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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

4.4.2011 A7-0085/107 

Módosítás  107 

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 – d a pont (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a kérelmezı ismételt kérelmet nyújtott 

be, amelyben nyilvánvalóan nem 

szolgáltatott a saját egyedi körülményeire 

vagy a származási országában fennálló 

helyzetre vonatkozó újabb lényeges 

tényeket; vagy 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/108 

Módosítás  108 

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 – d b pont (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 db) a kérelmezı ésszerő ok nélkül 

késlekedett kérelme benyújtásával, bár 

módja lett volna azt korábban benyújtani; 

vagy 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/109 

Módosítás  109 

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 – f a pont (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) a kérelmezı alapos ok nélkül nem 

teljesítette arra vonatkozó kötelezettségeit, 

hogy együttmőködjön az ügyéhez 

kapcsolódó tények vizsgálatában és 

személyazonosságának megállapításában 

az […/../EK] irányelv [az elismerésrıl 

szóló irányelv] 4. cikkének (1) és (2) 

bekezdésében, vagy ezen irányelv 12. 

cikkének (1) bekezdésében és (2) 

bekezdésének a), b) és c) pontjában, 

valamint 24. cikkének (1) bekezdésében 

említetteknek megfelelıen; vagy 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.4.2011 A7-0085/110 

Módosítás  110 

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 – f b pont (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fb) a menedékkérı a tagállam területére 

jogellenesen lépett be, vagy tartózkodását 

jogellenesen hosszabbította meg, és alapos 

ok nélkül nem jelentkezett a hatóságoknál 

és/vagy a határátlépés körülményeire való 

tekintettel a menedékjog iránti kérelmet 

nem nyújtotta be a lehetı legrövidebb 

idın belül; vagy 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/111 

Módosítás  111 

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 

34 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok nemzeti 

jogszabályaikban további rendelkezéseket 

és szabályokat állapítanak meg a 

biztonságos származási ország elvének 

alkalmazására. 

(2) Az Európai Parlament és a Tanács a 

rendes jogalkotási eljárás keretében 

eljárva elfogadja vagy módosítja az (1) 

bekezdés alkalmazásában biztonságos 

harmadik országoknak tekinthetı 

harmadik országok listáját. 

 Az érintett tagállamok nemzeti 

jogszabályaikban meghatározzák az (1) 

bekezdés rendelkezéseinek végrehajtására 

vonatkozó eljárásokat és az ezen irányelv 

II. melléklete szerinti szabályokat. 

 A tagállamok nem állíthatnak össze 

nemzeti listákat a biztonságos származási 

országokról vagy a biztonságos harmadik 

országokról.  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.4.2011 A7-0085/112 

Módosítás  112 

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 

35 cikk – 2 bekezdés – a pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) azt követıen, hogy korábbi kérelmét a 

23. cikkben foglaltak szerint visszavonta ; 

a) azt követıen, hogy korábbi kérelmét a 

23. vagy 24. cikkben foglaltak szerint 

visszavonta, vagy úgy döntött, hogy nem 

folytatja az eljárást; 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/113 

Módosítás  113 

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 

35 cikk – 8 bekezdés –1 albekezdzés – bevezetı rész  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Amennyiben egy ismételt kérelmet a 

29. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerint 

elfogadhatatlannak minısítı jogerıs 

határozatot vagy egy ismételt kérelmet 

megalapozatlansága miatt elutasító 

jogerıs határozatot követıen az érintett 

személy új nemzetközi védelem iránti 

kérelmet nyújt be ugyanabban a 

tagállamban még azelıtt, hogy a kiutasítási 

határozatot végrehajtották volna vele 

szemben, a tagállam: 

(8) Amennyiben az eredeti kérelemre 

vonatkozó eljárás (2) bekezdés szerinti 

lezárását követıen az érintett személy új 

nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújt 

be ugyanabban a tagállamban még azelıtt, 

hogy a kiutasítási határozatot 

végrehajtották volna vele szemben, 

továbbá amennyiben az új kérelem nem 

eredményez az e cikk szerinti további 

vizsgálatot, a tagállam: 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási hatékonyság érdekében – amely szerepel a célkitőzések között –, valamint a 

hosszadalmas eljárások elkerülése céljából a gyorsított eljárást nem a harmadik, hanem már 

a második nem elfogadható kérelem után lehetıvé kell tenni. 
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4.4.2011 A7-0085/114 

Módosítás  114 

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 

41 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a 35. és 36. cikk szerinti ismételt 

kérelem további vizsgálatának 

megszüntetésérıl szóló határozat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.4.2011 A7-0085/115 

Módosítás  115 

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 

41 cikk – 5 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A (6) bekezdés sérelme nélkül, az e 

cikk (1) bekezdésében elıírt 

jogorvoslatnak lehetıvé kell tennie a 

kérelmezık számára, hogy az érintett 

tagállamban maradjanak, amíg ügyük 

folyamatban van. 

