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Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY. határozat 94. § (1) bekezdése
alapján, „a menedékjogról" szóló T/2935. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 .

	

A törvényjavaslat 17 . § b) pontját elhagyni javasoljuk:

„17. §

A Magyar Köztársaság menedékesként ideiglenes védelemben részesíti azt a külföldit,
aki a Magyar Köztársaság területére tömegesen menekülők olyan csoportjába tartozik,
amelyet
[a)]az Európai Unió Tanácsa - a lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges
beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről , valamint
a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése
tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló
intézkedésekről szóló , 2001 . július 20-i, 2001/55/EK tanácsi irányelvben ( a
továbbiakban: 2001/55/EK irányelv) meghatározott eljárás szerint - ideiglenes
védelemre jogosultként elismert, [, vagy
b) a Kormány ideiglenes védelemre jogosultként ismert el, mivel a csoportba
tartozó személyek hazájukból fegyveres konfliktus, polgárháború, vagy etnikai
összecsapás, illetve az emberi jogok általános, módszeres vagy durva megsértése -
így különösen kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód - miatt
elmenekülni kényszerültek.]"

2 .

	

A törvényjavaslat 23 . § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerínt változik :

„(1) A menedékes jogállás megszűnik, ha

Módosító iavaslat



a) az ideiglenes védelem időtartama lejár[,vagy a - a 17. § a ) pontján alapuló
elismerés esetén az - a Kormány által megjelölt tény bekövetkezik] ;"

Indokolás

A bekezdés elhagyását indokolja, hogy ilyen tartalmú szabályozás elfogadása sérti a Magyar
Köztársaságnak az Európai Unió Tanácsa 2001/55/EK irányelvből folyó kötelezettségét .

Az Európai Unió Tanácsa - a lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges
beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a
tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében
tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001 .
július 20-i, 2001/55/EK tanácsi irányelv preambulumának (14) bekezdése, valamint a 7 . cikk
(1) bekezdése alapján egy tagállam csak a Tanács határozatában meghatározott okból és
országból vagy régióból érkező személyek további kategóriáira terjesztheti ki az ideiglenes
védelmet, de nem ad erre lehetőséget az irányelv Tanácsi határozat nélkül .

Budapest, 2007 . május 29.
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