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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a bal oldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 

jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 

vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 

a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott 

átmeneti intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2015/1523 tanácsi határozat 9. 

cikkével, valamint az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 9. cikkével összhangban a 

nemzetközi védelem területén Svédország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések 

megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

(COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE)) 

(Konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0677), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78. cikkének (3) bekezdésére, 

amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0017/2016), 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-

0170/2016), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően; 

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 

jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 

kívánja a Bizottság javaslatát; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Svédország olyan szükséghelyzettel 

szembesül, amelyet harmadik országok 

állampolgárainak a migrációs áramlások 

jelentős megváltozása miatti hirtelen, az 

(5) Svédország olyan szükséghelyzettel 

szembesül, amelyet harmadik országok 

állampolgárainak a migrációs áramlások 

jelentős megváltozása miatti hirtelen, az 
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ország területére irányuló beáramlása 

jellemez. December 8-án Svédország 

hivatalosan kérte az (EU) 2015/1523 és az 

(EU) 2015/1601 tanácsi határozat 

értelmében rá rótt kötelezettségek 

felfüggesztését. 

ország területére irányuló beáramlása 

jellemez. December 8-án Svédország 

hivatalosan kérte az (EU) 2015/1523 és az 

(EU) 2015/1601 tanácsi határozat 

értelmében rá rótt kötelezettségek 

felfüggesztését, mivel az érkezés szerinti 

első ország és a végső célország kettős 

kihívásával kell szembenéznie; 

 

 

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Svédországban 2015-ben a nemzetközi 

védelmet kérelmezők lakosságarányos 

száma (egymillió lakosra vetítve 11 503 

kérelmező) jelentősen meghaladja az Unió 

más tagállamaiban jellemző értéket. 

(9) Svédországban 2015-ben a nemzetközi 

védelmet kérelmezők lakosságarányos 

száma (egymillió lakosra vetítve 11 503 

kérelmező) jelentősen meghaladta az Unió 

más tagállamaiban jellemző értéket, 

továbbá 2016 márciusában összesen 107 

104 kérelmezőt fogadott, közülük 73 331 

gyermeket, és azon belül 36 181 kísérő 

nélküli kiskorú gyermeket. 

 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Svédországot a kísérő nélküli 

kiskorúak számában az utóbbi időben 

beállt számottevő növekedés is nehéz 

helyzet elé állítja, mivel a kérelmezők 

egynegyede kísérő nélküli kiskorúnak 

vallja magát. 

(10) Svédországot a kísérő nélküli 

kiskorúak számában az utóbbi időben 

beállt számottevő növekedés is nehéz 

helyzet elé állítja, mivel a kérelmezők 

egynegyede kísérő nélküli kiskorúnak 

vallja magát, akik különleges bánásmódot 

és plusz forrásokat igényelnek, hogy az 

uniós menekültügyi szabályoknak 

megfelelően hozzáférhessenek az 

egészségügyi ellátáshoz, a méltó 
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lakhatáshoz és oktatáshoz. 
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