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I. BEVEZETÉS

A Bizottság 2009. február 18-án elfogadta az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EMTH) 

létrehozásáról szóló rendeletjavaslatot1, valamint az azt kísérő, az Európai Menekültügyi Alapról 

szóló határozat módosításáról szóló javaslatot2.

Az Európai Parlament 2009.május 7-én elfogadta a két javaslattal kapcsolatban az első olvasat 

során kialakított véleményét; az Európai Menekültügyi Támogató Hivatalról szóló rendelet 

tekintetében 40 módosítást fogadtak el a Bizottság javaslatára vonatkozóan3, az Európai 

Menekültügyi Alapról szóló határozat kapcsán nem javasoltak módosításokat4.

A Tanács 2010. február 25-én a Szerződés 294. cikkének megfelelően elfogadta a két javaslattal 

kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontját.

A Régiók Bizottsága 2009. október 5–7-én elfogadta a jövőbeli II. közös európai menekültügyi 

rendszerről szóló véleményt5, amely az Európai Menekültügyi Támogató Hivatalról szóló rendelet 

tekintetében több ajánlást is tartalmaz.

II. A JAVASLAT CÉLJA

Az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozásáról szóló rendelet célja, hogy javítsa a 

közös európai menekültügyi rendszer alkalmazását, erősítse a tagállamok által a menekültügy terén 

folytatott gyakorlati együttműködést, valamint operatív támogatást nyújtson azon tagállamok 

számára, amelyeknek nemzeti menekültügyi rendszere különleges és aránytalanul nagy terhelésnek 

van kitéve, és/vagy koordinálja az ilyen tagállamoknak nyújtott operatív támogatást. Ezzel 

párhuzamosan sor kerül az Európai Menekültügyi Alapról szóló határozat módosítására, mivel az 

eddig a menekültügyi alapból finanszírozott egyes műveletekért való felelősséget a Hivatal 

átvállalja.

                                               
1 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
2 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
3 T6-0379/2009, 2009.5.7.
4 T6-0375/2009, 2009.5.7.
5 CdR 90/2009 fin.
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III. A TANÁCS ELSŐ OLVASATBAN ELFOGADOTT ÁLLÁSPONTJÁNAK 

ELEMZÉSE

Általános megjegyzések

A tárgyalások a bel- és igazságügy területét érintő célokat és eszközöket a 2005–2010-es időszakra 

meghatározó hágai program által kialakított politikai környezetben zajlottak. Az Európai Tanács 

kötelezettséget vállalt arra, hogy a jogalkotási keret módosítása, valamint a gyakorlati 

együttműködés – többek között az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozásán keresztül 

történő – megerősítése révén továbbfejleszti a közös európai menekültügyi rendszert. Ezt követően, 

a 2008. októberi Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktumban az Európai Tanács jóváhagyta 

az említett hivatal 2009-ben történő létrehozását.

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, 

az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 

alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikke értelmében az Egyesült 

Királyság és Írország bejelentette, hogy részt kíván venni az Európai Menekültügyi Támogató 

Hivatal létrehozásáról szóló rendelet elfogadásában és alkalmazásában.

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, 

Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a

rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

Kulcsfontosságú kérdések

A Tanács, a Parlament és a Bizottság képviselői között az együttdöntési eljárás gyakorlati 

vonatkozásairól szóló közös nyilatkozat1 rendelkezéseivel összhangban kapcsolatfelvételre került 

sor annak céljából, hogy a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjának szakaszában 

megállapodást érjenek el. A Tanács a két intézmény álláspontjának összehangolása és az említett 

kapcsolatfelvételek alkalmával elért megállapodás figyelembevétele céljából mind az Európai 

Menekültügyi Támogató Hivatalról szóló rendeletjavaslattal, mind az Európai Menekültügyi 

Alapról szóló határozat módosítására irányuló javaslattal kapcsolatban elfogadja az első olvasat 

során kialakított tanácsi álláspontot, amely a bizottsági javaslat következő kulcsfontosságú 

módosításait tartalmazza:

                                               
1 HL C 148., 1999.5.28., 1. o.
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A különösen nagy terhelésnek kitett tagállamoknak nyújtott támogatás (22., 23., 37. és 38. 

módosítás)

A Tanács annak érdekében módosítja a Bizottság javaslatát, hogy egyértelművé tegye a Hivatal 

által a különösen nagy terhelésnek kitett tagállamok számára – elsősorban a menekültügyi támogató 

csoportok által – nyújtott támogatás feltételeit. A Tanács először is meghatározza a menekültügyi 

támogató csoportok feladatait, valamint a szakértőknek az ilyen csoportokba való kiküldésére 

vonatkozó szabályokat. Másodsorban, a Tanács egyértelművé teszi, hogy a menekültügyi támogató 

csoportok támogatásának kérelmezése a különösen nagy terhelésnek kitett tagállam felelőssége.

