 
az egészségügyre, az alapellátások 
nyújtására vonatkozó szabályokat és azok 
részleteit a nemzeti jognak kell 
meghatároznia. Azon lehetőséget, amely 
szerint a kiegészítő védelemben részesített 
személyeknek nyújtandó ellátások az 
alapellátásokra korlátozhatók, úgy kell 
értelmezni, hogy ennek keretében 
legalább egy minimális 
jövedelemtámogatás, valamint betegségi, 
terhességi, illetve gyermeknevelési 
támogatás biztosítva legyen, amennyiben 
ezen ellátásokat az adott tagállam nemzeti 
jogszabályai a saját állampolgárok 
számára is biztosítják.

Or. de
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Módosítás 33
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A nemzetközi védelemben részesülő 
személyeknek kínált integrációs 
programokban a lehető leginkább 
figyelembe kell venni különleges 
igényeiket, valamint helyzetük 
sajátosságait.

(45) A nemzetközi védelemben részesülő 
személyeknek kínált integrációs 
programokban a lehető leginkább 
figyelembe kell venni különleges 
igényeiket, valamint helyzetük 
sajátosságait. Az integrációs programok 
biztosítására vonatkozó intézkedéseknek 
tartalmazniuk kellene egy olyan 
követelményt, hogy a menekülteknek az 
ilyen programokban részt kell venniük. 
Amennyiben a tagállamok illetékes 
hatóságai ezt hasznosnak ítélik, a 
kiegészítő védelemben részesített 
személyeknek beilleszkedési 
tanfolyamokon kellene részt venniük.

Or. de

Indokolás

A nemzetközi védelem vonatkozásában a jogok gyakorlása kötelezettségekkel is jár. Ez 
általában az érintett tagállam törvényeinek tiszteletben tartását foglalja magában, valamint a 
tagállam által kínált integrációs tanfolyamokon való részvételt.

Módosítás 34
Sylvie Guillaume

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „kérelmező”: olyan harmadik országbeli 
állampolgár vagy hontalan személy, aki 
nemzetközi védelem iránti kérelmet 
nyújtott be, amelynek tárgyában még nem 
hoztak jogerős határozatot;

i) „kérelmező”: bármely olyan személy, aki 
nem polgára annak a tagállamnak, 
amelyben nemzetközi védelem iránti 
kérelmet nyújtott be, amelynek tárgyában 
még nem hoztak jogerős határozatot;
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Or. fr

Indokolás

Az átdolgozásnak ki kellene terjesztenie az elismerésről szóló irányelv hatáskörét, így 
biztosítva, hogy bárki menedékjog iránti kérelmet nyújthasson be, tekintve hogy a menekültek 
státuszára vonatkozó Genfi Egyezmény nem teszi lehetővé hatáskörének földrajzi vagy 
nemzetiségi kritériumok alapján történő ilyen szűkítését.   

Módosítás 35
Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „kérelmező”: olyan harmadik országbeli 
állampolgár vagy hontalan személy, aki 
nemzetközi védelem iránti kérelmet 
nyújtott be, amelynek tárgyában még nem 
hoztak jogerős határozatot;

i) „kérelmező”: olyan személy, aki nem az 
unió polgára, és aki nemzetközi 
védelem iránti kérelmet nyújtott be, 
amelynek tárgyában még nem hoztak 
jogerős határozatot;

Or. en

Módosítás 36
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – j pont – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „családtag”: a nemzetközi  védelemben 
részesülő személy alábbi olyan 
családtagjai, akik a nemzetközi védelem 
iránti kérelemmel összefüggésben a 
kérdéses tagállamban tartózkodnak, 
amennyiben a családi kötelék már a 
származási országban is fennállt:

j) „családtag”: a menekült vagy kiegészítő 
védelemben részesülő személy alábbi 
olyan családtagjai, akik a nemzetközi 
védelem iránti kérelemmel összefüggésben 
a kérdéses tagállamban tartózkodnak, 
amennyiben a családi kötelék már a 
származási országban is fennállt:

Or. en
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Módosítás 37
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – j pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a nemzetközi  védelemben részesülő 
személy házastársa vagy nőtlen/hajadon 
élettársa, amennyiben az érintett tagállam 
harmadik ország állampolgáraira 
vonatkozó idegenrendészeti jogszabályai 
vagy gyakorlata az élettársakat a 
házaspárokhoz hasonló módon kezeli,

- a menekült vagy kiegészítő  védelemben 
részesülő személy házastársa vagy 
nőtlen/hajadon élettársa, amennyiben az 
érintett tagállam harmadik ország 
állampolgáraira vonatkozó 
idegenrendészeti jogszabályai vagy 
gyakorlata az élettársakat a házaspárokhoz 
hasonló módon kezeli,

Or. en

Módosítás 38
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – j pont – 2 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az első francia bekezdésben említett 
párok  kiskorú gyermekei, valamint a 
nemzetközi  védelemben részesülő személy 
kiskorú gyermekei, amennyiben azok nem 
házasok, függetlenül attól, hogy 
házasságban vagy házasságon kívül 
születtek, vagy nemzeti jogszabályok 
értelmében örökbe fogadták őket;

- az első francia bekezdésben említett 
párok kiskorú gyermekei, valamint a 
menekült, illetve a kiegészítő védelemben 
részesülő személy kiskorú gyermekei, 
amennyiben azok nem házasok, 
függetlenül attól, hogy házasságban vagy 
házasságon kívül születtek, vagy nemzeti 
jogszabályok értelmében örökbe fogadták 
őket;

Or. en

Módosítás 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – j pont – 3 francia bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az első francia bekezdésben említett 
párok vagy a nemzetközi védelemben 
részesülő személy házas kiskorú 
gyermekei – függetlenül attól, hogy 
házasságban vagy házasságon kívül 
születtek, vagy nemzeti jogszabályok 
értelmében örökbe fogadták őket –, 
amennyiben az érdekeiket szolgáló 
legjobb döntés az, hogy a kérelmezővel 
azonos országban tartózkodjanak;

törölve

Or. it

Indokolás

Megkérdőjelezhető a „családtag” fogalmának kiterjesztése a házas kiskorú gyermekekre, 
mivel annak ellenére, hogy kiskorúak, elkülöníthető családi egységet alkotnak. A javaslat a 
harmadik országokban történő kényszerházasságok kérdése kapcsán is problémákat vet fel.

Módosítás 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – j pont – 3 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az első francia bekezdésben említett 
párok vagy a nemzetközi védelemben 
részesülő személy házas kiskorú 
gyermekei – függetlenül attól, hogy 
házasságban vagy házasságon kívül 
születtek, vagy nemzeti jogszabályok 
értelmében örökbe fogadták őket –, 
amennyiben az érdekeiket szolgáló 
legjobb döntés az, hogy a kérelmezővel 
azonos országban tartózkodjanak;

törölve

Or. de

Indokolás

A visszaélések megakadályozása és a családi kapcsolat bizonyításakor felmerülő problémák 
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elkerülése érdekében, valamint a „családmag" érdekében a „családtag" fogalmát nagyon 
pontosan kell meghatározni.

Módosítás 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – j pont – 4 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amennyiben a nemzetközi védelemben 
részesülő személy kiskorú és nem házas, 
az apja, az anyja vagy a felügyeletéért 
jogszabály vagy szokás alapján felelős 
egyéb felnőtt rokon, vagy amennyiben 
kiskorú és házas, de érdekeit az szolgálja 
leginkább, ha apjával, anyjával vagy az 
érte felelős egyéb felnőtt személlyel azonos 
országban tartózkodik;

törölve

Or. de

Indokolás

A visszaélések megakadályozása és a családi kapcsolat bizonyításakor felmerülő problémák 
elkerülése érdekében, valamint a „családmag" érdekében a „családtag" fogalmát nagyon 
szűken kell meghatározni.

Módosítás 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – j pont – 5 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a nemzetközi védelemben részesülő 
személy kiskorú, nem házas testvérei, 
amennyiben az előbbi kiskorú és nem 
házas, vagy amennyiben a nemzetközi 
védelemben részesülő személy vagy 
testvérei kiskorúak és házasok, de 
legalább egyikük érdekét az szolgálja 
leginkább, ha ugyanazon országban 

törölve
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tartózkodnak;

Or. de

Indokolás

A visszaélések megakadályozása és a családi kapcsolat bizonyításakor felmerülő problémák 
elkerülése érdekében, valamint a „családmag" érdekében a „családtag" fogalmát nagyon 
szűken kell meghatározni.

