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5.9.2018 A8-0250/4 

Módosítás  4 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A magyarországi helyzet 

2017/2131(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – 10 preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(10)  Az EBESZ Demokratikus 

Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának 

részleges választási megfigyelő missziója a 

2018. április 9-én elfogadott előzetes 

megállapításaiban és következtetéseiben 
megállapítja, hogy a választások technikai 

lebonyolítása szakszerű és átlátható volt, az 

alapvető jogokat és szabadságokat 

összességében véve tiszteletben tartották, 

de a választásokra kedvezőtlen légkörben 

került sor. A választási szervek 

szakszerűen és átláthatóan tettek eleget 

megbízatásuknak, és az érintettek körében 

általános bizalmat élveztek. A kampány 

heves volt, ám az ellenséges és 

megfélemlítő kampányretorika korlátozott 

teret hagyott a lényegi vita számára, és 

csökkentette a szavazók arra való 

képességét, hogy tájékozott döntést 

hozzanak. A kampányfinanszírozás és a 

kampánykiadások felső határainak célja az 

esélyegyenlőség biztosítása valamennyi 

pályázó számára. A jelöltek egyenlő alapon 

való versengését azonban jelentős 

mértékben akadályozta, hogy a kormány 

túlzott mértékben költött a 

kormánykoalíció kampányüzenetét 

felerősítő nyilvános tájékoztató 

hirdetésekre. Aggodalmának adott hangot 

továbbá az egyéni választókerületek 

határainak kijelölését illetően. Hasonló 

aggályokat fogalmazott meg a Velencei 

(10)  Az EBESZ Demokratikus 

Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának 

részleges választási megfigyelő missziója a 

2018. június 27-én elfogadott jelentésében 

megállapítja, hogy a választások technikai 

lebonyolítása szakszerű és átlátható volt, az 

alapvető jogokat és szabadságokat 

összességében véve tiszteletben tartották, 

de a választásokra kedvezőtlen légkörben 

került sor. A választási szervek 

szakszerűen és átláthatóan tettek eleget 

megbízatásuknak, az érintettek körében 

általános bizalmat élveztek, és 

általánosságban pártatlannak tűntek. A 

kampány heves volt, ám az ellenséges és 

megfélemlítő kampányretorika korlátozott 

teret hagyott a lényegi vita számára, és 

csökkentette a szavazók arra való 

képességét, hogy tájékozott döntést 

hozzanak. A kampányfinanszírozás és a 

kampánykiadások felső határainak célja az 

esélyegyenlőség biztosítása volt 

valamennyi pályázó számára. A jelöltek 

egyenlő alapon való versengését azonban 

jelentős mértékben akadályozta, hogy a 

kormány túlzott mértékben költött a 

kormánykoalíció kampányüzenetét 

felerősítő nyilvános tájékoztató 

hirdetésekre. Minthogy a választások vége 

előtt nincs jelentéstételi kötelezettség, a 

szavazók valójában nem rendelkeztek 

információkkal a 
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Bizottság és a Demokratikus Választási 

Tanács által elfogadott, a magyar 

országgyűlési képviselők megválasztásáról 

szóló törvénnyel kapcsolatos 2012. június 

18-i közös vélemény, amelyben 

megemlítették, hogy a választókerületek 

határait átlátható és szakszerű módon kell 

kijelölni, pártatlan és a politikától 

független eljárás révén, vagyis nem rövid 

távú politikai célokat követve. 

kampányfinanszírozásról, holott ez 

kulcsfontosságú lenne a megalapozott 

döntéshez. Aggodalmának adott hangot 

továbbá az egyéni választókerületek 

határainak kijelölését illetően. Hasonló 

aggályokat fogalmazott meg a Velencei 

Bizottság és a Demokratikus Választási 

Tanács által elfogadott, a magyar 

országgyűlési képviselők megválasztásáról 

szóló törvénnyel kapcsolatos 2012. június 

18-i közös vélemény, amelyben 

megemlítették, hogy a választókerületek 

határait átlátható és szakszerű módon kell 

kijelölni, pártatlan és a politikától 

független eljárás révén, vagyis nem rövid 

távú politikai célokat követve. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/5 

Módosítás  5 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A magyarországi helyzet 

2017/2131(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – 21 preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(21)  Az EBESZ Demokratikus 

Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának 

részleges választási megfigyelő missziója a 

2018. április 9-én elfogadott előzetes 

megállapításaiban és következtetéseiben 
megállapítja, hogy a kampánykiadások 

korlátozott ellenőrzése és a kampányra 

felhasznált összegek forrásairól szóló 

részletes elszámolásnak a választások 

végéig fennálló hiánya csökkenti a 

kampányfinanszírozás átláthatóságát, és 

mindezek következtében a szavazók 

kevésbé képesek tájékozott döntést hozni, 

ami ellentétes az EBESZ 

kötelezettségvállalásaival és a nemzetközi 

normákkal. A hatályos jogszabályok 

utólagos nyomonkövetési és ellenőrzési 

mechanizmust írnak elő. A jogi előírások 

betartásának nyomon követésére és 

ellenőrzésére az Állami Számvevőszék 

rendelkezik hatáskörrel. Az előzetes 

megállapítások és következtetések nem 

tartalmazták az Állami Számvevőszék 

2018. évi parlamenti választásokról szóló 

hivatalos jelentését, mivel az akkor még 

nem készült el. 

(21) Az EBESZ Demokratikus 

Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának 

részleges választási megfigyelő missziója a 

2018. június 27-én elfogadott jelentésében 

megállapítja, hogy a kampánykiadások 

korlátozott ellenőrzése és a kampányra 

felhasznált összegek forrásairól szóló 

részletes elszámolásnak a választások 

végéig fennálló hiánya csökkenti a 

kampányfinanszírozás átláthatóságát, és 

mindezek következtében a szavazók 

kevésbé képesek tájékozott döntést hozni, 

ami ellentétes a nemzetközi 

kötelezettségekkel és a bevált gyakorlattal. 

A jogi előírások betartásának nyomon 

követésére és ellenőrzésére az Állami 

Számvevőszék rendelkezik hatáskörrel. A 

jelentés nem tartalmazta az Állami 

Számvevőszék 2018. évi parlamenti 

választásokról szóló hivatalos jelentését, 

mivel az akkor még nem készült el. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/6 

Módosítás  6 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A magyarországi helyzet 

2017/2131(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – 30 preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(30)  Az EBESZ Demokratikus 

Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának 

részleges választási megfigyelő missziója a 

2018. április 9-én elfogadott, előzetes 

megállapításaiban és következtetéseiben a 

2018-as magyar parlamenti választások 

kapcsán megállapítja, hogy az 

információhoz való hozzáférés, illetve a 

média és az egyesülés szabadsága többek 

között a közelmúltbeli jogi változások 

miatt korlátozott volt, és hogy a média 

kimerítően, ám rendkívül polarizált módon 

és kritikus elemzés nélkül számolt be a 

kampányról. A közszolgálati 

műsorszolgáltató a feladatának eleget téve 

ingyenes adásidőt biztosított a jelölteknek, 

ám a híradásai és a szerkesztői módszerei 

egyértelműen a kormánykoalíciónak 

kedveztek, ami nem felel meg a 

nemzetközi normáknak. A legtöbb 

kereskedelmi műsorszolgáltató beszámolói 

valamelyik oldal, a kormány vagy az 

ellenzék mellett foglaltak állást. Az online 

média teret biztosított a sokoldalú, konkrét 

témákban folyó politikai vitáknak 

Megállapította továbbá, hogy a 

tulajdonviszonyok átpolitizáltsága a 

korlátozó jogi kerettel párosulva dermesztő 

hatást gyakorolt a szerkesztői szabadságra, 

akadályozva ezzel a szavazók hozzáférését 

a sokszínű információhoz. Azt is 

(30)  Az EBESZ Demokratikus 

Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának 

részleges választási megfigyelő missziója a 

2018. június 27-én elfogadott jelentésében 

a 2018-as magyar parlamenti választások 

kapcsán megállapítja, hogy az 

információhoz való hozzáférés, illetve a 

média és az egyesülés szabadsága többek 

között a közelmúltbeli jogi változások 

miatt korlátozott volt, és hogy a média 

kimerítően, ám rendkívül polarizált módon 

és kritikus elemzés nélkül számolt be a 

kampányról, a médiatulajdonlás 

átpolitizáltsága és a kormányzati 

tájékoztató kampány következtében. A 

közszolgálati műsorszolgáltató a 

feladatának eleget téve ingyenes adásidőt 

biztosított a jelölteknek, ám a híradásai és a 

szerkesztői módszerei egyértelműen a 

kormánykoalíciónak kedveztek, 

ellentétben a nemzetközi normákkal. A 

legtöbb kereskedelmi műsorszolgáltató 

beszámolói valamelyik oldal, a kormány 

vagy az ellenzék mellett foglaltak állást. 

