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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek nemzetközi védelemre 
jogosultként  való elismerésére és jogállására, valamint a nyújtott védelem tartalmára 
vonatkozó minimumszabályokról (átdolgozás)

A jogszabály háttere

Háttér  

Az átdolgozott irányelv hátterét a bizottsági javaslat tartalmazza. E 
munkadokumentumban az előadó a módosításokat kívánja értékelni, melyeket a 
Bizottság az irányelv átültetésének és végrehajtásának ellenőrzése során az általa feltárt 
hiányosságok, továbbá az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNCHR), az ECRE és 
más, jelentős nem kormányzati szervezetek által készített tanulmányok alapján javasolt. 
Ez a dokumentum semmiképp nem tekinthető kimerítőnek. Célja a tájékoztatás, a 
tanácsadás, és az, hogy a Parlament első olvasatbeli álláspontja felé terelje a vitát.

A jelenleg hatályos irányelv

A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre 
jogosultként való elismerésére és jogállására, valamint a nyújtott védelem tartalmára 
vonatkozó minimumszabályokról szóló irányelv (2004/83/EK, a továbbiakban ’az 
irányelv’) 2004 óta hatályos. A jogszabály célja közös szabályok megállapítása a 
tagállamok számára a nemzetközi védelemre szoruló személyek azonosítására és a 
részükre biztosított jogok és jogosultságok meghatározására szolgáló kritériumok 
harmonizációjához. 

Az irányelv leírja, milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy valaki megkapja a 
menekült jogállást vagy kiegészítő védelmi jogállást. Ide tartozik annak meghatározása, 
hogy kik minősülnek „üldöztetés, illetve a súlyos sérelem forrásainak” (6. cikk) vagy 
„védelem nyújtóinak” (7. cikk); milyen feltételek mellett vetődhet fel a „belföldi védelem” 
lehetősége a nemzetközi védelem alternatívájaként (8. cikk); mi minősül üldöztetésnek az 
1951-es Genfi Egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyvei szerint (9. és 10. cikk);  mi tekinthető 
„súlyos sérelemnek” (15. cikk); és mik lehetnek a jogállásból való kizárás vagy a jogállás 
megszüntetésének indokai és feltételei (11., 12., 16. és 17. cikk). Részletezi továbbá a 
megadott nemzetközi védelem tartalmát (VII. fejezet) az információhoz való hozzáférés, 
a család egységének fenntartása, a tartózkodási engedélyek, az úti okmányok, valamint a 
foglalkoztatáshoz, az oktatáshoz, a szociális jóléthez, az egészségügyi ellátáshoz, a 
lakhatáshoz és az integrációs lehetőségekhez való hozzáférés vonatkozásában. 
Részletesen tartalmazza a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó külön rendelkezéseket.

Miért van szükség felülvizsgálatra?

A jelenleg hatályos irányelv egyes jogi kérdésekben növelte ugyan a tagállamok közötti 
egységességet, más területeken azonban továbbra is nagy jogértelmezési eltérések 
mutatkoznak. A helyzetértékelések rámutattak, hogy a döntéshozók számára nehézséget 
jelentett megalapozott döntéseket hozni rövid határidőn belül: az egyes fogalmak eltérő 
értelmezésére kínálkozó lehetőség következményeként sokan élnek jogorvoslati kérelemmel, 
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és nagy a negatív határozatok elleni sikeres fellebbezések aránya. Statisztikai adatok szerint 
az irányelv semmilyen mértékben nem csökkentette a másodlagos migrációt. A Bizottság 
hatáselemzése1 szerint az irányelvben meghatározott minimumkövetelmények 
homályosak és kétértelműek, nem fedik le az összes lehetséges helyzetet, és lehetőségeket 
adnak az eltérésre. Ez drámai eltéréseket eredményezett az irányelv végrehajtása terén, 
és következésképp a tekintetben is, hogy az egyes tagállamok az egyazon országból 
érkező menedékkérők kérelmeinek milyen arányban adtak helyt. A jelenlegi irányelv 
hiányosságait tükrözik az Európai Emberi Jogi Bíróság közelmúltbeli ítéletei is, pl. a 
Salah Sheekh kontra Hollandia ügyben hozott 2007. január 11-i ítélet2, amely az irányelv 
belföldi védelemről szóló 8. cikkéhez kapcsolódik, valamint a Niedzwiecki kontra 
Németország3 és az Okpisz kontra Németország4 ügyekben hozott 2006. február 15-i 
ítéletek, melyek a kétféle védelmi jogállás összehangolásához kapcsolódnak.

