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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

4.4.2011 A7-0085/97 

Módosítás  97 

Hélène Flautre 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

A nemzetközi védelem megadása és visszavonása 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a kérelmezı esetében olyan ország 

minısül a 31. cikk értelmében az elsı 

menedék országának, amely nem 

tagállam; 

törölve 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/98 

Módosítás  98 

Hélène Flautre 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

A nemzetközi védelem megadása és visszavonása 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a kérelmezı esetében olyan ország 

minısül a 32. cikk értelmében biztonságos 

harmadik országnak, amely nem 

tagállam; 

törölve 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/99 

Módosítás  99 

Hélène Flautre 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

A nemzetközi védelem megadása és visszavonása 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 cikk – 6 bekezdés – bevezetı rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok elrendelhetik, hogy a II. 

fejezet alapelveivel és garanciáival 

összhangban a vizsgálati eljárásokat 

gyorsítva folytassák le, ha:  

A döntéshozó hatóság elrendelheti, hogy a 

II. fejezet alapelveivel és garanciáival 

összhangban a vizsgálati eljárásokat 

gyorsítva folytassák le, ha:  

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/100 

Módosítás  100 

Monika Hohlmeier, Simon BUSUTTIL 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

A nemzetközi védelem megadása és visszavonása 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) bizonyítékvizsgálat, ideértve az in dubio 

mitius elvét is; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Az „in dubio mitius” a menedékjogi eljárásnak nem elismert elve, és azzal a menekültekrıl 

szóló genfi egyezmény sem foglalkozik. 
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4.4.2011 A7-0085/101 

Módosítás  101 

Monika Hohlmeier 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

A nemzetközi védelem megadása és visszavonása 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 27. cikk (6) és (7) bekezdése nem 

vonatkozik a (2) bekezdésben említett 

kérelmezıkre. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Nem indokolt, hogy a különleges igényeket támasztó kérelmezık esetében ne alkalmazzák a 

gyorsított eljárást vagy a menedékjog iránti kérelmek nyilvánvalóan megalapozatlanként való 

elutasítására irányadó szabályokat.  Valamely védelem iránti kérelem csak az ügy 

tényállásának alapos vizsgálatát követıen utasítható el nyilvánvalóan megalapozatlanként. 

Ha valamennyi tényállási elem vizsgálatát követıen egyértelmő, hogy a kérelem nem lesz 

sikeres, nincs ok az eljárás meghosszabbítására. 
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4.4.2011 A7-0085/102 

Módosítás  102 

Monika Hohlmeier 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

A nemzetközi védelem megadása és visszavonása 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 6 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A 27. cikk (6) és (7) bekezdése, a 29. 

cikk (2) bekezdésének c) pontja, a 32. cikk 

és a 37. cikk nem alkalmazandó a kísérı 

nélküli kiskorúakra. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Nem indokolt, hogy a kísérı nélküli kiskorúak esetében ne alkalmazzák általános jelleggel a 

gyorsított eljárást vagy a menedékjog iránti kérelmek nyilvánvalóan megalapozatlanként való 

elutasítására irányadó szabályokat, továbbá a biztonságos harmadik országra vonatkozó 

szabályokat és egyedi határellenırzési eljárásokat. A privilegizált bánásmód egységes 

alkalmazása a visszaélés komoly lehetıségét rejti magában. 
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4.4.2011 A7-0085/103 

Módosítás  103 

Monika Hohlmeier, Simon BUSUTTIL 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

A nemzetközi védelem megadása és visszavonása 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben ésszerően feltételezhetı, 

hogy egy nemzetközi védelmet kérelmezı  

hallgatólagosan visszavonta nemzetközi 

védelem iránti  kérelmét, vagy attól elállt, a 

tagállamok biztosítják, hogy az eljáró 

hatóság határozatot hoz az eljárás 

megszüntetésérıl. 

(1) Amennyiben ésszerően feltételezhetı, 

hogy egy nemzetközi védelmet kérelmezı 

ésszerő ok nélkül hallgatólagosan 

visszavonta nemzetközi védelem iránti 

kérelmét, vagy attól elállt, a tagállamok 

biztosítják, hogy az eljáró hatóság vagy 

határozatot hoz az eljárás 

megszüntetésérıl, vagy a kérelem azon az 

alapon történı elutasításáról, hogy a 

kérelmezı esetében nem áll fenn a 

2004/83/EK irányelvvel összhangban a 

menekült jogállásra való jogosultság, 

amennyiben a fent említett indokok 

mellett a kérelmezı: 

– nem hajlandó együttmőködni, vagy 

– illegálisan megszökött, vagy 

– valószínőleg nem jogosult nemzetközi 

védelemre, vagy 

– a 38. cikk értelmében biztonságos 

harmadik országból származik vagy 

ilyenen utazott át. 