Módosítás 43
Ernst Strasser

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – j pont – 5 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a nemzetközi védelemben részesülő 
személy kiskorú, nem házas testvérei, 
amennyiben az előbbi kiskorú és nem 
házas, vagy amennyiben a nemzetközi 
védelemben részesülő személy vagy 
testvérei kiskorúak és házasok, de 
legalább egyikük érdekét az szolgálja 
leginkább, ha ugyanazon országban 
tartózkodnak;

törölve

Or. en

Módosítás 44
Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Genfi Egyezmény sérelme nélkül, a 
tagállamok megállapíthatják, hogy az 
ismételt kérelmet benyújtó kérelmező 
rendszerint nem ismerhető el 
menekültként, amennyiben az üldöztetés 
veszélye olyan körülményeken alapul, 
amelyeket a származási ország elhagyását 

törölve



AM\836911HU.doc 21/56 PE452.552v01-00

HU

követően a kérelmező maga idézett elő.

Or. en

Módosítás 45
Stavros Lambrinidis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Genfi Egyezmény sérelme nélkül, a 
tagállamok megállapíthatják, hogy az 
ismételt kérelmet benyújtó kérelmező 
rendszerint nem ismerhető el 
menekültként, amennyiben az üldöztetés 
veszélye olyan körülményeken alapul, 
amelyeket a származási ország elhagyását 
követően a kérelmező maga idézett elő.

3. A Genfi Egyezmény sérelme nélkül, a 
tagállamok megállapíthatják, hogy az 
ismételt kérelmet benyújtó kérelmező 
rendszerint nem ismerhető el 
menekültként, amennyiben az üldöztetés 
veszélye olyan körülményeken alapul, 
amelyeket a származási ország elhagyását 
követően a kérelmező maga idézett elő. A 
kérelmező nem tekinthető felelősnek azért, 
hogy saját döntésével idézte elő ezt a 
veszélyt azáltal, hogy az EU jogszabályai 
által biztosított jogait gyakorolta, 
különösen a szólásszabadság jogát.

Or. en

Módosítás 46
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni 
védelemnek hatékonynak és tartósnak kell 
lennie, és csak az alábbiak nyújthatják  :

1. Az üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni 
védelemnek hatékonynak és tartósnak kell 
lennie, és az alábbiak nyújthatják :

Or. de

Indokolás

A védelem akkor is biztosítható, ha a védelem nyújtói nem állnak rendelkezésre. A teljes 
tilalom, amely kikötné, hogy csak elismert szereplők nyújthatnak védelmet, figyelmen kívül 
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hagyná a belső védelemnyújtás hatáskörét.

Módosítás 47
Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni 
védelemnek hatékonynak és tartósnak kell 
lennie, és csak az alábbiak nyújthatják  :

1. Az üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni 
védelemnek hatékonynak és tartósnak kell 
lennie, és csak az alábbiak nyújthatják  :

a) az állam, or a) az állam, or

b) az államterület egy jelentős részét 
ellenőrzésük alatt tartó olyan pártok vagy 
szervezetek, ideértve a nemzetközi 
szervezeteket is , amelyek hajlandóak és 
képesek a jogállamiság érvényesítésére .

b) az államot, illetve az államterület egy 
jelentős részét ellenőrzésük alatt tartó 
pártok vagy szervezetek, ideértve a 
nemzetközi szervezeteket is,

feltéve, hogy az a) és b) pontban 
meghatározott védelemnyújtók hajlandók 
és képesek a jogállamiság érvényesítésére 
és az elszámoltathatóságra.

Or. en

Indokolás

A „hajlandóak és képesek a jogállamiság érvényesítésére” kifejezésnek kifejezetten az 
államokra kell vonatkoznia, mivel azt nem lehet feltételezni, hogy az az ország, amelyikből a 
menedékjogot kérő védelmet kér szükségszerűen hajlandó és képes a jogállamiság 
érvényesítésére. Azok, akikről úgy vélik, hogy abban a helyzetben vannak, hogy hatékony 
védelmet nyújtsanak, képesnek kell lenniuk elszámoltathatóságuk biztosítására is a nemzetközi 
jog alapján.

Módosítás 48
Sylvie Guillaume

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az államterület egy jelentős részét 
ellenőrzésük alatt tartó olyan pártok vagy 
szervezetek, ideértve a nemzetközi 
szervezeteket is , amelyek hajlandóak és 
képesek a jogállamiság érvényesítésére .

törölve

Or. fr

Indokolás

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Módosítás 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az államterület egy jelentős részét 
ellenőrzésük alatt tartó olyan pártok vagy 
szervezetek, ideértve a nemzetközi 
szervezeteket is , amelyek hajlandóak és 
képesek a jogállamiság érvényesítésére .

b) az államot vagy az államterület egy 
jelentős részét ellenőrzésük alatt tartó 
pártok vagy szervezetek.

Or. de

Indokolás

A jogállamiság betartása és a védelem nyújtóinak legitimitása olyan kérdések, melyek kívül 
esnek ennek az irányelvnek a hatályán, és amelyekre nem is kíván hatást gyakorolni. Ehelyett 
a legfontosabb szempont annak a személynek a biztonsága és védelme, aki nemzetközi 
védelemért folyamodott. Az ilyen védelmet nyújtó kormány vagy állam típusa világszerte a 
felelősségteljes kormányzáshoz és a demokratizáláshoz kapcsolódó kérdés, és nem lehet egy 
közös európai menekültügyi rendszer részeként tekinteni.
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Módosítás 50
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az államterület egy jelentős részét 
ellenőrzésük alatt tartó olyan pártok vagy 
szervezetek, ideértve a nemzetközi 
szervezeteket is , amelyek hajlandóak és 
képesek a jogállamiság érvényesítésére .

b) az államterület egy jelentős részét 
ellenőrzésük alatt tartó olyan pártok vagy 
szervezetek, ideértve a nemzetközi vagy 
regionális szervezeteket is, amelyek 
hajlandóak és képesek a jogállamiság 
érvényesítésére .

Or. en

Módosítás 51
Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A hatékony és tartós  védelem 
rendszerint akkor valósul meg, ha az (1) 
bekezdés a) és b) pontjában említett
szereplők – például az üldöztetésnek, 
illetve súlyos sérelmet okozónak minősülő 
cselekmények felderítéséhez, 
büntetőeljárás útján történő üldözéséhez és 
szankcionálásához szükséges hatékony 
jogszabályokkal – megfelelő lépéseket 
tesznek az üldöztetés, illetve a súlyos 
sérelem megakadályozása érdekében, és ha 
a kérelmező hozzáférhet e védelemhez.

2. A hatékony és tartós  védelem akkor 
valósul meg, ha az (1) bekezdés a) és b) 
pontjában említett szereplők – például az 
üldöztetésnek, illetve súlyos sérelmet 
okozónak minősülő cselekmények 
felderítéséhez, büntetőeljárás útján történő 
üldözéséhez és szankcionálásához 
szükséges hatékony jogszabályokkal –
megfelelő lépéseket tesznek az üldöztetés, 
illetve a súlyos sérelem megakadályozása 
érdekében, és ha a kérelmező hozzáférhet e 
védelemhez.

Or. en
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Módosítás 52
Sylvie Guillaume

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Annak értékelésekor, hogy egy adott 
államot vagy ezen állam területének egy 
jelentős részét egy nemzetközi szervezet 
ellenőrzi-e, és hogy e szervezet biztosítja-e 
a (2) bekezdés szerinti védelmet, a 
tagállamok figyelembe veszik a vonatkozó 
tanácsi jogi aktusokban adott esetben 
meghatározott iránymutatásokat.

törölve

Or. fr

Indokolás

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Módosítás 53
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nemzetközi védelem iránti kérelem 
értékelésének részeként a tagállamok 
megállapíthatják, hogy a kérelmező nem 
szorul nemzetközi védelemre, amennyiben 
a származási ország egy részében 
hozzáférhet a 7. cikk szerint meghatározott, 
üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni 
védelemhez,  valamint biztonságosan és 
jogszerűen odautazhat, bebocsátást 

1. A nemzetközi védelem iránti kérelem 
értékelésének részeként a tagállamok 
megállapíthatják, hogy a kérelmező nem 
szorul nemzetközi védelemre, amennyiben 
a származási ország egy részében 
hozzáférhet a 7. cikk szerint meghatározott, 
üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni 
szükséges védelemhez, vagy nem kell 
üldöztetéstől tartania a származási ország 
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nyerhet, letelepedhet  az adott 
országrészben.

valamely részén és ahová biztonságosan 
és jogszerűen odautazhat és élhet.