(5) A (6) bekezdés sérelme nélkül a 

tagállamok biztosítják, hogy az e cikk (1) 

bekezdésében elıírt jogorvoslatnak 

lehetıvé tegye a kérelmezık számára, hogy 

az érintett tagállamban maradjanak, amíg 

ügyük folyamatban van. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.4.2011 A7-0085/116 

Módosítás  116 

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 

41 cikk – 6 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A 27. cikk (6) bekezdése szerinti 

gyorsított eljárás során hozott 

határozatok, valamint a 29. cikk (2) 

bekezdésének d) pontja szerinti, egy 

kérelem elfogadhatatlannak minısítésére 

vonatkozó határozatok esetében, és 

amennyiben a nemzeti jogszabályok nem 

írják elı, hogy a kérelmezınek jogában áll 

a tagállamban maradni, amíg ügye 

folyamatban van, egy bíróság vagy 

törvényszék – az érintett kérelmezı 

kérésére vagy hivatalból – döntést hozhat 

arról, hogy a kérelmezı a tagállam 

területén maradhat-e. 

(6) A következı határozatok esetén: 

 a) a 27. cikk (6) bekezdése szerinti 

gyorsított eljárásban hozott határozat, 

 b) a 27. cikk (7) bekezdése alapján 

valamely kérelem nyilvánvalóan 

megalapozatlannak minısítésére 

vonatkozó határozat, 

 c) a 29. cikk (2) bekezdésének a) vagy d) 

pontja alapján valamely kérelem 

elfogadhatatlannak nyilvánítására 

vonatkozó határozat, 

 d) az ezen irányelv II. fejezete alapján a 

35. és 36. cikk szerinti ismételt kérelem 

további vizsgálatának mellızésére 

vonatkozó határozat, 
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 e) a 23. és 24. cikk szerinti, a kérelemtıl 

való elállást követıen a kérelem vizsgálata 

újbóli megnyitásának megtagadására 

vonatkozó határozat, 

 f) a 37. cikk szerinti eljárásban hozott 

határozat, 

 g) a 38. cikk alapján a vizsgálat 

lefolytatásának mellızésére vonatkozó 

határozat, 

E bekezdés nem vonatkozik a 37. cikkben 

említett eljárásokra. 

amennyiben a nemzeti jogszabályok nem 

írják elı, hogy a kérelmezınek jogában áll 

a tagállamban maradni, amíg ügye 

folyamatban van, egy bíróság vagy 

törvényszék – a kérelmezı kérésére vagy, 

ha a nemzeti jogszabályok ezt elıírják, 

hivatalból – döntést hozhat arról, hogy a 

kérelmezı a tagállam területén maradhat-

e. 

Or. en 

Indokolás 

Az automatikus felfüggesztı hatály figyelmen kívül hagyná az egyes ügyek tényállását.  A 

hatáskörrel rendelkezı bíróságok számára biztosítani kell a helyzetek azon osztályozását, 

amelyet az egyes ügyek differenciált értékelésekor alkalmazhatnak. A bíróságoknak az egyes 

ügyek fényében dönthetnek a felfüggesztı hatályról. 
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4.4.2011 A7-0085/117 

Módosítás  117 

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 

41 cikk – 7 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok lehetıvé teszik a 

kérelmezı számára, hogy a (6) 

bekezdésben említett eljárás befejezéséig 

területükön maradjon. 

(7) A tagállamok lehetıvé teszik a 

kérelmezı számára, hogy a (6) 

bekezdésben említett eljárás befejezéséig 

területükön maradjon; kivétel tehetı azon 

ismételt kérelmek esetében, amelyek nem 

eredményeznek a 35. és 36. cikk szerinti 

további vizsgálatot, ha a 2008/11/EK 

irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerinti 

kiutasítási határozatot hoztak, valamint a 

38. cikk szerinti eljárásban hozott 

határozatokra, ha ezt a nemzeti 

jogszabályok elıírják. 

Or. en 

 

 