Harmadsorban, a Parlament módosítását elfogadva, a Tanács leszögezi, hogy a menekültügyi 

támogató csoportok által biztosítandó szakértelmet a műveleti tervben kell elfogadni. Végezetül, a 

Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja előírja, hogy a Hivatal felel a hirtelen nagy számban 

érkező harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó adatok elemzéséért, akiknek érkezése a 

nemzeti menekültügyi rendszerekre nézve különösen nagy terhelést jelent, és – többek között a 

meglévő korai figyelmeztető rendszerek vagy adott esetben az erre a célra létrehozott saját 

rendszere felhasználásával – a releváns információk gyors cseréjének a tagállamok és a Bizottság 

közötti biztosításáért.

Szolidaritás (2., 13., 19. és 24. módosítás)

A Hivatalnak a nemzetközi védelmet élvező személyek tagállamok közötti áttelepítésével 

kapcsolatos szerepét illetően a Tanács és a Parlament közötti informális kapcsolatfelvétel 

eredménye értelmében a közösségen belüli szolidaritás fejlesztése a tagállamok közötti 

megállapodás alapján és az érintett személy beleegyezésével történik. Ezen túlmenően, szükség 

esetén a tagállam az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR) konzultál.

Hasonlóképpen, a nemzetközi védelmet élvező személyeknek harmadik országokból a 

tagállamokba való áttelepítését illetően a Hivatal felel az áttelepítésre vonatkozóan a tagállamok 

által kezdeményezett információcserék és egyéb lépések koordinálásáért, amelyek célja, hogy eleget 

tegyenek ezen személyek védelmi szükségleteinek és szolidaritást vállaljanak a menedéket nyújtó 

országokkal.

Ezen túlmenően, a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja kijelenti, hogy a Hivatal 

eredményeinek értékelésekor kellő figyelmet kell fordítani az elért előrehaladásra, beleértve annak 

felmérését is, hogy szükséges-e további intézkedéseket hozni a valódi szolidaritás, valamint a 

különösen nagy terhelésnek kitett tagállamokkal való közös felelősségvállalás biztosítására.
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Az ügyvezető igazgató kinevezése és elszámoltathatósága (4., 25,. 29. és 30. módosítás)

A Tanács és a Parlament közötti informális kapcsolatfelvétel eredményeként a Tanács első 

olvasatban elfogadott álláspontja olyan kiválasztási eljárást ír elő az ügyvezető igazgató tisztségére 

vonatkozóan, amely során érvényesülnek az átláthatósághoz, a hatékonysághoz és a legmegfelelőbb 

jelölt kellő időben történő kinevezéséhez szükséges feltételek, és amely lehetővé teszi a Bizottság, a 

tagállamok és az Európai Parlament – intézményi szerepüknek megfelelően – kiegyensúlyozott 

részvételét. Ezen túlmenően, az ügyvezető igazgató elszámoltathatóságát további – különösen az 

Európai Parlament felé teljesítendő – jelentéstételi kötelezettségekkel növelik. Végezetül, a Tanács, 

a Bizottság és a Parlament intézményközi nyilatkozatot hagy jóvá a szabályozási ügynökségek 

koherenciájának, hatékonyságának és elszámoltathatóságának értékelésével foglalkozó 

intézményközi munkacsoportra vonatkozóan (I. MELLÉKLET).

A Hivatal vezetői és igazgatói szerkezete

A Hivatal vezetői és igazgatói szerkezetét az igazgatótanács és az ügyvezető igazgató alkotják, 

akiknek felelőssége biztosítani, hogy a Hivatal erőforrásait célzottan annak fő feladatára, azaz a 

tagállamok közötti gyakorlati együttműködés fokozására fordítsák. Az igazgatótanács szükség 

esetén az igazgatótanács és az ügyvezető igazgató munkáját segítő ügyvezető bizottságot hozhat 

létre.

A civil társadalom és az UNHCR szerepe (3., 18., 21., 26., 31., 35. és 42. módosítás)

A Tanács fontosnak tartja a Hivatal és a civil társadalom közötti szoros párbeszéd fenntartását.

Ennek fényében a Tanács megtartja a konzultációs fórum létrehozására vonatkozó bizottsági 

javaslatot, noha különválasztja a fórumot a Hivatal vezetési és igazgatási szerkezetétől. A fórum 

évente legalább egyszer ülést tart. A Tanács elfogadja továbbá a civil társadalomnak a Hivatalban 

betöltött szerepére vonatkozó parlamenti módosításokat, különösen annak kijelentése révén, hogy a 

civil társadalom képviselőit bevonják a képzések kialakításába és meghívhatják őket a 

munkacsoportokban való részvételre.
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A Hivatal munkájában különleges szerepet szánnak az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának.

