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PR_COD_COD_1recastingam

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

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 javaslatról (átdolgozás)

(COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság által a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatra 
(COM(2009)0551),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint a 63. cikk (1) 
bekezdése 1. pontjának c), 2. pontjának a) és 3. pontjának a) alpontjára, amelyek alapján a 
Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7–0250/2009),

– tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi 
döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című, az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 
78. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodásra1,

– tekintettel eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsághoz intézett, 2010. február 2-i levélre,

– tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-
0000/2010),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül 
egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a korábbi jogi aktusok változatlanul 
hagyott rendelkezéseinek e módosításokkal együtt történő kodifikációja tekintetében a 
javaslat ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását 
tartalmazza,

1. elfogadja az alábbi, első olvasatbeli álláspontját, figyelembe véve az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ezen irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, valamint az Európai Unió 
Alapjogi Chartája által elismert 
alapelveket. Így biztosítani kívánja 
különösen az emberi méltóság, valamint a 
menedékkérők és az őket kísérő 
családtagjaik menedékhez való jogának 
teljes körű tiszteletben tartását , valamint a 
Charta 1., 7., 14., 15., 16., 18., 21., 24., 34. 
és 35. cikke alkalmazásának előmozdítását, 
és ennek megfelelően kell végrehajtani.

(15) Ezen irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, valamint az Európai Unió 
Alapjogi Chartája által elismert 
alapelveket. Így biztosítani kívánja 
különösen az emberi méltóság, valamint a 
menedékkérők és az őket kísérő 
családtagjaik menedékhez való jogának 
teljes körű tiszteletben tartását, valamint a 
Charta 1., 7., 14., 15., 16., 18., 21., 23., 24., 
34. és 35. cikke alkalmazásának 
előmozdítását, és ennek megfelelően kell 
végrehajtani.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának a nők és férfiak közti egyenlőségről szóló 23. cikkét is 
meg kell említeni a menedékjog iránti kérelmek vizsgálata során a nemeket figyelembe vevő 
megközelítés biztosítása érdekében.

Módosítás 2

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:
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a) a családi élet megőrzésére, ideértve a 
családegyesítés lehetőségeit az elszakított 
gyermekek esetében; 
b) a gyermek jólétére és szociális 
fejlődésére, különös figyelmet fordítva a 
gyermek etnikai, vallási, kulturális és 
nyelvi hátterére, valamint további 
tekintettel az ellátó- és felügyeleti 
rendszerek stabilitásának és 
folyamatosságának, valamint 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 
gyermekkereskedelem áldozata lehet;
d) a gyermek véleményére, az ilyen jellegű 
véleményeknek a gyermek korának és 
érettségének megfelelő mértékű 
fontosságot tulajdonítva.

Or. en

Indokolás

A módosítás világos iránymutatást ad a „legjobb érdekek” meghatározásának módját illetően 
a védelmi szükségletek felmérése során, és segítséget fog jelenteni a tagállami gyakorlatok 
összehangolásakor is.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

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, többek között a nemi 
identitásra és a szexuális irányultságra.

Or. en



PE448.996v01-00 8/21 PR\832116HU.doc

HU

Indokolás

Ez a kiegészítés biztosítja, hogy a szöveg teljes mértékben tükrözi a nemi dimenziót és a 
csoportok változó természetét a különböző társadalmakban, valamint a szintén változó 
nemzetközi emberi jogi normákat.

Módosítás 4

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 nemzetközi védelemben 
részesülő személy alábbi olyan 
családtagjai, akik a nemzetközi védelem 
iránti kérelemmel összefüggésben a 
kérdéses tagállamban tartózkodnak:

Or. en

Indokolás
Az „amennyiben a családi kötelék már a származási országban is fennállt” módosító 
mondatrészbe nem férnek bele azok a családi köteléket, amelyek a menekülés ideje alatt vagy 
a fogadó országban jöttek létre, ideértve a megérkezést követően született gyermekeket. A 
családi egység tiszteletben tartásának nem lehet feltétele az, hogy a családalapításra a 
származási országból való menekülés előtt került sor, és azokat a családokat is számításba 
kell venni, amelyek a menekülés közben vagy a befogadó országba való megérkezéskor jöttek 
létre.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) „a gyermek érdekének 
elsődlegessége” a gyermekek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményre, valamint az 
ENSZ Gyermekjogi Bizottságának és más 
ENSZ-ügynökségek ajánlásaira, záró 
észrevételeire és jelentéseire történő 
hivatkozással megállapított 
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elsődlegességek;

Or. en

Indokolás

Erra a kiegészítésre azért van szükség, hogy világosan meghatározzuk „a gyermek érdekének 
elsődlegességét” a (17) preambulumbekezdéssel összhangban.