Az online média teret biztosított a 

sokoldalú, konkrét témákban folyó 

politikai vitáknak Megállapította továbbá, 

hogy a tulajdonviszonyok átpolitizáltsága a 

korlátozó jogi kerettel és a független 

médiaszabályozó szerv hiányával 
párosulva dermesztő hatást gyakorolt a 
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megemlítette, hogy a módosítások 

indokolatlan korlátozásokat vezettek be az 

információhoz való hozzáférés tekintetében 

azáltal, hogy kiszélesítették a 

nyilvánosságra nem hozható információk 

meghatározását, és növelték az 

információkérések kezelési díját. 

szerkesztői szabadságra, akadályozva ezzel 

a szavazók hozzáférését a sokszínű 

információhoz. Azt is megemlítette, hogy a 

módosítások indokolatlan korlátozásokat 

vezettek be az információhoz való 

hozzáférés tekintetében azáltal, hogy 

kiszélesítették a nyilvánosságra nem 

hozható információk meghatározását, és 

növelték az információkérések kezelési 

díját. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/7 

Módosítás  7 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A magyarországi helyzet 

2017/2131(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – 44 preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(44)  A magyar kormány 2018. május 

29-én törvényjavaslatot terjesztett elő 

egyes törvényeknek a jogellenes 

bevándorlás elleni intézkedésekkel 

kapcsolatos módosításáról (T/333). A 

tervezet az előző jogalkotási csomag 

felülvizsgált változata, és büntetőjogi 

szankciókat javasol a „jogellenes 

bevándorlás elősegítésével” szemben. 

Ugyanezen a napon az ENSZ 

Menekültügyi Főbiztossága kérte a javaslat 

visszavonását, és aggodalmának adott 

hangot amiatt, hogy a javaslatok – 

amennyiben elfogadják őket – 

megfosztanák a lakhelyük elhagyására 

kényszerült embereket a kritikus 

fontosságú segítségtől és szolgáltatásoktól, 

és tovább szítanák a feszült közbeszédet és 

az egyre terjedő idegengyűlölő attitűdöt. 

Az Európa Tanács emberi jogi biztosa 

2018. június 1-jén hasonló aggályokat 

fogalmazott meg. 2018. március 22-én az 

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Jogi 

és Emberi Jogi Bizottságának elnöke a 

Velencei Bizottság véleményét kérte az új 

javaslatról. A tervezetet 2018. június 20-án 

fogadták el, a Velencei Bizottság 

véleményének megszületése előtt. Az 

ENSZ emberi jogi főbiztosa 2018. június 

21-én elítélte az Országgyűlés határozatát. 

2018. június 22-én a Velencei Bizottság és 

(44)  A magyar kormány 2018. május 

29-én törvényjavaslatot terjesztett elő 

egyes törvényeknek a jogellenes 

bevándorlás elleni intézkedésekkel 

kapcsolatos módosításáról (T/333). A 

tervezet az előző jogalkotási csomag 

felülvizsgált változata, és büntetőjogi 

szankciókat javasol a „jogellenes 

bevándorlás elősegítésével” szemben. 

Ugyanezen a napon az ENSZ 

Menekültügyi Főbiztossága kérte a javaslat 

visszavonását, és aggodalmának adott 

hangot amiatt, hogy a javaslatok – 

amennyiben elfogadják őket – 

megfosztanák a lakhelyük elhagyására 

kényszerült embereket a kritikus 

fontosságú segítségtől és szolgáltatásoktól, 

és tovább szítanák a feszült közbeszédet és 

az egyre terjedő idegengyűlölő attitűdöt. 

Az Európa Tanács emberi jogi biztosa 

2018. június 1-jén hasonló aggályokat 

fogalmazott meg. 2018. március 22-én az 

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Jogi 

és Emberi Jogi Bizottságának elnöke a 

Velencei Bizottság véleményét kérte az új 

javaslatról. A tervezetet 2018. június 20-án 

fogadták el, a Velencei Bizottság 

véleményének megszületése előtt. Az 

ENSZ emberi jogi főbiztosa 2018. június 

21-én elítélte az Országgyűlés határozatát. 