Az Európai Parlament egyértelműen úgy véli, hogy a tagállamok gyakorlatai közötti 
eltéréseket orvosolni kell. Az irányelv felülvizsgálatra szorul, mivel egyes szakaszokat 
egyértelművé kell tenni. A felülvizsgálat megfelelőbb végrehajtást fog eredményezni és 
mérsékelni fogja a tagállami gyakorlatok közötti eltéréseket. Biztosítanunk kell továbbá, 
hogy a felülvizsgált irányelv teljes összhangban álljon a nemzetközi menekültügyi és 
emberi jogi egyezményekkel, amelyeknek valamennyi tagállam részes felei. A jelenleg 
hatályos irányelv 37. cikke előírja a felülvizsgálatot. A tagállamok közötti gyakorlati 
együttműködés és a bevált gyakorlatok cseréje, melyet a közeljövőben létrehozandó 
Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal is megkönnyít majd, nem elegendő az 
irányelv végrehajtásának javításához. 

A felülvizsgálat által érintett területek

Az átdolgozási javaslat5 a jelenlegi jogszabály néhány hiányosságának megszüntetését 
célozza. Már a Parlamenttel 2002-ben folytatott konzultáció6 folyamán 
megfogalmazódott több kifogás. A Parlament különösen a „védelem nyújtói” és a 
„belföldi védelem” fogalmakkal, valamint az irányelv hatályával kapcsolatban 
fogalmazott meg kételyeket, mely utóbbi a harmadik országbeli állampolgárokra és 
hontalan személyekre korlátozódik, kizárva így az uniós tagállamok állampolgárait. 
Kételyek merültek fel továbbá az „üldöztetés forrásainak” fogalma, a női nem és a 
szexuális irányultság mint társadalmi csoportot meghatározó tényező, és a család 
meghatározása tekintetében. Az EP kifogásolta a „sur-place”/helyszíni elemzést, amely 
szükségessé teszi annak értékelését, hogy a menedékkérő saját akaratából idézte-e elő az 
üldöztetést vagy súlyos sérelmet eredményező helyzetet, amint az az 5. cikk (3) 
bekezdésében még most is olvasható, mivel ez korlátozza a menedékkérő szabad 
véleménynyilvánításhoz, szabad vallásgyakorlathoz és egyesülési szabadsághoz való 
jogát. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF
2 EJEB, Salah Sheek kontra Hollandia, ügyiratszám: 1948/04, 2007. január 11., 141. bek.
3 EJEB, Niedzwiecki kontra Németország, 58453/00, 2005. október 25.
4 EJEB, Okpisz kontra Németország, 59140/00, 2005. október 25.
5 A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való 
elismerésére és jogállására, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó minimumszabályokról 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (átdolgozás) COM(2009) 551
6 Lásd a T-5-0494/2002 sz., 2002. október 22-i végleges jelentést.
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A Bizottság úgy döntött, hogy a felülvizsgálat során nem fog újratárgyalni néhány olyan 
kiterjedt problémakört, amellyel kapcsolatban korábban kételyek merültek fel. 
Miközben ezt többen sajnálatosnak tartják – beleértve az előadót is –, látni kell, hogy a 
tagállamok e pillanatban nem kívánnak az irányelv szélesebb körű hiányosságaival 
foglalkozni. A Bizottság olyan átdolgozás mellett döntött, amely bizonyos 
kulcsfontosságú területekre vonatkozó szövegek részleges módosítására szorítkoznak. 
Az előadó azt javasolja, hogy a bizottság a Közös Európai Menekültügyi Rendszer 
kiépítésének e szakaszában általában ezt a megközelítést tegye magáévá, ugyanakkor 
felkéri a Tanácsot, hogy vegye napirendre a fent említett, továbbra is aggályos 
kérdéseket. Marad még néhány kérdés a gyermekek helyzetével kapcsolatban is, ami a 
védelmi eljárás teljes folyamatán belüli folytonosságot illeti. Az előadó kéri a 
Bizottságtól és a Tanácstól ezek fontolóra vételét.