Módosítás 6

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 csak azon alábbi 
szereplők nyújthatják, akik hajlandóak 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 7

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 pont – 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, illetve az államterület egy 
jelentős részét ellenőrzésük alatt tartó 
pártok vagy szervezetek, ideértve a 
nemzetközi szervezeteket is.
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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 8

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 –
elejét veszik az üldöztetésnek, illetve a 
súlyos sérelem elszenvedésének, és ha a 
kérelmező hozzáférhet e védelemhez.

Or. en

Indokolás

A „hatékony és tartós védelem” a cél; ha ez nem elérhető, akkor a „megfelelő lépések” nem 
elegendőek.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nemzetközi védelem iránti kérelem 
értékelésének részeként a tagállamok 

(1) A nemzetközi védelem iránti kérelem 
értékelésének részeként a tagállamok 
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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.

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, és ésszerűen elvárható tőle, 
hogy ott is tartózkodjon.

Or. en

Indokolás

The person concerned should be able to lead a relatively normal life in another part of the 
country of origin, without undue hardship (wording taken from UNHCR). The reasonableness 
analysis includes the assessment of different factors, including the personal circumstances of 
the applicant and the possibility for economic survival in the area, elements which a number 
of Member States already take into consideration. The maintenance of this requirement is 
also inline with UNHCR guidelines on International Protection: "internal flight or Relocation 
Alternative", a recent case of ECHR Shalah Sheikh which includes wording on 'reasonability', 
and established jurisprudence confirming the relevance of the reasonableness test.

Módosítás 10

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. Abban az 
esetben, amikor a kérelmező kísérő 
nélküli kiskorú, a megbízható és tényleges 
segítségnyújtás és a felügyeleti rendszerek 
elérhetősége – azaz a kísérő nélküli 
kiskorú gyermek érdekének 
elsődlegessége – az (1) bekezdés szerinti 
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vizsgálat része. 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 fel is 
használják. Határozott fenntartással kell 
kezelni ezen bekezdés alkalmazását akkor, 
amikor az állam vagy az állam 
megbízottai az üldöztetésért felelős 
személyek.

Or. en

Indokolás

i) When that applicant is an unaccompanied minor, the availability of secure and concrete 
care and custodial arrangements, which are in the best interests of the unaccompanied minor, 
must be part of the assessment under paragraph 1.
ii) Information gathered should also be used in the evaluation process. This adds to a more 
effective evaluation and reduces the possibility of legal challenge.
 iii) This is in line with the Michigan Guidelines on the International Protection of Refugees 
which state that "there must be a reason to believe that the reach of the agent or author of 
persecution is likely to remain localised outside the designated place of internal relocation. 
There should therefore be a strong presumption against finding an 'internal protection 
alternative' where the agent or author of the original risk of persecution is, or is sponsored 
by, the national government”.

Módosítás 11

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; vagy

Or. en
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Indokolás

Számos uniós tagállamban és a nemzetközi jog szerint már az is elegendő, ha a két 
követelmény egyikét teljesítik egy bizonyos társadalmi csoport meghatározása céljából. Ezt a 
gyakorlatot kötelezővé kellene tenni uniós szinten a védelmi hiányosságok elkerülése és a 
tagállamok menekültügyi politikái közötti koherencia növelése érdekében.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 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 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, többek 
között a nemi identitásra.

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
e cikk azon egyéb közeli hozzátartozókra is 
alkalmazandó, akik a származási ország 
elhagyásának időpontjában a családdal 
együtt éltek, és akik ezen időpontban teljes 
mértékben vagy nagy részben a 
nemzetközi  védelemben részesülő személy 

(5) A tagállamok tekinthetik úgy, hogy e 
cikk azon egyéb közeli hozzátartozókra is 
alkalmazandó, akik a származási ország 
elhagyásának időpontjában a családdal 
együtt éltek, és akik ezen időpontban teljes 
mértékben vagy nagy részben a 
nemzetközi  védelemben részesülő személy 
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eltartottjai voltak. eltartottjai voltak.