2018. június 22-én a Velencei Bizottság és 



 

AM\1162308HU.docx  PE624.068v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

az EBESZ Demokratikus Intézmények és 

Emberi Jogok Hivatala jelezte, hogy a 

büntetőjogi felelősségre vonatkozó 

rendelkezés eltántoríthat a védett szervezeti 

és véleménynyilvánítási tevékenységektől, 

sérti az egyesülés és a véleménynyilvánítás 

szabadságát, ezért hatályon kívül kell 

helyezni. 

az EBESZ Demokratikus Intézmények és 

Emberi Jogok Hivatala jelezte, hogy a 

büntetőjogi felelősségre vonatkozó 

rendelkezés eltántoríthat a védett szervezeti 

és véleménynyilvánítási tevékenységektől, 

sérti az egyesülés és a véleménynyilvánítás 

szabadságát, ezért hatályon kívül kell 

helyezni. A Bizottság 2018. július 19-én 

felszólító levelet küldött Magyarországnak 

azon új jogszabály kapcsán, amely 

büntethetővé teszi a menedékjog és 

tartózkodási engedély iránti kérelmek 

benyújtását elősegítő tevékenységeket, 

illetve tovább korlátozza a 

menedékkérelmek benyújtásához való 

jogot. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/8 

Módosítás  8 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A magyarországi helyzet 

2017/2131(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – 45 preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(45)  A nők ellen a jogszabályokban és a 

gyakorlatban alkalmazott diszkrimináció 

problémájával foglalkozó ENSZ-

munkacsoport 2016. május 17. és 27. 

között látogatást tett Magyarországon. A 

munkacsoport a jelentésében kiemelte, 

hogy a konzervatív családformát, amelynek 

védelmét a nemzet fennmaradása 

érdekében kifejtett létfontosságú hatása 

miatt garantálták, nem szabad ellentétbe 

állítani a nők politikai, gazdasági és 

szociális jogaival, valamint társadalmi 

szerepvállalásának növelésével. A 

munkacsoport rámutatott arra is, hogy a 

nők egyenlőséghez való joga nem 

vizsgálható pusztán a gyermekek, az 

idősek és a fogyatékossággal élők melletti 

újabb kiszolgáltatott csoport védelme 

fényében, hiszen a nők valamennyi ilyen 

csoport szerves részét képezik. Az új 

tankönyvek még mindig tartalmaznak nemi 

sztereotípiákat, a nőket elsősorban 

anyaként és feleségként, és egyes 

esetekben az anyákat az apáknál kevésbé 

intelligensként ábrázolva. Másrészről a 

munkacsoport elismerte a magyar kormány 

által a munka és a családi élet 

összeegyeztethetőségének megerősítése 

érdekében tett erőfeszítéseket, amelyek 

keretében a családtámogatási rendszerben 

nagyvonalú intézkedéseket vezettek be a 

(45)  A nők ellen a jogszabályokban és a 

gyakorlatban alkalmazott diszkrimináció 

problémájával foglalkozó ENSZ-

munkacsoport 2016. május 17. és 27. 

között látogatást tett Magyarországon. A 

munkacsoport a jelentésében kiemelte, 

hogy a konzervatív családformát, amelynek 

védelmét a nemzet fennmaradása 

érdekében kifejtett létfontosságú hatása 

miatt garantálták, nem szabad ellentétbe 

állítani a nők politikai, gazdasági és 

szociális jogaival, valamint társadalmi 

szerepvállalásának növelésével. A 

munkacsoport rámutatott arra is, hogy a 

nők egyenlőséghez való joga nem 

vizsgálható pusztán a gyermekek, az 

idősek és a fogyatékossággal élők melletti 

újabb kiszolgáltatott csoport védelme 

fényében, hiszen a nők valamennyi ilyen 

csoport szerves részét képezik. Az új 

tankönyvek még mindig tartalmaznak nemi 

sztereotípiákat, a nőket elsősorban 

anyaként és feleségként, és egyes 

esetekben az anyákat az apáknál kevésbé 

intelligensként ábrázolva. Másrészről a 

munkacsoport elismerte a magyar kormány 

által a munka és a családi élet 

összeegyeztethetőségének megerősítése 

érdekében tett erőfeszítéseket, amelyek 

keretében a családtámogatási rendszerben 

nagyvonalú intézkedéseket vezettek be a 
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koragyermekkori neveléssel és gondozással 

kapcsolatban. Az EBESZ Demokratikus 

Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának 

részleges választási megfigyelő missziója a 

2018. április 9-én elfogadott előzetes 

megállapításaiban és következtetéseiben a 

2018-as magyar parlamenti választások 

kapcsán megállapítja, hogy a nők továbbra 

is alulreprezentáltak a politikai életben, és 

nincsenek jogi követelmények a nemek 

közötti egyenlőség előmozdítására a 

választási környezetben. Bár az egyik 

jelentős párt országos listáját egy nő 

vezette, és egyes pártok a programjukban 

foglalkoztak a nemek közötti egyenlőség 

kérdéseivel, a nők társadalmi 

szerepvállalásának növelése csekély 

figyelmet kapott a kampányban, a média 

részéről is. 