Az alábbiakban az előadó nem kimerítő áttekintést nyújt a Bizottság által javasolt 
módosításokról, valamint előzetesen értékeli a változásokat.

A „menekült jogállás” és a „kiegészítő védelmi jogállás” fogalmak helyébe a 
„nemzetközi védelemben részesülő személyek” fogalma kerül (1., 2b.,2j. cikk és más 
cikkek) – ez összhangban van az egységes védelmi jogállás létrehozására felszólító hágai 
programmal, amelyet a stockholmi program is megerősített1. E javaslat következtében a jogok 
összehangolása is megvalósul (lásd a következő pontban). Néhány tagállam már ma is ezt a 
gyakorlatot követi. 

Az előadó üdvözli a Bizottság megközelítését. A kiegészítő védelem biztosításának 
szándékolt célja gyakran rövid távú igény kielégítése, de ez a tényleges helyzetet a legtöbb 
esetben nem tükrözi. A jogállásra való jogosultság kizárólag az egyéni körülményektől 
tehető függővé, a tartózkodás várható hosszával kapcsolatos elképzelésektől nem. Az eredeti 
szándék szerint a jogállás két definíciója eltérő védelmi igények kielégítését szolgálta volna, 
és a kettő nem cserélhető fel.

A kiegészítő védelemben részesülő személyek jogainak összehangolása a menekült 
jogállású személyek jogaival (22–27. cikk, 29., 30., 33. cikk) A várakozások szerint ez az 
intézkedés egyszerűsíti és gyorsítja az eljárásokat, csökkenti az adminisztratív költségeket, 
biztosítja a diszkrimináció tilalmára vonatkozó elv teljes körű tiszteletben tartását, és 
összhangba hozza a jogszabályt az EJEB joggyakorlatával2. A módosítások tükrözik az 
egységes védelmi jogállás létrehozására felszólító hágai programot, amelyet a stockholmi 
program is megerősített. A módosítások megszüntetik a jelenlegi jogszabályban a két jogállás 
között megengedett különbségeket a tartózkodási engedélyek érvényességi ideje, a 
foglalkoztatáshoz és az ahhoz kötődő oktatási tevékenységekhez való hozzáférés, a szociális 
jóléthez, az egészségügyi ellátáshoz és az integrációs lehetőségekhez való hozzáférés, 
valamint a családtagok juttatásokhoz való hozzáférése terén.

Az előadó határozottan támogatja a Bizottság módosításait. Amint azt néhány tagállamban 

                                               
1 Stockholmi program, 69. o.
2 A Niedzwiecki kontra Németország és az Okpisz kontra Németország ügyekben hozott 2006. február 15-i 
ítéletek
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már tapasztalták, a jogok harmonizációja az adminisztráció egyszerűsödését, valamint a 
rendszer jobb megértését és hatékonyabb működését eredményezheti. A jogharmonizáció 
hozzájárulhat az integrációhoz, mérsékelheti a társadalmi kirekesztést, és segíthet – az arra 
alkalmas személyeknek – abban, hogy állami segélyen élőkből önálló keresőkké váljanak. A 
különböző jogállású személyekkel szembeni bánásmódok közötti jelentős eltérések arra 
ösztönözhetik az érintetteket, hogy egy másik tagállamba költözzenek, és ott újból 
benyújtsák menekültstátusz-kérelmüket, ami viszont a dublini rendszerre nehezedő nyomást 
növeli. Mivel a Tanács a tagállamok eljárásai közötti különbségek és a további kérelmek 
számának csökkentésére törekszik, ésszerűnek tűnik oly módon csökkenteni az effajta 
különbségeket, hogy a Bizottság javaslatával összhangban harmonizáljuk a két jogálláshoz 
kapcsolódó jogokat. Az ezzel járó esetleges többletköltségek problémájára kitér a 
hatásvizsgálat és a bizottsági munkadokumentum összefoglalója1. Bizonyos intézkedésekhez 
igénybe vehető az Európai Menekültügyi Alap társfinanszírozása.

