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_____________________________________________________________ 
 

Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály 
2 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Helyénvaló tehát, hogy a Bizottság 

közös uniós éves prioritásokat határozzon 
meg egyes földrajzi területek, illetve 
nemzetiségek tekintetében, valamint a 
letelepítésre szoruló menekültek 
meghatározott kategóriáira vonatkozóan. 

(2) Az 573/2007/EK európai parlamenti és 

tanácsi határozat
1
 célkitőzéseinek elérése 

érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni, hogy az Európai Unió 

mőködésérıl szóló szerzıdés 290. cikke 

értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el, amelyekben közös 
uniós éves prioritásokat határoz meg egyes 
földrajzi területek, illetve nemzetiségek 
tekintetében, valamint a letelepítésre 
szoruló menekültek meghatározott 
kategóriáira vonatkozóan. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság megfelelı 

konzultációkat folytasson az elıkészítı 

munka során, többek között szakértıi 

szinten. 

 Annak érdekében, hogy elıre nem látott 

sürgısségi helyzetekben a közös uniós 

éves prioritásokat késlekedés nélkül 

aktualizálni tudja, a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy sürgısségi eljárás 

keretében fogadjon el felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusokat. 

 
1 HL L 144., 2007.6.6., 1. o.  

 

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály 
4 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Annak érdekében, hogy még több 

tagállam kapcsolódjon be a letelepítési 

intézkedésekbe, kiegészítı pénzügyi 

támogatásban kell részesíteni a 

tagállamokat, amelyek elsı ízben vesznek 

részt a letelepítési programban. 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
573/2007/EK határozat 
13 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok minden egyes olyan 
letelepített személy után 4 000 EUR 
átalányösszegben részesülnek, aki a 13. 
cikk (6) bekezdésével összhangban 

kialakított közös uniós éves prioritások 

által az egyes földrajzi területekre, illetve 

nemzetiségekre, valamint a letelepítésre 

szoruló menekültek meghatározott 

csoportjaira vonatkozóan megállapított 

kategóriák valamelyikébe tartozik. 

(4) A tagállamok minden egyes, a 13. cikk 
(6) és (6a) bekezdésének megfelelıen az 

egyes földrajzi területekre vagy 

nemzetiségekre vonatkozóan kialakítandó 

közös uniós éves prioritásokkal 

összhangban letelepített személy után 
4 000 EUR átalányösszegben részesülnek. 

 A menekültek sérülékeny csoportjainak 

alábbi kategóriáit a földrajzi területekre 

vagy nemzetiségekre vonatkozó éves 

prioritásokra tekintet nélkül minden 

esetben közös uniós éves prioritásokként 

kell kezelni: 

 - veszélyben lévı gyermekek és nık, 

különös tekintettel a pszichológiai, fizikai 

vagy szexuális erıszak vagy 

kizsákmányolás fenyegetettjeire,  

 - kíséret nélküli kiskorúak, ha érdeküket 
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leginkább a letelepítés szolgálja, az 

Európai Unió alapjogi chartájával és az 

ENSZ gyermekek jogairól szóló 

egyezményével összhangban, 

 - különleges feltételek közötti, speciális 

orvosi ellátásra szoruló, komoly 

betegségben szenvedı személyek, akiknek 

ellátása csak a letelepítéssel biztosítható,  

 - erıszak és kínzás túlélıi, 

 - jogi szempontból és védelmük érdekében 

sürgıs és vészhelyzetbıl fakadó 

letelepítésre szorulók. 

Indokolás 

A módosítás figyelembe veszi az Európai Menekültügyi Alap keretében mostanáig született 

letelepítési rendelkezések kapcsán szerzett tapasztalatokat, és a vészhelyzetekre történı 

megfelelı reagálás érdekében ötvözi a valós igényekre rugalmas választ adó specifikus 

követelményeket. 

Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 a pont (új) 
573/2007/EK határozat 
13 cikk – 4 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A 13. cikk az alábbi bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(4a) Az e cikk szerinti támogatást elsı 

alkalommal kérelmezı tagállamok 

minden letelepített személy után az elsı 

naptári évben 6 000 EUR, a második 

naptári évben 5 000 EUR 

átalányösszegben részesülnek. Az ezt 

követı években az átalányösszeg 

letelepített személyenként 4 000 EUR. A 

többletösszeget, amelyet az újonnan 

résztvevı tagállamok részvételük elsı két 

évében kapnak, a fenntartható letelepítési 

program fejlesztésébe kell befektetni.” 
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Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 4 pont 
573/2007/EK határozat 
13 cikk – 6 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság az 52. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban minden 

évben meghatározza a közös uniós éves 
letelepítési prioritásokat. 

(6) A határozat arra vonatkozó 

célkitőzéseinek elérése érdekében, hogy a 

letelepítést a védelem hatásos eszközévé 

tegye, a Bizottság az 52a., 52b. és 52c. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok segítségével 
meghatározza a közös uniós éves 
letelepítési prioritásokat. 