koragyermekkori neveléssel és gondozással 

kapcsolatban. Az EBESZ Demokratikus 

Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának 

részleges választási megfigyelő missziója a 

2018. június 27-én elfogadott jelentésében 

a 2018-as magyar parlamenti választások 

kapcsán megállapítja, hogy a nők továbbra 

is alulreprezentáltak a politikai életben, és 

nincsenek jogi követelmények a nemek 

közötti egyenlőség előmozdítására a 

választások során. Bár az egyik jelentős 

párt országos listáját egy nő vezette, és 

egyes pártok a programjukban foglalkoztak 

a nemek közötti egyenlőség kérdéseivel, a 

nők társadalmi szerepvállalásának növelése 

csekély figyelmet kapott a kampányban, a 

média részéről is. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/9 

Módosítás  9 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A magyarországi helyzet 

2017/2131(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – 65 a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 (65a)  A bevándorlási hatóságok 2018. 

augusztus közepén felhagytak azoknak a 

felnőtt menedékkérőknek az 

élelmezésével, akik bíróság előtt 

megtámadták az elfogadhatatlanságot 

megállapító határozatokat. Több 

menedékkérőnek ideiglenes 

intézkedéseket kellett kérnie az EJEB-től 

annak érdekében, hogy ismét kapjanak 

ételt. Az EJEB 2018. augusztus 10-én két 

esetben, 2018. augusztus 16-án pedig egy 

harmadik esetben meghozta az ideiglenes 

intézkedést, és elrendelte az élelmezés 

biztosítását a kérelmezők számára. A 

magyar hatóságok eleget tettek a 

döntéseknek. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/10 

Módosítás  10 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A magyarországi helyzet 

2017/2131(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – 69 preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(69)  A Bizottság 2017. december 7-én 

úgy határozott, hogy folytatja a 

Magyarország ellen a menekültügyi 

jogszabályok miatt indított 

kötelezettségszegési eljárást azzal, hogy 

indokolással ellátott véleményt küld. A 

Bizottság úgy véli, hogy a magyar 

szabályozás nem felel meg az uniós 

jognak, különösen a 2013/32/EU1, a 

2008/115/EK2 és a 2013/33/EU3 európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 

Alapjogi Charta több rendelkezésének. 

(69)  A Bizottság 2017. december 7-én 

úgy határozott, hogy folytatja a 

Magyarország ellen a menekültügyi 

jogszabályok miatt indított 

kötelezettségszegési eljárást azzal, hogy 

indokolással ellátott véleményt küld. A 

Bizottság úgy véli, hogy a magyar 

szabályozás nem felel meg az uniós 

jognak, különösen a 2013/32/EU1, a 

2008/115/EK2 és a 2013/33/EU3 európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 

Alapjogi Charta több rendelkezésének. 

2018. július 19-én a Bizottság úgy 

határozott, hogy keresetet indít a 

Bíróságon Magyarországgal szemben 

amiatt, hogy a magyar menekültügyi és 

visszatérési jogszabályok nem felelnek 

meg az uniós jognak. 

_______________________ _______________________ 

1 az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

június 26-i 2013/32/EU irányelve a 

nemzetközi védelem megadására és 

visszavonására vonatkozó közös 

eljárásokról (HL L 180., 2013.6.29., 60. 

o.). 

1 az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

június 26-i 2013/32/EU irányelve a 

nemzetközi védelem megadására és 

visszavonására vonatkozó közös 

eljárásokról (HL L 180., 2013.6.29., 60. 

o.). 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

december 16-i 2008/115/EK irányelve a 

harmadik országok illegálisan tartózkodó 

állampolgárainak visszatérésével 

kapcsolatban a tagállamokban használt 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

december 16-i 2008/115/EK irányelve a 

harmadik országok illegálisan tartózkodó 

állampolgárainak visszatérésével 

kapcsolatban a tagállamokban használt 
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közös normákról és eljárásokról (HL L 

348., 2008.12.24., 98. o.). 
közös normákról és eljárásokról (HL L 

348., 2008.12.24., 98. o.). 

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

június 26-i 2013/33/EU irányelve a 

nemzetközi védelmet kérelmezők 

befogadására vonatkozó szabályok 

megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 

96. o.). 

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

június 26-i 2013/33/EU irányelve a 

nemzetközi védelmet kérelmezők 

befogadására vonatkozó szabályok 

megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 

96. o.). 

Or. en 

 

 


