
CM\1052987HU.doc PE551.820v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2014 - 2019

Petíciós Bizottság

28.2.2015

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Detlef Zöllner német állampolgár által benyújtott 2224/2013. számú petíció a 
Dublin II. rendelet reformjáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Parlamentet az egy harmadik ország állampolgára által a 
tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 
tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 
343/2003/EK rendelet (Dublin II. rendelet) reformjára kéri. Állítása szerint a rendelet pusztán 
azért készült, hogy megnehezítse a menedékkérők életét. Főként azt szeretné, hogy töröljék el, 
hogy a menedékkérőknek kötelezően lakóhellyel kelljen rendelkezniük. Jelenleg a 
menedékkérőknek abban az uniós tagállamban kell benyújtaniuk a menedékjog iránti 
kérelmüket, amelyikben az Unió területére beléptek. A kötelező lakóhely elve azt jelenti, 
hogy azokat a menedékkérőket, akik Olaszországban érkeztek az Unióba, majd ezután 
Németországba utaztak, a német hatóságok visszaküldhetik Olaszországba, hogy ott nyújtsák 
be a menedékjog iránti kérelmüket. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez embertelen módon 
korlátozza a menedékkérők szabad mozgását, és ennek eltörlését kéri.     

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. szeptember 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló, belső határok nélküli térség 
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létrehozása az Amszterdami Szerződés 1999-ben történt hatálybalépésével szükségessé tette 
az Unió külső határain a határellenőrzés megerősítését, valamint a nem uniós állampolgárok 
belépésének és tartózkodásának szabályozását, különösen a közös menekültügyi és 
bevándorlási politika révén. E politika célja egyensúlyt találni aközött, hogy az Unió 
megközelíthető maradjon azok számára, akiknek nemzetközi védelemre lehet szükségük, 
illetve hogy biztosítva legyen a tagállamok külső határainak ellenőrzése. 

Ami a közös európai menekültügyi politikát illeti, az uniós jogalkotó szervek 2013-ban 
elfogadták a közös európai menekültügyi rendszerre (CEAS) vonatkozó második jogalkotási 
csomagot. A CEAS célja, hogy közös eljárást és egységes jogállást hozzon létre a 
kérelmezőkkel, illetve a nemzetközi védelemben részesülő személyekkel való egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében, függetlenül attól, hogy kérelmüket melyik tagállamban 
nyújtották be, illetve melyik tagállamban kaptak védelmet. Ennek eredményeként 2014. 
január 1-től a petíció benyújtója által hivatkozott 343/2003/EK tanácsi rendelet helyébe a 
2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban Dublin 
IIII. rendelet)1 lépett.

Ez utóbbi tartalmazza a felelős tagállam meghatározásának szabályait, valamint a nemzetközi 
védelmet kérelmezők átadására vonatkozó szabályokat, amelyek a felelős állam 
meghatározását követően alkalmazandók. Míg a nemzetközi védelem iránti kérelem 
megvizsgálásáért elvben az a tagállam felelős, amelyik a kérelmező EU-ba való belépésében, 
illetve az EU-ban való tartózkodásában a legnagyobb szerepet játszotta, a kérelmező ahhoz 
fűződő érdeke, hogy kérelmét egy másik tagállamban nyújtsa be, szintén figyelembe vehető, 
különösen ha a kérelmező kiskorú vagy családegyesítéssel kapcsolatos kérdések merülnek fel: 
a Dublin rendelet átdolgozása felállít egy feltételrangsort a felelős állam meghatározására, 
amely kiterjed a családi szempontoktól kezdve a valamely tagállamban a közelmúltban 
kiadott vízumra vagy tartózkodási engedélyre, valamint arra is, hogy a kérelmező az Unióba 
szabályosan vagy szabálytalanul lépett-e be. Ezért a menedékjog iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős tagállam eltérhet a belépés szerinti tagállamtól. 

A kérelem megvizsgálásának ideje alatt a menedékkérőknek abban a tagállamban van joguk 
tartózkodni, amelyik kérelmük elbírálásáért felelős, így az uniós jog korlátozza lehetőségüket 
arra, hogy más államokba utazzanak azelőtt, hogy a felelős tagállam a menedékjog iránti 
kérelmüket elbírálná2. A menekültstátuszt vagy a kiegészítő védelmet élvezőknek azonban 
joguk van szabadon mozogni a schengeni térségen belül, ugyanolyan feltételekkel mint 
bármely más, az Unióban jogszerűen tartózkodó személynek.   

A Dublini rendelet tagállamok általi végrehajtására vonatkozó releváns statisztikák 
megtalálhatók az Eurostat honlapján: 

                                               
1  Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
teljes szövege a következő címen található: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0604

2 A menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárásokról szóló 2005. december 1-jei 
2005/85/EK tanácsi irányelv (HL L 326., 2005.12.13., 13. o.) 9. cikke és a menedékkérők befogadása 
minimumszabályainak megállapításáról szóló 2003. január 27-i 2003/9/EK tanácsi irányelv (HL L 31., 2003.2.6., 
18. o., magyar különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 101. o.) 7. cikke.
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HYPERLINK 
"http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics" 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics

Következtetés

A CEAS és különösen a Dublin III. rendelet teljes és következetes végrehajtása az EU 
egészében a Bizottság számára rövid- és középtávon prioritást képez. A Bizottság szorosan 
nyomon fogja követni az átdolgozott Dublini rendelet nemzeti hatóságok általi átültetését, és 
2016-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé annak alkalmazásáról, továbbá 
adott esetben megfontolja az esetlegesen szükséges módosításokat. 