Or. en

Indokolás

Ez összehangolná a tagállamok gyakorlatait.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok eljárásokat állapítanak 
meg a kísérő nélküli kiskorú 
családtagjainak – a nemzetközi védelem 
megadását követő – mielőbbi 
felkutatására,  ugyanakkor  védelmezik a 
kiskorú elsődleges érdekét. Amennyiben a 
kiskorú, illetve a kiskorú közeli 
hozzátartozóinak élete vagy testi épsége 
veszélybe kerülhet, különösen amennyiben 
azok a származási országban maradtak, 
ügyelni kell arra, hogy az érintett 
személyekre vonatkozó információk 
gyűjtése, feldolgozása és közlése 
bizalmasan történjen.

(5) A tagállamok eljárásokat állapítanak 
meg a kísérő nélküli kiskorú 
családtagjainak mielőbbi felkutatására a 
nemzetközi védelem iránti kérelem 
benyújtásának szakaszában, 
ugyanakkor védelmezik a kiskorú 
elsődleges érdekét. Amennyiben a kiskorú, 
illetve a kiskorú közeli hozzátartozóinak 
élete vagy testi épsége veszélybe kerülhet, 
különösen amennyiben azok a származási 
országban maradtak, ügyelni kell arra, 
hogy az érintett személyekre vonatkozó 
információk gyűjtése, feldolgozása és 
közlése bizalmasan történjen.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által átdolgozott befogadási feltételekről szóló irányelvben javasoltak szerint is 
kívánatos volna már a kérelmek benyújtásakor a család felkutatását célzó programok 
elindítása, és ez biztosítaná a két irányelv közötti összhangot.
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INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat az eredeti 2004/83/EK irányelv átdolgozására (részleges módosítására) 
irányul. Az Európai Parlamenttel csak konzultáltak az eredeti javaslat esetében, míg most a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a Parlament együttdöntési helyzetbe került. A 
jelenlegi irányelvnek két alapvető eleme van: azok a feltételek, amelyek teljesülése esetén 
valaki megkaphatja a menekült jogállást vagy kiegészítő védelmi jogállást, valamint a 
védelem tartalma a tartózkodás, foglalkoztatás és szociális jogok vonatkozásában a 
védelemért felelős tagállamban.

A Bizottság az átdolgozási javaslatát (COM(2009)551 végleges/2) a korábbi irányelv előírt 
felülvizsgálatának eredményeként és a kialakult joggyakorlat folyományaként nyújtotta be. 
Az is egyértelmű, hogy a tagállamok között jelentős különbségek vannak a jelenlegi irányelv 
gyakorlati végrehajtása tekintetében. Ez nagy különbségekhez vezet a menekültstátusz 
megadásának összaránya tekintetében és felveti annak veszélyét, hogy folytatódik a 
kérelmezők másodlagos migrációja. Míg az egyenlőtlenségek némelyikét jobb együttműködés 
révén le lehet küzdeni – amiben az új Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalnak fontos 
szerepet kellene játszania –, szükség van a jogszabályi keret, azaz az irányelv pontosítására a 
végrehajtási folyamat biztosabb és egyértelműbb keretének biztosítása érdekében. 

Az előadó általánosságban üdvözli a Bizottság által javasolt változtatásokat és csak néhány 
módosítást ajánl. 

Egy ilyen fontos módosítási javaslat a két védelmi kategória egymáshoz való közelítése a 
nemzetközi védelemre jogosultakra történő utalással (1., 2b., 2j. és más cikkek). Ezzel arra 
emlékeztetnék a végrehajtó hatóságokat, hogy a két védelmi kategória kiegészíti egymást. A 
kiegészítő védelem nem kisebb jelentőségű azok számára, akiket komoly veszély fenyeget 
származási országukba való visszatérésük esetén. A bizottsági javaslat további célja a 
jogosultság feltételeinek közelítése a védelem tartalma tekintetében (22–27., 29., 30., 33., 34. 
cikk és a kapcsolódó preambulumbekezdések). A tagállamok többsége eddig sem tett 
nagyobb különbséget a két csoport között. Csak három tagállam korlátozza a kiegészítő 
védelemben részesülők munkaerőpiachoz való teljes mértékű hozzáférését; egy tagállam az 
egészségügyhöz való hozzáférés alapján tesz különbségeket; e csoport esetében nyolc 
tagállam szab határt a tartózkodási engedély érvényességének időtartamára vonatkozóan
annak alapján – néhányuk álláspontja szerint –, hogy a kiegészítő védelemre szorulóknak csak 
rövid távú igényeik lesznek, bár ezt a valóság nem igazolja. Ezért úgy tűnik, hogy a bizottsági 
javaslatok a tagállamok álláspontját tükrözik.