Or. de

Indokolás

Egyes származási országokban a nem megfelelő állami struktúrák lehetetlenné teszik az 
előírásainknak megfelelő, jogilag és formailag helyes beutazást és letelepedést. A megfelelő 
intézkedések hiánya, vagy az eltérő intézkedések alkalmazása önmagukban nem jelentenek 
akadályt a belső védelem iránti kérelem sikeres benyújtásáhozhez, és a nem megfelelő 
biztonságról sem szolgálnak bizonyítékként.

Módosítás 54
Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nemzetközi védelem iránti kérelem 
értékelésének részeként a tagállamok 
megállapíthatják, hogy a kérelmező nem 
szorul nemzetközi védelemre, amennyiben 
a származási ország egy részében 
hozzáférhet a 7. cikk szerint meghatározott, 
üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni 
védelemhez,  valamint biztonságosan és 
jogszerűen odautazhat, bebocsátást 
nyerhet, letelepedhet  az adott 
országrészben.

1. A nemzetközi védelem iránti kérelem 
értékelésének részeként a tagállamok 
megállapíthatják, hogy a kérelmező nem 
szorul nemzetközi védelemre, amennyiben 
a származási ország egy részében nem áll 
fenn az üldöztetéstől való megalapozott 
félelem ténye, illetve a súlyos sérelem
tényleges veszélye, valamint biztonságosan 
és jogszerűen odautazhat, bebocsátást 
nyerhet, letelepedhet, és amennyiben a 
kérelmezőtől ésszerűen elvárható, hogy az 
érintett országrészben maradjon.

Or. en

Módosítás 55
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Annak megvizsgálása során, hogy a 2. Annak megvizsgálása során, hogy a 
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kérelmező – az (1) bekezdéssel 
összhangban –  a származási ország 
valamely részében hozzáférhet-e az 
üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni 
védelemhez  , a tagállamok a kérelemről 
szóló határozat meghozatalakor figyelembe 
veszik az érintett országrészben fennálló 
általános helyzetet, valamint a kérelmező 
személyes körülményeit. E célból a 
tagállamok biztosítják, hogy olyan 
különböző forrásokból szerezzenek pontos 
és naprakész információkat, mint például 
az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága 
(UNHCR) és az Európai Menekültügyi 
Támogató Hivatal.

kérelmező – az (1) bekezdéssel 
összhangban –  a származási ország 
valamely részében hozzáférhet-e az 
üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni 
védelemhez  , a tagállamok a kérelemről 
szóló határozat meghozatalakor figyelembe 
veszik az érintett országrészben fennálló 
általános helyzetet, valamint a kérelmező 
személyes körülményeit, a 4. cikkel 
összhangban. E célból a tagállamok 
biztosítják, hogy olyan különböző 
forrásokból szerezzenek pontos és 
naprakész információkat, mint például az 
ENSZ Menekültügyi Főbiztossága 
(UNHCR) és az Európai Menekültügyi 
Támogató Hivatal.

Or. en

Módosítás 56
Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Annak megvizsgálása során, hogy a 
kérelmező – az (1) bekezdéssel 
összhangban –  a származási ország 
valamely részében hozzáférhet-e az 
üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni 
védelemhez  , a tagállamok a kérelemről 
szóló határozat meghozatalakor figyelembe 
veszik az érintett országrészben fennálló 
általános helyzetet, valamint a kérelmező 
személyes körülményeit. E célból a 
tagállamok biztosítják, hogy olyan 
különböző forrásokból szerezzenek pontos 
és naprakész információkat, mint például 
az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága 
(UNHCR) és az Európai Menekültügyi 
Támogató Hivatal.

2. Annak megvizsgálása során, hogy a 
kérelmező – az (1) bekezdéssel 
összhangban –  a származási ország 
valamely részében hozzáférhet-e az 
üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni 
védelemhez  , a tagállamok a kérelemről 
szóló határozat meghozatalakor figyelembe 
veszik az érintett országrészben fennálló 
általános helyzetet, valamint a kérelmező 
személyes körülményeit. E célból a 
tagállamok biztosítják, hogy olyan 
különböző forrásokból szerezzenek pontos 
és naprakész információkat, mint például 
az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága 
(UNHCR) és az Európai Menekültügyi 
Támogató Hivatal, és hogy azokat később
fel is használják.

Or. en
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Módosítás 57
Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 a. Az (1) bekezdés akkor is 
alkalmazandó, ha a származási országba 
való visszatérésnek technikai akadályai 
vannak.

Or. en

Módosítás 58
Franziska Keller

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – e pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) konfliktushelyzetben történő katonai 
szolgálatmegtagadás miatti büntetőeljárás 
vagy büntetés, amennyiben a katonai 
szolgálat teljesítése bűncselekmény vagy a 
12. cikk (2) bekezdése szerinti kizárási 
rendelkezések hatálya alá tartozó valamely 
cselekmény elkövetésével járna;

e) konfliktushelyzetben történő katonai 
szolgálatmegtagadás miatti büntetőeljárás 
vagy büntetés, amennyiben a katonai 
szolgálat teljesítése bűncselekmény vagy a 
12. cikk (2) bekezdése szerinti kizárási 
rendelkezések hatálya alá tartozó valamely 
cselekmény elkövetésével járna, vagy az 
érintett személy erkölcsi, vallási vagy 
politikai meggyőződésével, vagy más, 
elfogadható lelkiismereti okokból 
összeegyeztethetetlen lenne.

Or. en

Indokolás

A katonai szolgálat lelkiismereti okból történő megtagadásából fakadó üldöztetést is el kell 
ismerni a szövegben
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Módosítás 59
Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – f pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) olyan cselekmények, amelyeket nemi 
hovatartozás miatt vagy gyermekekkel 
szemben követtek el.

f) olyan cselekmények, amelyeket nemi 
hovatartozás miatt vagy gyermekekkel 
szemben követtek el, beleértve az olyan 
jogi hagyományokat és szokásokat, 
melyek az ember fizikai bántalmazására 
irányulnak, illetve méltóságát sértik.

Or. es

Indokolás

A cél annak biztosítása, hogy az irányelv vegye figyelembe az olyan szokásokat vagy jogi 
hagyományokat, melyek az emberre nézve veszélyesek, illetve sértik emberi méltóságát, mint 
például a nemi szerv csonkítása, a megkövezés, a kényszerházasság vagy a becsület nevében 
elkövetett bűncselekmények.

Módosítás 60
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2. cikk c) pontjával összhangban, a 
10. cikkben említett okok és az (1) 
bekezdésben üldözésnek minősített 
cselekmények vagy az ilyen 
cselekményekkel szembeni védelem 
hiánya  között összefüggésnek kell lennie.

3. A 2. cikk c) pontjával összhangban, a 
10. cikkben említett okok és az (1) 
bekezdésben üldözésnek minősített 
cselekmények között összefüggésnek kell 
lennie.