A védelem nyújtói (7. cikk) – a fogalom tisztázása annak érdekében, hogy teljes mértékben 
biztosítsa a Genfi Egyezménnyel való összeegyeztethetőséget, a döntéshozatal jobb minőségét 
és hatékonyságát, valamint az értelmezés egységességét és koherenciáját.

Az előadó üdvözli a javasolt változtatásokat, ám úgy véli, hogy „a védelem nyújtói” 
szerepének kizárólag állami hatóságokra való korlátozásával a cikk tovább javítható. A cikk 
jelen formájában az állami feladatokat tulajdonképpen egy olyan szervre ruházza, amely 
törvényesen nem elszámoltatható, korlátozott gyakorlati képességekkel rendelkezik a 
jogállamiság érvényesítésében, és ennélfogva a védelem biztosításában  Az ENSZ 
Menekültügyi Főbiztossága által az elismerési irányelv alkalmazásáról készített tanulmány2

megállapította, hogy bár egyes tagállamok hatóságai készek fontolóra venni nemzetközi 
szervezeteket mint a védelem nyújtóit, a nemzetközi szervezetekről általában kiderült, hogy 
nem képesek ilyen védelem nyújtására: ez az elképzelés így problematikusnak bizonyul.
Érdemes volna fontolóra venni e cikk további, oly módon történő módosítását, hogy utaljon 
egy államnak a jogrend érvényesítésére vonatkozó hajlandóságára és képességére.

Üldöztetés (9. cikk)

Az előadó teljes mértékben támogatja a 9. cikk (3) bekezdésére vonatkozó bizottsági 
módosításokat, mivel azok tisztázzák, hogy a státuszt nemcsak üldöztetés megvalósulása 
esetében kell biztosítani, hanem a védelem nyújtásának hiánya vagy meghiúsulása esetében 
is. A módosításra szükség van a nem állami szereplők részéről felmerülő védelmi 
hiányosságok kezelése érdekében, jelentősége pedig a nemi alapú kérelmek esetében 
különösen nagy.

Belföldi védelem (8. cikk) – meghatározza a kérelmező számára a származási országán vagy 
a lakóhelye szerinti országán belül egy másik térségben rendelkezésre álló védelem 
hozzáférhetőségének és hatékonyságának értékelési szempontjait, és biztosítja a fogalomnak 
az EJEE 3. cikkével való összeegyeztethetőségét, az EJEB közelmúltbeli ítéletében szereplő 

                                               
1 Lásd az 5. oldalt: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF

2 Menedékjog az Európai Unióban – Tanulmány az elismerési irányelv alkalmazásáról, 2007. november, 48. o.
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értelmezés szerint.1

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság által javasolt módosítások nélkülözhetetlenek a szöveg 
egyértelműségének javításához és az EJEB közelmúltbeli ítéletével való 
összeegyeztethetőségéhez. Az előadó emellett javasolná a jelenlegi irányelv szövegezésének 
megtartását az ésszerűségi vizsgálatra vonatkozóan, amely biztosítani fogja, hogy az 
érintettek viszonylag rendezett életet folytathassanak a származási ország szóban forgó 
részén. Ez összhangba hozná a szöveget az UNHCR „belföldi menedék vagy áttelepítési 
alternatívával” foglalkozó iránymutatásaival, amelynek elemeit számos tagállam már 
mérlegelés tárgyává tette2 Az ésszerűségi vizsgálat eme további pontosítása és alkalmazása 
hozzájárulhat az e téren jelenleg nagymértékben eltérő tagállami gyakorlatok további 
harmonizálásához. Például az irányelv hatálybalépését megelőzően számos csecsen 
menedékkérőtől tagadták meg a menekült jogállást azon az alapon, hogy az Orosz 
Föderáció más területein is élhetnek, jóllehet elismerték, hogy fennáll az a lehetőség, hogy 
még minimális megélhetési szintet sem képesek biztosítani maguk számára.Az előadó 
szerint hasznos lehet annak megvizsgálása is, hogy a belföldi védelem alternatíváját hogyan 
kellene alkalmazni gyermekek esetében.