Az előadó a 10. cikkel kapcsolatos bizottsági javaslatot még néhány nemre és nemi identitásra 
vonatkozó módosítással egészítette ki ((15) és (29) preambulumbekezdés, 10. cikk (1) 
bekezdés d) pont). Míg néhány tagállam e területen jó gyakorlattal rendelkezik, mások 
kevésbé hajlandóak erre megfelelő súlyt fektetni. 

Az előadó egy további módosítást javasol a 10. cikk d) pontjához: a csoportokra vonatkozó 
két feltételnek választhatónak és összesítő jellegűnek kell lennie. Ez fontos különbség a 
védelmi szükségletek felmérése tekintetében, ezért azt pontosítani kell, és jobban összhangba 
kell hozni a menekültügyi egyezménnyel.
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Az előadó által benyújtott egyéb módosítások a gyeremekekre vonatkoznak: a gyermek 
érdekének elsődlegességével a bizottsági javaslat (17) preambulumbekezdése foglalkozik. Az 
előadó úgy véli, hogy itt további tartalmi pontosításra van szükség és javasolja – a 
preambulumbekezdéshez fűződő – 2. cikk (1) bekezdésének kiegészítését, és ezzel a tényleges 
szöveg tartalmi kiegészítését. A 8. cikk (2) bekezdéséhez javasolt módosítás kimondottan a 
kísérő nélküli kiskorú ellátásával foglalkozik. Az ilyen gyerekek ellátásának folyamatosságát 
elhanyagolták, pedig azt a közös európai menekültügyi rendszer valamennyi összetevőjében 
figyelembe kell venni, ezért is javasoljuk a 31. cikk (5) bekezdésének módosítását.  Az előadó 
felkéri a Bizottságot és a Tanácsot arra, hogy vegyék figyelembe a szükséges 
folyamatosságot, nem utolsósorban az ilyen gyermekek gyámsága vonatkozásában. 

Ugyancsak örömmel venné, ha a Tanács és a Bizottság további pontosításokkal élne arra 
vonatkozóan, hogy mi lehetne a szokásjogi gyakorlatokkal kapcsolatos lehetséges legjobb 
megoldás, hiszen ezek egyértelmű veszélyt jelentenek azok számára, akik az ilyen jellegű 
gyakorlatokat ellenzik vagy akikről úgy vélik, hogy ezeket a szokásokat megsértették. 
Szükség van-e jogalkotási szövegre ennek figyelembe vételéhez vagy elegendő lehet 
egyértelmű iránymutatások megfogalmazása? 

A család meghatározására vonatkozó javaslatok a gyermekeket is érintik. Az előadó üdvözli a 
házas kiskorúak csoportjával foglalkozó bizottsági javaslatokat, amely csoport kis számú 
ugyan, de védelem iránti igényüket nem szabad családi állapotuktól tenni függővé. Számos 
szakértői csoport rámutatott már arra, hogy a menekülés során vagy a megérkezéskor létrejött 
családok védelmi szükségleteit nem feltétlenül vizsgálják meg kimerítően, és ezért az eljárás 
során a szétválasztás fenyegeti őket. Ezt úgy is lehet tekinteni, mint a családi élethez való jog 
megsértését. 

A 7. cikk a védelem szereplőire vonatkozik. Egy határozott álláspont szerint elvileg csak 
államokat lehet a védelem szereplőinek tekinteni: a nemzetközi szervezetek nem 
rendelkeznek az állam ismérveivel és nem lehetnek nemzetközi egyezmények részes felei. A 
Bizottság által javasolt e cikket érintő változtatás célja a nem állami szereplőkkel szemben 
támasztott követelmények megerősítése, amennyiben azokról úgy vélik, hogy képesek 
hatékony és hathatós védelmet nyújtani. Az előadó a cikk átrendezése mellett döntött annak 
érdekében, hogy a feltételek az állami és nem állami szereplőkre is vonatkozzanak.