 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 4 a pont (új) 
573/2007/EK határozat 
13 cikk – 6 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A 13 cikkben a következı bekezdés 

kerül beillesztésre: 

„(6a) A közös uniós éves letelepítési 

prioritások sürgıs aktualizálását igénylı, 

elıre nem látott váratlan esemény esetén 

az e cikk értelmében elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra az 

52d. cikk rendelkezései vonatkoznak.” 

 

Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 5 pont 
573/2007/EK határozat 
13 cikk – 7 bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A közös uniós letelepítési prioritásokat a 
13. cikk (6) bekezdésének megfelelıen 
megállapító bizottsági határozatra 

(7) A közös uniós letelepítési prioritásokat 
a 13. cikk (6) és (6a) bekezdésének 
megfelelıen megállapító bizottsági 
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vonatkozó értesítést követı húsz naptári 
napon belül a tagállamok megküldik a 
Bizottságnak az általuk a szóban forgó 
közös uniós éves prioritásoknak 
megfelelıen a következı naptári év során 
letelepíteni kívánt személyek becsült 
számát. A Bizottság ezt az információt a 
közli az 52. cikkben említett bizottsággal. 

határozatra vonatkozó értesítést követı 
húsz naptári napon belül a tagállamok 
megküldik a Bizottságnak az általuk a 
szóban forgó közös uniós éves 
prioritásoknak megfelelıen a következı 
naptári év során letelepíteni kívánt 
személyek becsült számát. A Bizottság ezt 
az információt a közli az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal. 

 

Módosítás  8 

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 10 a pont (új) 
573/2007/EK határozat 
52 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (10a) A szöveg a következı cikkel egészül 

ki: 

 „52a. cikk 

A felhatalmazás gyakorlása 

 (1) A Bizottságot az 13. cikk (6) és (6a) 

bekezdésében említett felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó hatáskörrel az 1. cikk (1) 

bekezdésében említett idıszakra jogosítják 

fel. 

 (2) Amint a Bizottság elfogad egy 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust, errıl 

egyidejőleg tájékoztatja az Európai 

Parlamentet és a Tanácsot. 

 (3) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó, 

Bizottságra ruházott hatáskör 

gyakorlásának feltételeit az 52b. és az 52c. 

cikk határozza meg. Rendkívül sürgıs 

esetben az 52d. cikket kell alkalmazni.” 

Módosítás  9 

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 10 b pont (új) 
573/2007/EK határozat 
52 b cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10b) A szöveg a következı cikkel egészül 

ki: 

 „52b. cikk 

A felhatalmazás visszavonása 

 (1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja az 13. cikk (6) és 

(6a) bekezdésében említett, átruházott 

hatáskört. 

 (2) Az az intézmény, amelyik a hatáskör-

átruházás visszavonásának eldöntésére 

irányuló belsı eljárást kezdett, törekszik a 

másik jogalkotó és a Bizottság 

tájékoztatására, megjelölve azokat az 

átruházott hatásköröket, amelyekre a 

visszavonás kiterjedhet, valamint a 

visszavonás lehetséges indokait. 

 (3) A visszavonásról szóló határozat véget 

vet a határozatban megjelölt hatáskörök 

átruházásának. A határozat azonnal, vagy 

a határozatban szereplı késıbbi 

idıpontban lép hatályba. A határozat nem 

érinti a hatályos felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok érvényességét. A határozatot 

az Európai Közösségek Hivatalos 

Lapjában közzé kell tenni.” 

 

Módosítás  10 

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 10 c pont (új) 
573/2007/EK határozat 
52 c cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10c) A szöveg a következı cikkel egészül 

ki: 

 „52c. cikk 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

kifogásolása 

 (1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

az értesítés idıpontját követı egy hónapon 

belül kifogást emelhet a felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktus ellen. Az Európai 

Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az idıszak egy 

hónappal meghosszabbítható.  

 (2) Amennyiben ezalatt az idı alatt sem az 

Európai Parlament, sem a Tanács nem 

emel kifogást a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktussal szemben, azt az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, 

és a meghirdetett napon hatályba lép. 

 (3) Amennyiben az Európai Parlament 

vagy a Tanács kifogást emel valamely 

felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 

szemben, a szóban forgó jogi aktus nem 

lép hatályba. A kifogást emelı intézmény 

megindokolja a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktussal szembeni kifogását.” 

 

Módosítás  11 

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 10 d pont (új) 
573/2007/EK határozat 
52 d cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10d) A szöveg a következı cikkel egészül 

ki: 

 „52d. cikk 

Sürgısségi eljárás 

 (1) A sürgısségi eljárás szerint elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

haladéktalanul hatályba lépnek és 

alkalmazandók, amennyiben nem érkezik 

a (2) bekezdésnek megfelelı kifogás. 

 Az ilyen jogi aktusokról az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak adott 

értesítésben közölni kell a sürgısségi 

eljárás alkalmazásának indokait. 

 (2) Az Európai Parlament és a Tanács az 

értesítés idıpontjától számított három 

hónapon belül kifogást emelhet a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 

szemben. Ebben az esetben a jogi aktus a 

továbbiakban nem alkalmazható. 



 

 
 PE441.844/ 8 

 HU 

 A kifogást emelı intézmény megindokolja 

a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 

szembeni kifogását.” 

 
 
 