Elsőként, az UNHCR képviselője megfigyelőként részt vehet az igazgatótanács ülésein, kivéve ha 

egyes olyan kérdéseket tárgyalnak, amelyek összeférhetetlenséghez vezethetnek. Továbbá, 

amennyiben olyan technikai dokumentumokat dolgoznak ki, amelyek a nemzetközi menekültjog 

bizonyos pontjaira hivatkoznak, a Hivatalnak kellőképpen figyelembe kell vennie az UNHCR 

vonatkozó iránymutatásait. Végezetül, a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja előírja, hogy 

az igazgatótanács dönt a Hivatal és az UNHCR közötti munkamegállapodásokról, ideértve azok 

költségvetési vonzatait is, valamint dönthet úgy, hogy a munkamegállapodásokban nem szereplő 

tevékenységekkel kapcsolatos költségeinek fedezése céljából pénzügyi forrásokat bocsát az 

UNHCR rendelkezésére.

Az Európai Parlament módosításai

A kulcsfontosságú kérdésekkel kapcsolatban a Tanácsnak a 2., 3., 4., 13., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 

25., 26., 29., 30., 31., 35., 37., 38. és 42. módosításra adott válasza fentebb található. A Tanács 

teljesen, részben vagy elvben elfogadta az 1., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 20., 34., 39., 

40. és 41. módosítást. Végezetül, a Tanács 6 módosítást nem fogad el a következő okok miatt:

– nem helyénvaló a nemzetközi és közösségi jogi normáknak való megfelelés biztosításának 

szükségességére (6. és 7. módosítás) hivatkozni,

– az Európai Parlamentnek a menekültügyi közösségi eszközök végrehajtására vonatkozó 

technikai jellegű dokumentumok elfogadásában betöltött szerepét illetően elegendő, ha a 

Hivatal az ilyen jellegű dokumentumok elfogadásának előkészítése során köteles kellőképpen 

figyelembe venni a Parlament által kinyilvánított véleményt (27. módosítás),

– szükségtelen arra vonatkozó rendelkezést beilleszteni, hogy a Hivatal meghozhatja a szükséges 

intézkedéseket a konzultációs fórum szakértelmének igénybe vételére (28. módosítás),

– az Európai Menekültügyi Támogató Hivatalról szóló rendelet szövegének az ügynökségek 

létrehozásáról szóló jogszabályokban használt megfogalmazást kell követni (32. és 33. 

módosítás).



16626/09 REV 2 ADD 1 pu/PU/kf/(pg) 7
DG H 1B HU

IV. ÖSSZEGZÉS

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja tükrözi a Tanács és az Európai Parlament közötti 

tárgyalások során a Bizottság segítségével kialakított kompromisszumot. A Coreper 2009. 

november 20-án az Európai Menekültügyi Támogató Hivatalról szóló rendelettel és az Európai 

Menekültügyi Alapról szóló határozattal kapcsolatos politikai megállapodás elfogadásával

jóváhagyta a kompromisszumot. Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottságának (LIBE) elnöke az azóta eltelt időben levélben jelezte a Coreper elnökének, hogy 

amennyiben a kompromisszumos szöveget a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjaként 

továbbítják a Parlament részére, javasolni fogja a LIBE tagjainak, majd a plenáris ülésnek, hogy a 

tanácsi álláspontot a Parlament módosítások nélkül, második olvasatban – a két intézmény jogász-

nyelvészei által végzett ellenőrzést követően – fogadja el. Az Európai Menekültügyi Támogató 

Hivatalról szóló rendelet és az Európai Menekültügyi Alapról szóló határozat elfogadását követően 

megnyílik az út az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal mielőbbi létrehozása előtt, ami döntő 

fontosságú a menekültügy területével kapcsolatos gyakorlati együttműködés további erősítése 

szempontjából.

____________
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I. MELLÉKLET

Intézményközi nyilatkozat

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete
az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozásáról

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság intézményközi munkacsoportot hozott létre a 

szabályozási ügynökségek koherenciájának, hatékonyságának, elszámoltathatóságának és 

átláthatóságának értékelésére, valamint hogy közösen megtalálják a munka javításának módját. A 

munkacsoport jelenleg olyan kulcsfontosságú területekre összpontosít, mint például a szabályozási 

ügynökségek szerepe és helye az EU intézményszerkezetében, ezen ügynökségek létrehozása, 

szerkezete és működése, valamint az azok finanszírozásával, költségvetésével, felügyeletével és 

irányításával kapcsolatos kérdések.

A jövőbeli Európai Menekültügyi Támogató Hivatal igazgatójának kinevezése tekintetében 

elfogadott szöveget (az alaprendelet 28. cikke), amely előírja, hogy az Európai Parlament 

„véleményt fogadhat el, amelyben kifejti a kiválasztott jelölttel kapcsolatos nézetét, és az 

igazgatótanács tájékoztatja az Európai Parlamentet arról, hogy véleményét milyen módon vették 

figyelembe”, az ügynökségek irányításának és elszámoltathatóságának javítására irányuló 

intézményközi erőfeszítések összefüggésében kell értelmezni.

_____________