A nemek bevonása a „meghatározott társadalmi csoport tagja” meghatározásba (10. 
cikk és 29. preambulumbekezdés) – a Bizottság javaslataiból következik, hogy egy adott 
társadalmi csoport meghatározásakor megfelelően figyelembe kell venni a nemi 
hovatartozást. Ez a Genfi Egyezmény normáival összhangban biztosítja a „meghatározott 
társadalmi csoport” fogalmának tágabb értelmezését, valamint – különösen a nők számára –
fokozni fogja a védelemhez való hozzáférést. 

Az előadó üdvözli e helyesbítést, ugyanakkor kéri a Bizottságtól annak vizsgálatát, hogy e 
módosítás teljes mértékben tükrözi-e a nemi dimenziót vagy a nemi azonosság kérdését. 
Ezenkívül a jelenlegi szöveg szerint egy „meghatározott társadalmi csoportot” annak tagjai 
határoznak meg, akik megváltoztathatatlan veleszületett jellemzőkkel vagy közös háttérrel 
rendelkeznek vagy olyan közös meggyőződésük, illetve jellemzőik vannak, amelyek 
olyannyira alapvetők az identitásuk vagy lelkiismeretük szempontjából, hogy az érintett 
személyeket nem szabad azok feladására kényszeríteni, és akiket a társadalom is 
csoportként kezel. Az esetleges védelmi hiányosságok megelőzése érdekében az előadó úgy 
véli, hogy a szöveg a fenti előfeltételek közül csak az egyiknek való megfelelést is 
előírhatna, így az és kötőszót vagy-ra kellene cserélni. Az előadó bízik abban, hogy a 
Tanács fontolóra fogja venni e csekély szövegbeli módosítást 

A „családtag” fogalmának meghatározása (2j. cikk) – A Bizottság a fogalom oly módon 
történő kiszélesítésére tesz javaslatot, hogy az magában foglalja a házas kiskorúakat, 
amennyiben az érdekeiket az szolgálja leginkább, ha a védelemre jogosulttal azonos 
országban tartózkodnak; a védelemre jogosult apját, anyját vagy a felügyeletéért felelős egyéb 
felnőtt rokont, amennyiben a védelemre jogosult (házas vagy nem házas) kiskorú, és érdekeit 
ez szolgálja leginkább; valamint a védelemre jogosult személy kiskorú, nem házas testvéreit, 
amennyiben a védelemre jogosult maga is kiskorú és nem házas vagy házas, de legalább 

                                               
1 A Salah Sheekh kontra Hollandia ügyben hozott 2007. január 11-i ítélet, (141) bekezdés. 
2 ELENA-felmérés: „A belföldi védelmi alternatíva fogalmának alkalmazása”, frissítve: 2000-ben, 17-18. o.
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egyikük érdekét az szolgálja leginkább, ha ugyanazon országban tartózkodnak.

A javasolt módosítások összhangba hozzák a szöveget a család egységéhez való joggal, 
ahogyan azt a vonatkozó UNHCR-kézikönyv is leírja. Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy 
e jogot olyan családoknak is biztosítani kell, amelyek a származási országból való 
menekülés óta keletkeztek, hiszen a menekülés során vagy a befogadó országba való 
megérkezéskor alapított családokat is számításba kell venni. Az előadó támogatja a 
Bizottság „az EU gyermekjogi stratégiája felé” című közleményére válaszoló parlamenti 
állásfoglalást1, amely szerint minden, a gyermeket érintő döntésben a gyermek mindenek 
felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban.

