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Egy harmadik országból származó, vagy hontalan személy által az egyik 

tagállamban benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelem (átdolgozás) 

***II 

Az Európai Parlament 2013. június 12-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első 

olvasatban kialakított álláspontjáról egy harmadik ország állampolgára, illetve hontalan 

személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem 

megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási 

szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása 

céljából (átdolgozás) (15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (15605/3/2012 – C7-0164/2013), 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. július 16-i véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2009. október 7-i véleményére2, 

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával 

(COM(2008)0820) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára3, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) 

bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére, 

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott 

ajánlására (A7-0216/2013), 

1. jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját; 

2. jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt közös 

nyilatkozatát; 

3. megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően 

elfogadták; 

4. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) 

bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust; 

5. utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben 

lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben 

                                                 
1 HL C 317., 2009.12.23., 115. o. 
2 HL C 79., 2010.3.27., 58. o. 
3 HL C 212. E, 2010.8.5., 370. o. 



intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről; 

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

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

 



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

 

A Tanács, az Európai Parlament és a Bizottság közös nyilatkozata 

A Tanács és az Európai Parlament felkéri a Bizottságot, hogy – kezdeményezési jogának 

sérelme nélkül – miután a Bíróság ítéletet hoz a C-648/11. sz. MA és társai kontra Secretary of 

State for the Home Department ügyben, de legkésőbb a Dublini Rendelet 46. cikkében 

meghatározott időpontig mérlegelje a Dublini Rendelet átdolgozása 8. cikke (4) bekezdésének 

módosítását. Az Európai Parlament és a Tanács ezt követően gyakorolni fogja jogalkotói 

hatásköreit, mégpedig a gyermekek érdekeit a legnagyobb mértékben figyelembe véve. 

A Bizottság a kompromisszum szellemében és a javaslat haladéktalan elfogadásának biztosítása 

érdekében elfogadja e felkérés mérlegelését, amelyre azonban az adott különleges 

körülményekhez kötődő olyan felkérésként tekint, amely nem teremt precedenst.  

 