Or. de

Indokolás

Az üldözésnek minősített cselekmények elleni védelem hiánya magában még nem tekinthető 
üldözésnek. Az üldözésnek minősített cselekménynek valóságos üldözéssel kell járnia. Az 
üldözés elleni védelem hiánya azonban nem jelent valódi üldözést.
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Módosítás 61
Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont – 1 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a csoport tagjai veleszületett 
jellemzőkkel vagy meg nem változtatható 
közös háttérrel rendelkeznek vagy olyan 
közös meggyőződésük, illetve jellemzőik 
vannak, amelyek olyannyira alapvetők az 
identitás, illetve lelkiismeret 
szempontjából, hogy az érintett
személyeket nem lehetne azok feladására 
kényszeríteni; illetve

- a csoport tagjai veleszületett jellemzőkkel 
vagy meg nem változtatható közös háttérrel 
rendelkeznek vagy olyan közös 
meggyőződésük, illetve jellemzőik vannak, 
amelyek olyannyira alapvetők az identitás, 
illetve lelkiismeret szempontjából, hogy az 
érintett személyeket nem lehetne azok 
feladására kényszeríteni; or

Or. en

Módosítás 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A származási ország körülményeitől 
függően meghatározott társadalmi 
csoportnak minősülhet az olyan csoport is, 
amely tagjainak közös jellemzője a 
szexuális irányultságon alapul. Nem 
tartoznak a szexuális irányultság fogalma 
alá az olyan cselekmények, amelyek a 
tagállamok nemzeti joga értelmében 
bűncselekménynek minősülnek. Egy 
meghatározott társadalmi csoporthoz 
tartozás meghatározása vagy egy ilyen 
csoport jellemzőinek beazonosítása 
céljából kellő figyelmet kell fordítani  a 
nemre vonatkozó szempontokra .

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Or. it
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Indokolás

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Módosítás 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A származási ország körülményeitől 
függően meghatározott társadalmi 
csoportnak minősülhet az olyan csoport is, 
amely tagjainak közös jellemzője a 
szexuális irányultságon alapul. Nem 
tartoznak a szexuális irányultság fogalma 
alá az olyan cselekmények, amelyek a 
tagállamok nemzeti joga értelmében 
bűncselekménynek minősülnek. Egy 
meghatározott társadalmi csoporthoz 
tartozás meghatározása vagy egy ilyen 
csoport jellemzőinek beazonosítása 
céljából kellő figyelmet kell fordítani  a 
nemre vonatkozó szempontokra.

A származási ország körülményeitől 
függően meghatározott társadalmi 
csoportnak minősül az olyan csoport is, 
amely tagjainak közös jellemzője a 
szexuális irányultságon alapul. Egy 
meghatározott társadalmi csoporthoz 
tartozás meghatározása vagy egy ilyen 
csoport jellemzőinek beazonosítása 
céljából kellő figyelmet fordítanak  a 
nemre vonatkozó szempontokra, többek 
között a nemi identitásra.

Or. en

Módosítás 64
Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A származási ország körülményeitől 
függően meghatározott társadalmi 
csoportnak minősülhet az olyan csoport is, 
amely tagjainak közös jellemzője a 
szexuális irányultságon alapul. Nem 
tartoznak a szexuális irányultság fogalma 
alá az olyan cselekmények, amelyek a 
tagállamok nemzeti joga értelmében 
bűncselekménynek minősülnek. Egy 

A származási ország körülményeitől 
függően meghatározott társadalmi 
csoportnak minősülhet az olyan csoport is, 
amely tagjainak közös jellemzője a 
szexuális irányultságon alapul. Nem 
tartoznak a szexuális irányultság fogalma 
alá az olyan cselekmények, amelyek a 
tagállamok nemzeti joga értelmében 
bűncselekménynek minősülnek. Egy 
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meghatározott társadalmi csoporthoz 
tartozás meghatározása vagy egy ilyen 
csoport jellemzőinek beazonosítása 
céljából kellő figyelmet kell fordítani  a 
nemre vonatkozó szempontokra.

meghatározott társadalmi csoporthoz 
tartozás meghatározása vagy egy ilyen 
csoport jellemzőinek beazonosítása 
céljából kellő figyelmet kell fordítani  a 
nemre vonatkozó szempontokra. Az 
említett csoporthoz való tartozás 
megállapítása során szintén figyelembe 
kell venni a rivális jogi hagyományokat 
vagy szokásokat, amelyek szándékos 
bántalmazásra irányulnak vagy sértik az 
emberi méltóságot.

Or. es

Indokolás

A cél annak biztosítása, hogy az irányelv vegye figyelembe az olyan szokásokat vagy jogi 
hagyományokat, melyek az emberre nézve veszélyesek, illetve sértik emberi méltóságát, mint 
például a nemi szerv csonkítása, a megkövezés, a kényszerházasság vagy a becsület nevében 
elkövetett bűncselekmények.

Módosítás 65
Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdés e) és f) pontja nem 
vonatkozik azon menekültre, aki egy 
korábbi üldöztetésből fakadó kényszerítő 
okokra tud hivatkozni arra vonatkozóan, 
hogy miért nem kíván élni az 
állampolgársága szerinti ország, illetve 
hontalan személy esetén a korábbi 
szokásos tartózkodási helye szerinti ország 
védelmével.

törölve

Or. en
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Módosítás 66
Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdés nem vonatkozik azon 
kiegészítő védelmet élvezőkre, akik egy 
korábbi súlyos sérelemből fakadó 
kényszerítő okokra tudnak hivatkozni arra 
vonatkozóan, hogy miért nem kívánnak 
élni az állampolgárság szerinti ország, 
illetve hontalan személy esetén a korábbi 
szokásos tartózkodási hely szerinti ország 
védelmével.

törölve

Or. en

Módosítás 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok e fejezet rendelkezéseinek 
végrehajtása során figyelembe veszik a 
veszélyeztetett csoporthoz tartozó 
személyek, mint például kiskorúak, kísérő 
nélküli kiskorúak, fogyatékkal élő 
személyek, időskorúak, várandós nők, 
kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, 
az emberkereskedelem áldozatai, a 
pszichikai problémákkal küzdő személyek,
valamint a kínzás, nemi erőszak vagy a 
pszichikai, fizikai, illetve szexuális erőszak 
más súlyos formái áldozatainak sajátos 
helyzetét.

3. A tagállamok e fejezet rendelkezéseinek 
végrehajtása során figyelembe veszik a 
veszélyeztetett csoporthoz tartozó 
személyek, mint például kiskorúak, kísérő 
nélküli kiskorúak, fogyatékkal élő 
személyek, időskorúak, várandós nők, 
kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, 
az emberkereskedelem áldozatai, a 
pszichikai problémákkal küzdő személyek,
valamint a kínzás, kegyetlen, embertelen 
vagy megalázó bánásmód, például a nemi 
szervek megcsonkítása, 
kényszersterilizáció, nemi erőszak, 
kényszerabortusz vagy a pszichikai, 
fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos 
formái áldozatainak sajátos helyzetét.

Or. it
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Indokolás

A női nemi szerv megcsonkítása, a kényszerabortusz és a kényszersterilizáció a nők elleni 
erőszak súlyos formáit képviselik, és ezért a jogszabályokban konkrétan meg kell említeni 
őket. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2010. évi 1765. állásfoglalása konkrétan 
utal arra, hogy a menedékjog iránti kérelmek elbírálásakor az efféle szempontokat figyelembe 
kell venni.

Módosítás 68
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok e fejezet rendelkezéseinek 
végrehajtása során figyelembe veszik a 
veszélyeztetett csoporthoz tartozó 
személyek, mint például kiskorúak, kísérő 
nélküli kiskorúak, fogyatékkal élő 
személyek, időskorúak, várandós nők, 
kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, 
az emberkereskedelem áldozatai, a 
pszichikai problémákkal küzdő 
személyek,  valamint a kínzás, nemi 
erőszak vagy a pszichikai, fizikai, illetve 
szexuális erőszak más súlyos formái 
áldozatainak sajátos helyzetét.

3. A tagállamok e fejezet rendelkezéseinek 
végrehajtása során figyelembe veszik a 
sérülékeny csoporthoz tartozó személyek, 
mint például kiskorúak, kísérő nélküli 
kiskorúak, fogyatékkal élő személyek, 
időskorúak, várandós nők, kiskorú 
gyermeket egyedül nevelő szülők, az 
emberkereskedelem áldozatai, valamint a 
kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, 
fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos
formái áldozatainak sajátos helyzetét.

Or. de

Indokolás

Ebben az összefüggésben a pszichikai problémák nincsenek elég egyértelműen meghatározva 
vagy az üldözésnek minősített cselekmények jegyzékében egyéb tételek alá tartoznak.