Or. en 

Indokolás 

A döntéshozó hatóság számára lehetıséget kell biztosítani a menedékjog iránti kérelem 

elutasítására. Ilyen lehetıség hiányában a menekültügyi eljárások nem zárhatók le, mivel 
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azok határidı nélkül továbbra is folyamatban lehetnek annak ellenére, hogy azokkal 

érdemben már nem foglalkoznak és a védelem is szükségtelennek bizonyult. Ez nem segíti elı 

sem a kérelmek hatóságok általi hatékony feldolgozását, sem pedig az üldöztetés valódi 

áldozatainak védelmét. Ha a hatóságok nem tudják megszüntetni az eljárást, illetve nem 

utasíthatnak el kérelmeket, akkor a szökést fogják díjazni, ezt pedig nem szabad megengedni. 
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4.4.2011 A7-0085/104 

Módosítás  104 

Monika Hohlmeier, Simon BUSUTTIL 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

A nemzetközi védelem megadása és visszavonása 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy jogosult 

ügyének újbóli megnyitását kérelmezni az 

a kérelmezı, aki az e cikk (1) 

bekezdésében említett, az eljárás 

megszüntetésérıl szóló határozat 

meghozatalát követıen újra jelentkezik a 

hatáskörrel rendelkezı hatóságnál . 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy jogosult 

ügyének újbóli megnyitását kérelmezni az 

a kérelmezı, aki az e cikk (1) 

bekezdésében említett, az eljárás 

megszüntetésérıl szóló határozat 

meghozatalát követıen újra jelentkezik a 

hatáskörrel rendelkezı hatóságnál, kivéve, 

ha a kérelmet a 35. és 36. cikkel 

összhangban vizsgálják. 

 A tagállamok határidıt írhatnak elı, 

amelynek letelte után a kérelmezı ügyét 

újból már nem lehet megnyitni. 

Or. en 

Indokolás 

A visszaélések megelızése érdekében lehetıséget kell biztosítani arra, hogy egy 

meghatározott idıszak elteltével az eljárásokat jogerısen lezárják.  Ellenkezı esetben arra 

ösztönöznék a hatóságokat, hogy tartózkodjanak a menedékügyi eljárások tényleges 

lefolytatásától és a kérelemmel kapcsolatos jogerıs határozat meghozatalától. Ezenfelül az 

eljárás lezárásának lehetısége nélkül a menedékjog iránti kérelmek feldolgozására 

vonatkozó, a 27. cikk (3) bekezdése szerinti féléves határidı nem teljesíthetı. 



 

AM\863418HU.doc  PE459.758v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.4.2011 A7-0085/105 

Módosítás  105 

Monika Hohlmeier, Simon BUSUTTIL 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

A nemzetközi védelem megadása és visszavonása 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 cikk – 6 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a kérelmezı az […./../EK] irányelv [az 

elismerésrıl szóló irányelv] alapján 

egyértelmően nem minısül menekültnek 

vagy egy tagállamban sem jogosult 

menekültstátuszra; vagy 

Or. en 

Indokolás 

A 2005/85/EK irányelv 23. cikke (4) bekezdésének b) pontját meg kell tartani. Valamely 

kérelem gyorsított eljárás keretében való elutasításának lehetısége nemcsak a visszaélésszerő 

kérelmek esetében indokolt, hanem minden olyan ügyben is, amikor nincs esély a sikeres 

kimenetelre. 
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4.4.2011 A7-0085/106 

Módosítás  106 

Monika Hohlmeier, Simon BUSUTTIL 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

A nemzetközi védelem megadása és visszavonása 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 cikk – 6 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a kérelmezı újabb, menedékjog iránti 

kérelmet nyújtott be más személyi 

adatokkal és tartalommal; vagy 

Or. en 

Indokolás 

A 2005/85/EK irányelv 23. cikke (4) bekezdésének e) pontját meg kell tartani. Egynél több 

eljárás eltérı tartalommal és különbözı személyes adatokkal való megindítása rontja a 

védelmet kérı személyek szavahihetıségét, és azon feltételezéshez vezet, hogy fennáll a 

megtévesztés szándéka. 

 

 


