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Tárgy: Norbert Friedrichs, német állampolgár által a Pro Asyl és két aláíró nevében 
benyújtott 0767/2011. számú petíció a menedékjogi irányelv módosításáról

Tárgy: Rita Ißleib német állampolgár által benyújtott 1073/2012. számú, 5 aláírást 
tartalmazó petíció a németországi és az európai menekültek helyzetéről

1. Az 0767/2012. számú petíció összefoglalása

A menedékjogi irányelv kapcsán a petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy 
ellenezze a menedékkérők őrizetbe vételét és biztosítsa, hogy ez ne váljon általános szabállyá 
az Európai Unióban. Azon a véleményen van, hogy nincs ésszerű indok a menedékkérők 
elzárására, akik az elmeneküléssel nem követnek el bűntettet.

Az 1073/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója komolyan aggódik a németországi és az európai menekültek helyzete 
miatt. Véleménye szerint a menekültekre vonatkozó jogszabályok egyre inkább embertelenné 
válnak. A petíció benyújtója említést tesz a menekültekkel szemben az Unió külső határainál 
alkalmazott bánásmódról, amelyet riasztónak és emberhez nem méltónak talál. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy az emberi jogok tiszteletben tartásán alapuló helyes intézkedések 
révén az Unióban megfelelően lehet kezelni a menekültügyi problémát. Felkéri az Európai 
Parlamentet, hogy ne fogadjon el menekültek ellen irányuló további jogszabályokat, ehelyett 
dolgozzon ki egy új, humanitárius menekültügyi politikát, amely nem kényszeríti a 
menekülteket arra, hogy ők fizessék meg a gazdasági és pénzügyi válság árát. A petíció 
benyújtója bízik abban, hogy a keresztény és a humanista értékek meggyőző erővel fognak 
bírni az ügy elbírálása során.
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2. Elfogadhatóság

0767/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 11.
1073/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 7.

Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A Bizottság javaslatot tett a jelenlegi menekültügyi eszközök módosítására, amelynek célja a 
menedékkérőkkel és a nemzetközi védelemben részesülőkkel szembeni bánásmódra 
vonatkozó előírások javítása és megfelelőbb összehangolása. 

A kvalifikációs irányelvet a két társjogalkotó már elfogadta, és politikai megegyezés született 
a befogadási feltételekről szóló irányelv és a Dublin rendelet módosítására irányuló 
javaslatokról is. A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv módosítására irányuló bizottsági 
javaslatról még folynak a tárgyalások. 

Azon eszközök, amelyekről már megállapodás született, teljes mértékben összhangban állnak 
a Bizottság javaslataival. Konkrétan biztosítják, hogy a menedékkérők fogva tartására csak 
kivételes esetben kerülhessen sor, annak megállapítását követően, hogy a kevésbé kényszerítő 
erejű intézkedések nem alkalmazhatók hatékony módon. A felülvizsgált eszközök emellett 
fontos garanciákat vezetnek be például az ingyenes jogi segítségnyújtáshoz és a hatékony 
jogorvoslathoz való hozzáférés tekintetében, és jelentősebb védelmet biztosítanak a 
kiszolgáltatott személyek – köztük a kiskorúak és a kínzások áldozatai – számára. 

A módosított jogi szabályozás az Unió Alapjogi Chartájával egyetemben biztosítja majd, 
hogy az uniós menekültügyi jogi keret maradéktalanul összhangban álljon a menekültek 
jogállásáról szóló, 1951. évi genfi egyezménnyel és a többi vonatkozó nemzetközi előírással. 

Ezenfelül a Bizottság mint az uniós jog őre nyomon követi az uniós menekültügyi vívmányok 
tagállamok általi átültetését és alkalmazását is. Amennyiben problémák merülnek fel, azokat a 
Bizottság a helyzet orvoslása érdekében az érintett tagállam hatóságaival együttműködve –
akár kötelezettségszegési eljárások útján is – megfelelően kivizsgálja.