Módosítás 69
Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés 



AM\836911HU.doc 35/56 PE452.552v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok e fejezet rendelkezéseinek 
végrehajtása során figyelembe veszik a 
veszélyeztetett csoporthoz tartozó 
személyek, mint például kiskorúak, kísérő 
nélküli kiskorúak, fogyatékkal élő 
személyek, időskorúak, várandós nők, 
kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, 
az emberkereskedelem áldozatai, a 
pszichikai problémákkal küzdő személyek,
valamint a kínzás, nemi erőszak vagy a 
pszichikai, fizikai, illetve szexuális erőszak 
más súlyos formái áldozatainak sajátos 
helyzetét.

3. A tagállamok e fejezet rendelkezéseinek 
végrehajtása során figyelembe veszik a 
veszélyeztetett csoporthoz tartozó 
személyek, mint például kiskorúak, kísérő 
nélküli kiskorúak, fogyatékkal élő 
személyek, időskorúak, várandós nők, 
kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, 
az emberkereskedelem áldozatai, az ember 
fizikai bántalmazására irányuló, illetve 
méltóságát sértő jogi hagyományok és 
szokások áldozatai,  a pszichikai 
problémákkal küzdő személyek, valamint a 
kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, 
fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos
formái áldozatainak sajátos helyzetét.

Or. es

Indokolás

A cél annak biztosítása, hogy az irányelv figyelembe vegye az olyan szokások vagy jogi 
hagyományok különösen védtelen áldozatait, amelyek az alapvető emberi jogokkal ellentétes 
gyakorlatokból vagy büntetésekből állnak, többek között a nemi szervek megcsonkításából, a 
megkövezésből, vagy a becsület nevében elkövetett bűncselekményekből.

Módosítás 70
Ernst Strasser

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok e fejezet rendelkezéseinek 
végrehajtása során figyelembe veszik a 
veszélyeztetett csoporthoz tartozó 
személyek, mint például kiskorúak, kísérő 
nélküli kiskorúak, fogyatékkal élő 
személyek, időskorúak, várandós nők, 
kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, 
az emberkereskedelem áldozatai, a 
pszichikai problémákkal küzdő 
személyek,  valamint a kínzás, nemi 

3. A tagállamok e fejezet rendelkezéseinek 
végrehajtása során figyelembe veszik a 
sérülékeny csoporthoz tartozó személyek, 
mint például kiskorúak, kísérő nélküli 
kiskorúak, fogyatékkal élő személyek, 
időskorúak, várandós nők, kiskorú 
gyermeket egyedül nevelő szülők, valamint 
a kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, 
fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos 
formái áldozatainak sajátos helyzetét.
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erőszak vagy a pszichikai, fizikai, illetve 
szexuális erőszak más súlyos formái 
áldozatainak sajátos helyzetét.

Or. en

Módosítás 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. E fejezet kiskorúakat érintő
rendelkezéseinek végrehajtása során a 
tagállamoknak mindenek előtt a gyermek 
elsődleges érdekét kell szem előtt 
tartaniuk.

5. Ezen irányelv rendelkezéseinek
végrehajtása során a tagállamoknak 
mindenek előtt a „gyermek elsődleges 
érdekeit” kell szem előtt tartaniuk, az 
Egyesült Nemzetek 1989. évi gyermekjogi 
egyezményével összhangban. A kiskorúak 
elsődleges érdekeinek vizsgálata során a 
tagállamok szorosan együttműködnek 
egymással, és különösen az alábbi 
tényezőkre fordítanak kellő figyelmet:
a) a családi élet megőrzésére, lehetőséget 
adva a családegyesítésre az elszakított 
kiskorúak esetében, ha az érdekeiket az 
szolgálja leginkább;
b) a kiskorú jólétére és szociális 
fejlődésére, különös figyelmet fordítva a 
kiskorú etnikai, vallási, kulturális és 
nyelvi hátterére, valamint további 
tekintettel az ellátó- és felügyeleti 
rendszerek stabilitásának és 
folyamatosságának, és az egészségügyi és 
oktatási szolgáltatások elérhetőségének 
szükségességére;
c) a biztonsági és megbízhatósági 
megfontolásokra, különösen abban az 
esetben, amikor a kiskorú bármilyen 
erőszak és kizsákmányolás, többek között 
emberkereskedelem áldozata lehet;
d) a kiskorú véleményére, az ilyen jellegű 
véleményeknek a kiskorú korának és 
érettségének megfelelő mértékű 
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fontosságot tulajdonítva.

Or. en

Módosítás 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A Genfi Egyezmény által megállapított 
kereteken belül, a tagállamok 
csökkenthetik a menekültet e fejezet 
szerint megillető jogosultságokat, 
amennyiben menekült jogállását olyan 
tevékenységek alapján ismerték el, 
amelyek kizárólagos vagy legfőbb célja a 
menekültként való elismeréshez szükséges 
feltételek megteremtése volt.

Or. de

Indokolás

A visszaélések megelőzése érdekében továbbra is lehetőséget kell biztosítani a menekülteket 
megillető jogosultságok csökkentésére, amennyiben az adott személy kifejezetten a menekült 
jogállás megszerzésére irányuló tevékenységben vett részt.

Módosítás 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. A nemzetközi kötelezettségeik szerinti 
kereteken belül, a tagállamok 
csökkenthetik a kiegészítő védelemben 
részesített személyeket e fejezet szerint 
megillető jogosultságokat, amennyiben e 
jogállását olyan tevékenységek alapján 
ismerték el, amelyek kizárólagos vagy 
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legfőbb célja a kiegészítő védelemben
részesített személyként való elismeréshez 
szükséges feltételek megteremtése volt.

Or. de

Indokolás

A visszaélések megelőzése érdekében továbbra is lehetőséget kell biztosítani a kiegészítő 
védelemben részesített személyeket megillető jogosultságok csökkentésére, amennyiben az 
adott személy kifejezetten e jogállás megszerzésére irányuló tevékenyben vett részt.

Módosítás 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) minden esetre alaposan feltételezhető, 
hogy a fogadó tagállamba való belépést és 
az ottani letelepedést akadályozó súlyos 
cselekményeket követett el. 

Or. it

Indokolás

Az állampolgárok maximális védelme érdekében minden esetre rendelkezést kell hozni, többek 
között azon személyekre vonatkozóan, akik viselkedése a származási országban nem okozott 
veszélyt, de a fogadó országban esetleg okozhat. 

Módosítás 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az adott védelmi jogállás 
megadását követően haladéktalanul 
tájékoztatják a nemzetközi védelemben 
részesülő  személyeket a jogállásukkal 

A tagállamok az adott védelmi jogállás 
megadását követően haladéktalanul 
tájékoztatják a nemzetközi védelemben 
részesülő  személyeket a jogállásukkal 
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kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, 
olyan nyelven, amelyet az érintett 
személyek ésszerűen feltételezhetően 
megértenek.

kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, 
olyan nyelven, amelyet az érintett 
személyek megértenek vagy ésszerűen 
feltételezhetően megérthetnek.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi védelemben részesített személynek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
általa kellőképpen jól ismert nyelvet teljesen megértse és segítségével kommunikáljon.

Módosítás 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározhatják azon 
feltételeket, amelyek szerint ezen ellátások 
a kiegészítő védelmi jogállásúként 
elismert személyek családtagjainak 
nyújthatók.
Ilyen esetekben a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az így nyújtott 
ellátás megfelelő életszínvonalat 
biztosítson.

Or. de

Indokolás

Mivel sokféle indoka lehet a nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelemnek és ebből eredően 
eltérő időtartamot kell az érintett tagállamban tölteni, ezért továbbra is lehetővé kell tenni, 
hogy a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személyek eltérő mértékű 
ellátásban részesüljenek.
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Módosítás 77
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzetközi  védelemben részesülő személy 
azon családtagjai, akik személyükben nem 
jogosultak e védelemre , a nemzeti 
eljárásokkal összhangban igényelhessék a 
24–34. cikkben említett ellátásokat, 
amennyiben mindez összeegyeztethető a 
családtag személyes jogállásával.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a menekült, illetve a kiegészítő 
védelemben részesített személy azon 
családtagjai, akik személyükben nem 
jogosultak e jogállásra, a nemzeti 
eljárásokkal összhangban jogosultak 
legyenek a 24–34. cikkben említett 
ellátásokra, amennyiben mindez 
összeegyeztethető a családtag személyes 
jogállásával.

