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I. BEVEZETÉS

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

létrehozásáról szóló rendeletjavaslatot1 kísérő, az Európai Menekültügyi Alapról szóló határozat2

módosításáról szóló javaslatot.

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

során kialakított véleményét; az Európai Menekültügyi Alapról szóló határozat kapcsán nem 

javasoltak módosításokat3, az Európai Menekültügyi Támogató Hivatalról szóló rendelet 

tekintetében pedig 40 módosítást fogadtak el a Bizottság javaslatára vonatkozóan4.

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

kapcsán az első olvasat során kialakított álláspontját.

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

rendszer II-ről szóló véleményt5, amely az Európai Menekültügyi Támogató Hivatalról szóló 

rendelet tekintetében több ajánlást is tartalmaz.

II. A JAVASLAT CÉLJA

Az Európai Menekültügyi Alapról szóló határozat módosítására az Európai Menekültügyi 

Támogató Hivatal létrehozása nyomán bekövetkező változások figyelembevétele, és különösen 

annak lehetővé tétele érdekében kerül sor, hogy az eddig a menekültügyi alapból finanszírozott 

egyes műveletekért való felelősséget a Hivatal átvállalja. Az Európai Menekültügyi Támogató 

Hivatal azzal a céllal jön létre, 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 nyomásnak van kitéve, és/vagy koordinálja az ilyen 

tagállamoknak nyújtott operatív támogatást.

                                               
1 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
2 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
3 T6-0375/2009, 2009.5.7.
4 T6-0379/2009, 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 és 

kollaboratív 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. cikkével összhangban az 

Egyesült Királyság és Írország jelezte részvételi szándékát e határozat elfogadásában és 

alkalmazásában.

Az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez 

csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dánia nem vesz részt az 

Európai Menekültügyi Alapról szóló határozat elfogadásában, és a határozat rá nézve nem kötelező 

és nem alkalmazandó.

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

vonatkozásairól szóló együttes nyilatkozat1 rendelkezéseivel összhangban kapcsolatfelvételre került 

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

megállapodást érjenek el. Ezen egyeztetések eredményeként megállapodás jött létre az Európai 

Menekültügyi Támogató Hivatalról szóló rendelet és az Európai Menekültügyi Alapról szóló 

határozat szövegével kapcsolatban.

                                               
1 HL C 148., 1999.5.28., 1. o.
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IV. KÖVETKEZTETÉS

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

a Bizottság által támogatott – tárgyalások során kialakított kompromisszumot. A Coreper 2009. 

november 20-án az Európai Menekültügyi Alapról szóló határozattal és az Európai Menekültügyi 

Támogató Hivatalról szóló rendelettel kapcsolatos politikai megállapodás elfogadása révén 

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 ellenőrzésre is figyelemmel – fogadja el. Az Európai Menekültügyi Alapról 

szóló határozat és az Európai Menekültügyi Támogató Hivatalról szóló rendelet 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.

_____________


