
OrszággyüIéR 14 k,4wa

T 12-5 3,5j 2 -

Az Országgyűlés

	

Ltkez~tt: Zdp7 MÁJ 16.
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és

vallásügyi bizottsága

. . . . szám

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

HELYBEN
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Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/2935 . számon előterjesztett, A menedékjogról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2007 .
május 15-ei ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének a törvényjavaslathoz
fűzött szóbeli indokolását. Kiemelte, hogy Magyarország az uniós csatlakozással
részesévé vált az európai menekültügyi politikának, és a módosítások fő célkitűzése
annak biztosítása, hogy nemzeti jogunk megfeleljen az Európai Unió jogforrásainak . Az
Előterjesztő képviselője kihangsúlyozta, hogy a módosításokkal lépés történik az
egységes európai jogalkotás irányába, az eljárási jog egységesítése mellett
többletszabályok, plusz garanciák is beépülnek . A törvényjavaslat által meghonosítandó
új jogintézmények közül az Előterjesztő képviselője a kiegészítő védelem intézményére
és az oltalmazotti (kiegészítő védelmi) jogállásra hívta fel a figyelmet .

A kisebbségi vélemény képviselői részéről kérdés hangzott el arra vonatkozóan,
hogy mennyiben érintik a tervezett változások a menekültként, bevándorlóként, vagy
letelepedettként elismert nagykorú személyek választójogát, illetve igaz-e, hogy a
javaslat szerint szűkül, illetve módosul a szabályozás . A kisebbségi vélemény képviselői
rákérdeztek arra is, hogy miért nem szerepel a benyújtott törvényjavaslatban a
menekültekre vonatkozó kötelező egészségügyi szűrésre és kötelező gyógykezelésre
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vonatkozó szabályozás . Az ellenzéki képviselők megkérdezték, hogy a köztörvényes
bűncselekményeket elkövetők miért kaphatják és tarthatják meg a menekülti
státuszukat .

A képviselők kérdést intéztek az Előterjesztő képviselőjéhez a biztonságos
harmadik országok listájával kapcsolatos hatásköri kérdésekre is, illetve arra, hogy a
lista tagállami jogkörben bővíthető-e .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . (10i, On, 9t)

A bizottság előadója az általános vitában : Gusztos Péter (SZDSZ)

Budapest, 2007 . május 15 . 1
Balog Zoltán

a bizottság elnöke

2


	page 1
	page 2