A tagállamok meghatározhatják azon 
feltételeket, amelyek mellett ezen ellátások 
a kiegészítő védelmi jogállásúként 
elismert személyek családtagjainak 
nyújthatók.
Ezen esetekben a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az így nyújtott 
ellátás megfelelő életszínvonalat 
biztosítson.

Or. en

Módosítás 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok közvetlenül a jogállás 
magadását követően és a 21. cikk (3) 
bekezdésének sérelme nélkül legalább
három évig érvényes és megújítható 
tartózkodási engedélyt állítanak ki a 
nemzetközi védelemben részesülő
személyek számára, kivéve, ha ennek 
kényszerítő nemzetbiztonsági vagy 

A tagállamok közvetlenül a jogállás 
magadását követően és a 21. cikk (3) 
bekezdésének sérelme nélkül legalább 
három éves érvényességű idejű és 
megújítható tartózkodási engedélyt 
állítanak ki a menekült jogállásúként 
elismert személyek számára, kivéve, ha 
ennek nyomós nemzetbiztonsági vagy 
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közrendi okok ellentmondanak. közrendi okok ellentmondanak.

Or. de

Indokolás

Mivel sokféle indoka lehet a nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelemnek és ebből eredően 
eltérő időtartamot kell az érintett tagállamban tölteni, ezért továbbra is lehetővé kell tenni, 
hogy a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személyek eltérő mértékű 
ellátásban részesüljenek.

Módosítás 79
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok közvetlenül a jogállás 
magadását követően és a 21. cikk (3) 
bekezdésének sérelme nélkül legalább 
három évig érvényes és megújítható 
tartózkodási engedélyt állítanak ki a 
nemzetközi védelemben részesülő
személyek számára, kivéve, ha ennek 
kényszerítő nemzetbiztonsági vagy 
közrendi okok ellentmondanak.

A tagállamok közvetlenül a jogállás 
magadását követően és a 21. cikk (3) 
bekezdésének sérelme nélkül legalább 
három éves érvényességű idejű és 
megújítható tartózkodási engedélyt 
állítanak ki a menekült jogállásúként 
elismert vagy kiegészítő védelemben 
részesített személyek számára, kivéve, ha 
ennek nyomós nemzetbiztonsági vagy 
közrendi okok ellentmondanak.

Or. en

Módosítás 80
Ernst Strasser

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok közvetlenül a jogállás 
megadását követően és a 21. cikk (3) 
bekezdésének sérelme nélkül legalább 
három évig érvényes és megújítható 
tartózkodási engedélyt állítanak ki a 

A tagállamok közvetlenül a jogállás 
magadását követően és a 21. cikk (3) 
bekezdésének sérelme nélkül legalább 
három éves érvényességű idejű és 
megújítható tartózkodási engedélyt 
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nemzetközi védelemben részesülő
személyek számára, kivéve, ha ennek 
kényszerítő nemzetbiztonsági vagy 
közrendi okok ellentmondanak.

állítanak ki a menekült jogállásúként 
elismert személyek számára, kivéve, ha 
ennek nyomós nemzetbiztonsági vagy 
közrendi okok ellentmondanak.

Or. en

Módosítás 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 23. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül, a nemzetközi védelemben 
részesülő  személyek családtagjai részére 
kiállítandó tartózkodási engedély három 
évnél rövidebb érvényességi idejű és 
megújítható .

A 23. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül, a menekült jogállásúként elismert
személyek családtagjai részére kiállítandó 
tartózkodási engedély érvényességi ideje 
kevesebb lehet három évnél; e tartózkodási 
engedély megújítható.

Or. de

Indokolás

Mivel sokféle indoka lehet a nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelemnek és ebből eredően 
eltérő időtartamot kell az érintett tagállamban tölteni, ezért továbbra is lehetővé kell tenni, 
hogy a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személyek eltérő mértékű 
ellátásban részesüljenek.

Módosítás 82
Ernst Strasser

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 23. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül, a nemzetközi védelemben 
részesülő  személyek családtagjai részére 
kiállítandó tartózkodási engedély három 
évnél rövidebb érvényességi idejű és 
megújítható .

A tagállamok közvetlenül a jogállás 
megadását követően a kiegészítő 
védelemben részesített személyek részére 
legalább egy éves érvényességű idejű és 
megújítható tartózkodási engedélyt 
állítanak ki, kivéve, ha ennek nyomós 
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nemzetbiztonsági vagy közrendi okok 
ellentmondanak.

Or. en

Módosítás 83
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok közvetlenül a jogállás 
megadását követően a kiegészítő 
védelemben részesített személyek részére 
legalább két éves érvényességű idejű és 
megújítható tartózkodási engedélyt 
állítanak ki, kivéve, ha ennek nyomós 
nemzetbiztonsági vagy közrendi okok 
ellentmondanak.

Or. de

Indokolás

Mivel sokféle indoka lehet a nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelemnek és ebből eredően 
eltérő időtartamot kell az érintett tagállamban tölteni, ezért továbbra is lehetővé kell tenni, 
hogy a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személyek eltérő mértékű 
ellátásban részesüljenek.

Módosítás 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok közvetlenül a nemzetközi
védelem megadását követően 
engedélyezik a nemzetközi védelemben 
részesülő személyek számára, hogy az 
adott foglalkozásra, illetve a közszolgálatra 
vonatkozó általános szabályokkal 

1. A tagállamok a menekült jogállásúként 
elismert személyek számára közvetlenül a 
jogállás elismerését követően 
engedélyezik, hogy az adott foglalkozásra, 
illetve a közszolgálatra vonatkozó általános 
szabályokkal összhangban, önálló vagy 
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összhangban, önálló vagy nem önálló 
jövedelemszerző tevékenységet 
folytassanak.

nem önálló jövedelemszerző tevékenységet 
folytassanak.

Or. de

Indokolás

Mivel sokféle indoka lehet a nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelemnek és ebből eredően 
eltérő időtartamot kell az érintett tagállamban tölteni, ezért továbbra is lehetővé kell tenni, 
hogy a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személyek eltérő mértékű 
ellátásban részesüljenek.

Módosítás 85
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok megkönnyítik a 
mikrohitelhez való hozzáférést a 
nemzetközi védelemben részesített 
személyek számára, és ezzel támogatják 
őket mikrovállalkozásuk elindításában.

Or. en

Módosítás 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a
nemzetközi védelemben részesülő
személyek számára – a saját 
állampolgárokra vonatkozókkal azonos 
feltételek mellett – olyan tevékenységeket 
kínáljanak fel, mint például a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
felnőttképzési lehetőségek, a szakképzés –

2. A tagállamok biztosítják, hogy a
menekült jogállásúként elismert 
személyek számára – a saját 
állampolgárokra vonatkozókkal azonos 
feltételek mellett – olyan tevékenységeket 
kínáljanak fel, mint például a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
felnőttképzési lehetőségek, a szakképzés –
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ideértve szakmai továbbképzéseket is –,  a 
munkahelyi gyakorlati tapasztalatok 
szerzése, valamint a foglalkoztatási 
hivatalok által kínált tanácsadás .

ideértve szakmai továbbképzéseket is –,  a 
munkahelyi gyakorlati tapasztalatok 
szerzése, valamint a foglalkoztatási 
hivatalok által kínált tanácsadás .

Or. de

Indokolás

Mivel sokféle indoka lehet a nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelemnek és ebből eredően 
eltérő időtartamot kell az érintett tagállamban tölteni, ezért továbbra is lehetővé kell tenni, 
hogy a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személyek eltérő mértékű 
ellátásban részesüljenek.

Módosítás 87
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok arra törekednek, hogy 
megkönnyítsék a nemzetközi védelemben 
részesülő személyek (2) bekezdésben 
említett foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
felnőttképzési lehetőségekhez és 
szakképzéshez való hozzáférését olyan 
intézkedések révén, mint például szükség 
esetén megélhetési juttatások és hitelek 
biztosítása, illetve a részmunkaidős 
munkavégzés és tanulmányok lehetősége.

törölve

Or. de

Indokolás

A (3) bekezdésben említett kérdést az (1) és (2) bekezdés megfelelően tárgyalja. El kell kerülni 
az ismétléseket.