Megszűnés (11. és 16. cikk) – a jogállás megszüntetése elleni kényszerítő okokra vonatkozó 
záradék betoldása – e módosítás teljes mértékben összhangba hozza a szöveget a Genfi 
Egyezménnyel és az általános humanitárius elvekkel.

A javasolt néhány változásból nem derül ki egyértelműen, hogy a mostani megfogalmazás 
alapján hogyan részesülnek védelemben a gyermekek. Kérem a Bizottságot, hogy e kérdést 
tovább vizsgálja.

Veszélyeztetett személyek (20. cikk (3) bekezdés) 

Az előadó üdvözli a 20. cikk (3) bekezdéshez benyújtott bizottsági módosítást, amely a 
veszélyeztetett személyek nem kimerítő listáján konkrétan megemlíti az emberkereskedelem 
áldozatait és a pszichikai problémákkal küzdő személyeket, akikre a tagállamoknak a VII. 
fejezet végrehajtásakor figyelemmel kell lenniük.

Kísérő nélküli kiskorúak (31. cikk) – arra kötelezi a tagállamokat, hogy eljárásokat 
állapítsanak meg a kísérő nélküli kiskorúak családtagjainak mielőbbi felkutatására a 
nemzetközi védelem megadását követően, ugyanakkor védelmezik a kiskorú elsődleges 
érdekét, illetve javítják a kísérő nélküli gyermekekkel dolgozók képzési követelményeit.

Mindez üdvözlendő. Ugyanakkor a Bizottság által átdolgozott befogadási feltételekről szóló 
irányelvben2 javasoltak szerint is kívánatos volna már a kérelmek benyújtásakor a család és 
gyámság felkutatását célzó programok elindítása, és ez biztosítaná a két irányelv közötti 
összhangot.

A gyermek mindenek felett álló érdeke

A 17. preambulumbekezdésben a Bizottság hivatkozik az Egyesült Nemzetek gyermekjogi 
egyezményére, amely üdvözlendő. Ugyanakkor lehetséges, hogy a képviselők meg szeretnék 
vizsgálni, hogy amennyiben e preambulumbekezdés kiegészülne a vonatkozó elvekkel, az 
hozzájárulhat-e az irányelv egységesebb végrehajtásához.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=TA&Reference=P6-TA-2008-0012&language=HU
2 Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a menedékkérők befogadására vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról (átdolgozás), 23. cikk (3) bekezdés
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Az integrációs lehetőségek javítása 26., 28., 32., 34. cikkek – az iskolai végzettségek 
elismerése, a foglalkoztatáshoz kötődő oktatási lehetőségekhez, integrációs programokhoz 
való jobb hozzáférés, valamint a nemzetközi védelemben részesülő személyek lakhatáshoz 
való hozzáférését javító intézkedések megvalósítása révén.

Az előadó teljes mértékben támogatja e módosításokat és javasolja, hogy a bizottság 
támogassa a Bizottság javaslatait.

Összegzés

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatának elvi elfogadását.

Az előadó általánosságban üdvözli a Bizottság módosításait, amelyeket rendkívül fontosnak 
tart a vonatkozó nemzetközi egyezmények és megállapodások teljes és tágabb értelmezése 
felé tett előrelépés érdekében. A javasolt módosítások emellett összhangban vannak a Tanács 
által elfogadott hágai és stockholmi programokkal az egységes védelmi jogállás létrehozása, 
valamint harmadik országok állampolgárainak integrálása terén tett további előrelépés 
tekintetében. A jogok összehangolása kulcsfontosságú e célok elérésében. A szöveg nagyobb 
jogi egyértelműsége elősegíti a tagállamok közötti gyakorlatok harmonizálását, és ezáltal a 
másodlagos migráció és az úgynevezett „Dublin-esetek” csökkentését. A fokozott 
egyértelműség a fellebbezések számának csökkenését is eredményezni fogja, és mindez a 
tagállamok igazgatási és pénzügyi terheinek csökkenésével fog járni.