A 8. cikk a származási országon belüli védelmet érinti. Az előadó a bizottsági javaslat mellett 
a 8. cikk (1) bekezdése eredeti szövegezésének megtartását javasolja: az előadó tudomása
szerint az „ésszerűség” fogalma a Bizottság pontosításához hasonlóan itt jogi jelentőséggel 
bír. Az előadó mérlegeli a státusz megszűnésével foglalkozó 11. és 16. cikkek további 
megfelelő módosítását.

Az előadó sajnálja, hogy még ebben a korlátozott alkalmazási körrel rendelkező átdolgozási 
javaslatban sem foglalkoztak a 14. és 19. cikkel kapcsolatos jelentős jogi kérdésekkel vagy a 
humanitárius védelemben nem részesülők esetében a visszaküldés kérdésével. +A védelem 
nem állami szereplőivel, így a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos más kérdésekkel elvi 
alapon nem foglalkoztak. Ezért az előadó külön cikkeket illesztett a felülvizsgálatra 
vonatkozó rendelkezésbe.
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Általában véve azonban az előadó a Bizottság javaslatait a Parlament számára elfogadásra 
ajánlja. Reméli, hogy saját módosításai is pozitív fogadtatásra találnak és várja a Bizottság 
válaszát.



PE448.996v01-00 18/21 PR\832116HU.doc

HU

MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2010)5206

Mr Fernando LOPEZ AGUILAR
Chair of Civil Liberties, Justice 
and Home Affairs Committee
ASP 11G306
Brussels

Subject: Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on 
minimum standards for the qualification and status of third country nationals 
or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content 
of the protection granted
COM(2009) 551 final of 21.10.2009 - 2009/0164 (COD)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows: 

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible. 

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
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the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 87, the Committee on Legal Affairs considered that the 
technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were 
necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 27 January 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 22 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87. 

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI 
SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2009. november 23.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
A BIZOTTSÁG

Javaslat 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 

(átdolgozás)
COM(2009)551, 2009.10.21. – 2009/0164(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 
november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2009. 
október 29-én ülést tartott, hogy megvizsgálja többek között a Bizottság által előterjesztett, 
fent említett javaslatot.
Ezen az ülésen1 a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek 
menekültként vagy más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének 
feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 
29-i 2004/83/EK irányelv átdolgozására irányuló javaslat vizsgálata alkalmával a tanácsadó 
munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg.

1) A 9. cikk (3) bekezdésében „A 2. cikk c) pontjával összhangban” bevezető szöveget „2. 
cikk d) pontjával összhangban” szövegre kell módosítani.

2) A 19. cikk (1) bekezdésében „az ezen irányelv hatálybalépése után” szöveget „a 
2004/83/EK irányelv hatálybalépése után” szövegre kell módosítani.

                                               
1 A tanácsadó munkacsoport, amely számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt 
rendelkezésre, az angol nyelvű változat alapján dolgozott, mivel ez volt a tárgyalt szöveg eredeti nyelvi 
változata.
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3) A 23. cikk (2) bekezdésében „a 24–34. cikkben” hivatkozást „a 24–34. és a 29–35. 
cikkben” hivatkozásra kell módosítani.

4) A 39. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében az utolsó mondatot – „E rendelkezések 
szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak”– az átdolgozásra irányuló javaslat érdemi 
változásainak jelölésére általánosan használt szürke háttérrel kellett volna kiemelni.

5) A 39. cikk (2) bekezdésének végén a „valamint a rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot” szürke háttérrel kellett volna kiemelni.

6) A 42. cikkbe vissza kell illeszteni a 2004/83/EK irányelv 40. cikkének záró szavait („az 
Európai Közösséget létrehozó Szerződéssel összhangban”).

7) Az I. melléklet B. részében a 2006. október 10. dátum helyett 2006. október 9. dátumot kell 
feltüntetni.

Ennek eredményeként a javaslat vizsgálata alapján a tanácsadó munkacsoport ellenvetés 
nélkül megállapíthatta, hogy a javaslat a benne, illetve az e véleményben meghatározottakon 
kívül nem tartalmaz érdemi módosításokat. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott 
rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a 
tanácsadó munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabályok 
érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
jogtanácsos jogtanácsos főigazgató