Módosítás 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamok a kiegészítő védelemben 
részesített személyek számára közvetlenül 
a kiegészítő védelmi jogállás elismerését 
követően engedélyezik, hogy az adott 
foglalkozásra, illetve a közszolgálatra 
vonatkozó általános szabályokkal 
összhangban, önálló vagy nem önálló 
jövedelemszerző tevékenységet 
folytassanak. Kellően figyelembe vehető a 
tagállamok munkapiaci helyzete. Ebbe 
többek között beletartozik a nemzeti jog 
szerint a foglalkoztatással kapcsolatos 
hozzáférési prioritás korlátozott 
időtartamra való megadásáról szóló 
indokolás értékelése. A tagállamok 
biztosítják, hogy a kiegészítő védelemben 
részesített személyek a munkaerő-piaci 
elsőbbségre vonatkozó nemzeti 
jogszabályokkal összhangban hozzáférnek 
a számukra felajánlott álláshelyekhez.

Or. de

Indokolás

Mivel sokféle indoka lehet a nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelemnek és ebből eredően 
eltérő időtartamot kell az érintett tagállamban tölteni, ezért továbbra is lehetővé kell tenni, 
hogy a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személyek eltérő mértékű 
ellátásban részesüljenek.

Módosítás 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a kiegészítő védelemben részesített 
személyek a maguk a tagállamok által 
megállapítandó feltételekkel összhangban 
hozzáférhessenek olyan tevékenységekhez 
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is, mint például a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó felnőttképzési lehetőségek, a 
szakmai képzés és a munkahelyi 
gyakorlati tapasztalatok szerzése.

Or. de

Indokolás

Mivel sokféle indoka lehet a nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelemnek és ebből eredően 
eltérő időtartamot kell az érintett tagállamban tölteni, ezért továbbra is lehetővé kell tenni, 
hogy a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személyek eltérő mértékű 
ellátásban részesüljenek.

Módosítás 90
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok támogatják a nemzetközi 
védelemben részesülő személyek tagállami 
nyelvtanulási programokhoz való 
hozzáférését, annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék a fiatalkorúak és a 
felnőttek teljes hozzáférését a tagállamok 
oktatási rendszereihez.

Or. el

Módosítás 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a nemzetközi  védelemben részesülő
személyek az adott jogállást elismerő 
tagállamban a saját állampolgárok számára 
meghatározottakkal azonos feltételek 

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a menekült, illetve a kiegészítő 
védelemben részesített személyek az adott 
jogállást elismerő tagállamban a saját 
állampolgárok számára meghatározott 
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mellett részesüljenek a szükséges szociális 
ellátásokban.

feltételek mellett részesüljenek a szükséges 
szociális ellátásokban.

Or. de

Indokolás

Mivel sokféle indoka lehet a nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelemnek és ebből eredően 
eltérő időtartamot kell az érintett tagállamban tölteni, ezért továbbra is lehetővé kell tenni, 
hogy a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személyek eltérő mértékű 
ellátásban részesüljenek.

Módosítás 92
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a nemzetközi  védelemben részesülő
személyek az adott jogállást elismerő 
tagállamban a saját állampolgárok számára 
meghatározottakkal azonos feltételek 
mellett részesüljenek a szükséges szociális 
ellátásokban.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a menekült, illetve a kiegészítő 
védelemben részesített személyek az adott 
jogállást elismerő tagállamban a saját 
állampolgárok számára meghatározott 
feltételek mellett részesüljenek a szükséges 
szociális ellátásokban.

Or. en

Módosítás 93
Ernst Strasser

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdésben meghatározott 
általános szabálytól eltérve, a tagállamok 
a kiegészítő védelemben részesített 
személyek számára nyújtandó szociális 
ellátásokat az alapellátásokra 
korlátozhatják, amelyeket aztán a saját 
állampolgároknak nyújtott mértékben és a 



AM\836911HU.doc 49/56 PE452.552v01-00

HU

rájuk alkalmazandó feltételek szerint kell 
biztosítani.

Or. en

Módosítás 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdésben meghatározott 
általános szabálytól eltérve, a tagállamok 
a kiegészítő védelemben részesített 
személyek számára nyújtandó szociális 
ellátásokat az alapellátásokra 
korlátozhatják, amelyeket aztán a saját 
állampolgároknak nyújtott mértékben és a 
rájuk alkalmazandó feltételek szerint kell 
biztosítani.

Or. de

Indokolás

Mivel sokféle indoka lehet a nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelemnek és ebből eredően 
eltérő időtartamot kell az érintett tagállamban tölteni, ezért továbbra is lehetővé kell tenni, 
hogy a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személyek eltérő mértékű 
ellátásban részesüljenek.

Módosítás 95
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdésben meghatározott 
általános szabálytól eltérve, a tagállamok 
a kiegészítő védelemben részesített 
személyek számára nyújtandó szociális 
ellátásokat az alapellátásokra 
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korlátozhatják, amelyeket aztán a saját 
állampolgároknak nyújtott mértékben és a 
rájuk alkalmazandó feltételek szerint kell 
biztosítani.

Or. en

Indokolás

Ezt a bekezdést – amely eredetileg a Bizottság javaslatában szerepelt – meg kell tartani, mivel 
mindkét jogállás – a menekültek, illetve a kiegészítő védelemben részesített személyek 
esetében is – támogatja a munkaerőpiachoz való hozzáférést.

Módosítás 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a nemzetközi  védelemben részesülő
személyek az e védelmet nyújtó tagállam 
állampolgáraira vonatkozókkal azonos 
feltételek mellett juthassanak egészségügyi 
ellátáshoz.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a menekült, illetve a kiegészítő
védelemben részesített személyek az adott 
jogállást elismerő tagállam állampolgáraira 
vonatkozó feltételek mellett juthassanak 
hozzá az egészségügyi ellátáshoz.

Or. de

Indokolás

Mivel sokféle indoka lehet a nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelemnek és ebből eredően 
eltérő időtartamot kell az érintett tagállamban tölteni, ezért továbbra is lehetővé kell tenni, 
hogy a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személyek eltérő mértékű 
ellátásban részesüljenek.

Módosítás 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdésben meghatározott 
általános szabálytól eltérve, a tagállamok 
a kiegészítő védelemben részesített 
személyek számára nyújtandó 
egészségügyi ellátásokat az 
alapellátásokra korlátozhatják, amelyeket 
aztán a saját állampolgároknak nyújtott 
mértékben és a rájuk alkalmazandó 
feltételek szerint kell biztosítani.

Or. de

Indokolás

Mivel sokféle indoka lehet a nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelemnek és ebből eredően 
eltérő időtartamot kell az érintett tagállamban tölteni, ezért továbbra is lehetővé kell tenni, 
hogy a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személyek eltérő mértékű 
ellátásban részesüljenek.

Módosítás 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok –az adott jogállást 
elismerő tagállam állampolgáraira 
vonatkozókkal azonos feltételek mellett –
megfelelő egészségügyi ellátást , ideértve 
szükség esetén pszichiátriai gondozást is,
biztosítanak a nemzetközi  védelemben 
részesülő, különleges igényekkel 
rendelkező személyek, így például a 
várandós nők, a fogyatékkal élő személyek, 
a kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, 
fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos 
formáinak áldozatai, valamint az olyan 
kiskorúak számára, akik bármilyen formájú 
visszaélés, elhanyagolás, kizsákmányolás, 
kínzás, kegyetlen, embertelen vagy 
megalázó bánásmód, illetve fegyveres 

2. A tagállamok –az adott jogállást 
elismerő tagállam állampolgáraira 
vonatkozókkal azonos feltételek mellett –
megfelelő egészségügyi ellátást , ideértve 
szükség esetén pszichiátriai gondozást is, 
biztosítanak a nemzetközi védelemben 
részesülő, különleges igényekkel 
rendelkező személyek, így például a 
várandós nők, a fogyatékkal élő személyek, 
a kínzás, kegyetlen, embertelen vagy 
megalázó bánásmód, például a nemi 
szervek megcsonkítása, 
kényszersterilizáció, nemi erőszak, 
kényszerabortusz vagy a pszichikai, 
fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos 
formáinak áldozatai, valamint az olyan 
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konfliktus áldozatai voltak. kiskorúak számára, akik bármilyen formájú 
visszaélés, elhanyagolás, kizsákmányolás, 
kínzás, kegyetlen, embertelen vagy 
megalázó bánásmód, illetve fegyveres 
konfliktus áldozatai voltak.

Or. it

Indokolás

A női nemi szerv megcsonkítása, a kényszerabortusz és a kényszersterilizáció a nők elleni 
erőszak súlyos formáit képviselik, és ezért a jogszabályokban konkrétan meg kell említeni 
őket. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2010. évi 1765. állásfoglalása konkrétan 
utal arra, hogy a menedékjog iránti kérelmek elbírálásakor az efféle szempontokat figyelembe 
kell venni.

Módosítás 99
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok –az adott jogállást 
elismerő tagállam állampolgáraira 
vonatkozókkal azonos feltételek mellett –
megfelelő egészségügyi ellátást , ideértve 
szükség esetén pszichiátriai gondozást is,
biztosítanak a nemzetközi  védelemben 
részesülő, különleges igényekkel 
rendelkező személyek, így például a 
várandós nők, a fogyatékkal élő személyek, 
a kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, 
fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos 
formáinak áldozatai, valamint az olyan 
kiskorúak számára, akik bármilyen formájú 
visszaélés, elhanyagolás, kizsákmányolás, 
kínzás, kegyetlen, embertelen vagy 
megalázó bánásmód, illetve fegyveres 
konfliktus áldozatai voltak.

2. A tagállamok –az adott jogállást 
elismerő tagállam állampolgáraira 
vonatkozókkal azonos feltételek mellett –
megfelelő egészségügyi ellátást , ideértve 
szükség esetén pszichiátriai gondozást is, 
biztosítanak a menekült, illetve a 
kiegészítő védelemben részesített, 
különleges igényekkel rendelkező 
személyek, így például a várandós nők, a 
fogyatékkal élő személyek, a kínzás, nemi 
erőszak vagy a pszichikai, fizikai, illetve 
szexuális erőszak más súlyos formáinak 
áldozatai, valamint az olyan kiskorúak 
számára, akik bármilyen formájú 
visszaélés, elhanyagolás, kizsákmányolás, 
kínzás, kegyetlen, embertelen vagy 
megalázó bánásmód, illetve fegyveres 
konfliktus áldozatai voltak.

Or. de
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Indokolás

Mivel sokféle indoka lehet a nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelemnek és ebből eredően 
eltérő időtartamot kell az érintett tagállamban tölteni, ezért továbbra is lehetővé kell tenni, 
hogy a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személyek eltérő mértékű 
ellátásban részesüljenek.

Módosítás 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok valamennyi 
egészségügyi ellátáshoz, többek között a 
határokon átnyúló kezeléshez is 
biztosítják a hozzáférést.  

Or. it

Indokolás

A betegmobilitás elvével összhangban és annak biztosítása érdekében, hogy az egészségügyi 
ellátást a tagállamok állampolgáraira is vonatkozó feltételekkel biztosítják, a védelemben 
részesített személyek számára biztosítani kell a határokon átnyúló kezelést.  

Módosítás 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 6 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A tagállamok a kísérő nélküli 
kiskorúak számára minden esetben 
biztosítják a különleges egészségügyi 
ellátást, különösen a pszichológiai 
gondozást.

Or. it
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Indokolás

A leginkább sérülékeny csoportok különleges igényei miatt az egészségügyi ellátás –
különösen a pszichológiai gondozás – létfontosságú.

Módosítás 102
Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A lakhatás elősegítése törölve
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzetközi  védelemben részesülő 
személyek, a harmadik országok 
területükön jogszerűen tartózkodó más 
állampolgáraira vonatkozó feltételekkel 
azonos feltételek mellett, szálláshelyhez 
jussanak. A tagállamok olyan politikákat 
igyekeznek végrehajtani, amelyek célja a 
nemzetközi védelemben részesülő 
személyeket érő hátrányos 
megkülönböztetés megelőzése, valamint a 
lakhatás egyenlő eséllyel történő 
elősegítésének biztosítása.

Or. en

Módosítás 103
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nemzetközi védelemben részesülő 
személyek  társadalomba történő 
integrációjának elősegítése érdekében a 
tagállamok hozzáférést biztosítanak  az 
integrációt szerintük legjobban – a 
nemzetközi védelemben részesülő 
személyek sajátos igényeinek figyelembe 

1. A nemzetközi védelemben részesülő 
személyek  társadalomba történő 
integrációjának elősegítése érdekében a 
tagállamok hozzáférést biztosítanak  az 
integrációt szerintük legjobban – a 
nemzetközi védelemben részesülő 
személyek sajátos igényeinek figyelembe 
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vételével –  elősegítő programokhoz, vagy 
megteremtik az ilyen programokhoz való 
hozzáférés előfeltételeit.

vételével –  elősegítő programokhoz, vagy 
megteremtik az ilyen programokhoz való 
hozzáférés előfeltételeit. A tagállamok 
ugyanakkor kikötik, hogy a 
menekülteknek el kell fogadniuk az 
integrációval kapcsolatos segítségnyújtást 
és ezáltal aktív szerepet kell vállalniuk a 
társadalomba való beilleszkedésükben. A 
kiegészítő védelemben részesített 
személyeket integrációs tanfolyamon való 
részvételre kötelezik, amennyiben azt a 
tagállamok illetékes hatóságai 
hasznosnak ítélik, és amennyiben az a 
védelmi követelmény időtartamának 
fényében megfelelő.

Or. de

Indokolás

A nemzetközi védelem vonatkozásában a jogok gyakorlása kötelezettségekkel is jár. Ez 
általában az érintett tagállam törvényeinek tiszteletben tartását foglalja magában, valamint a 
tagállam által kínált integrációs tanfolyamokon való részvételt.

Módosítás 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezen integrációs programok között 
szerepelhetnek olyan bevezető jellegű 
programok és nyelvi képzések, amelyeket 
a lehető leginkább a nemzetközi 
védelemben részesülő személyek igényei 
szerint alakítottak ki.

2. Az integráció elősegítése érdekében a 
tagállamok nyelvi képzést biztosítanak. A 
tagállamokat arra is ösztönzik, hogy olyan 
képzési programokat fejlesszenek ki, 
amelyek révén e személyek megismerhetik 
a tartózkodási helyük szerinti tagállam 
alapvető jogszabályait és értékeit, a 
demokrácia, az emberi jogok és az 
egyenlőség elvét, valamint az adott 
tagállamban fennálló egyéni jogokat és 
kötelezettségeket.

Or. en
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Módosítás 105
Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság […]-ig jelentést készít az 
Európai Parlament és a Tanács részére 
ezen irányelv alkalmazásáról, és javaslatot 
tesz az esetlegesen szükséges 
módosításokra. A tagállamok […]-ig
megküldik a Bizottság részére az említett 
jelentés elkészítéséhez szükséges 
valamennyi információt.

1. A Bizottság […]-ig jelentést készít az 
Európai Parlament és a Tanács részére 
ezen irányelv alkalmazásáról, és javaslatot 
tesz az esetlegesen szükséges 
módosításokra. E módosítási javaslatokat 
elsősorban az 5., 7., 14. és 19. cikkben kell 
megtenni. A tagállamok […]-ig
megküldik a Bizottság részére az említett 
jelentés elkészítéséhez szükséges 
valamennyi információt.

Or. en

Módosítás 106
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a jelentés benyújtását 
követően legalább ötévenként jelentést 
készít az Európai Parlament és a Tanács 
részére ezen irányelv alkalmazásáról.

2. A Bizottság a jelentés benyújtását 
követően legalább háromévenként
jelentést készít az Európai Parlament és a 
Tanács részére ezen irányelv 
alkalmazásáról.

Or. de

Indokolás

Az irányelv alkalmazásának és az elért haladásnak a felülvizsgálata megkívánja, hogy a 
Bizottság legalább háromévenként benyújtson egy jelentést.


