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Az Országgyülés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és zaliásűgyi

bizottságának

ajánlás a

a T/11209. számon előterjesztett, Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények
módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével

összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslatbof

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2009 .
november 24-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta, és ahhoz a Házszabály 95 . § {2j
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az El őterjesztő képviselőjcnck a törvényjavaslathoz fxizQtt
szóbeli indokolását. Az Előterjesztő képviselője ismertette az átfogó jogharmonizáeiós
törvényjavaslat benyújtásának főbb célkitűzéseit, és röviden kitért az egyes érintett törvények
módosításának nemzetközi kötelezettségekből és Alkotmánybírósági határozatokból fakad ó
indokaira.

A bizottsági ülésen kiosztásra kerültek az adatvédelmi biztos korábbi állásfoglalásai . Az
Előterjesztő képviselője tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a törvényjavaslat benyájtásá t
megelőzően egyeztettek az adatvédehni biztossal , és a társadalmi szervezetekkel is, illetve
négypázti konszenzussal került benyájtásra..

A bizottság meghallgatta a . Magyar Helsinki Bizottság képviselőjét is, amely szervezet
írásban is állást foglalt a 2/3-os menedékjogról szóló 2007 . évi LXXX törvény módosításával
kapcsoIAtbtsn.

A Magyar Helsinki Bizottság kifogást emelt a törvényjavaslat 39.* (2) és 51 .4 (4)
bekezdéseivel kapcsolatban, melynek következtében a jövőben a. menekültügyi hatóságként
eljáró Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) dőntcsónek bírósági felülvizsgálata
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során a kizárólagos illetékességű Fővárosi Bíróság helyett a kérehnezök lakóhelye, tartózkodási
helye vagy szálláshelye szerinti megyei bíróság járna el .

A Magyar Helsinki Bizottság kifogásolta továbbá, hogy sem velük, mint emberi jogi
jogvédő szervezettel, sem az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával nem történt előzetes
egyeztetés, amely szervezet jelentős támogatást nyújtott a bírósági képzésekhez_

Az Előterjesztő képviselője arról tájékoztatta a bizottságot, hogy a Met, módosítására
vonatkozó paragrafusok a Kormányülést megelőzően kerültek be a törvényjavaslatba, és a
pártok képviselő i is csak utólag kaptak tájékoztatást róla .

A kormánypárti képviselők tudomásul vették a tájékoztatást, és a törvényjavaslato t
általános vitára alkalmasnak tartották.

Az ellenzéki képviselők nem támogatták a törvényjavaslat elfogadását .

A bizottság fiiggetlen képviselője kifejtette, hogy nem ért egyet azzal a gondolattal,
hogy valami azért ne kerüljön be egy törvényjavaslatba, mert nincs rá pénzügyi fedezet, ás mer t
nem lett beterrvezvc a költségvetési törvénybe . Szerinte a mindenkori felelős kormányzati+sk a
kötelessége a törvények betartása, és azok anyagi fedezetének megteremtése.

A bizottság a törvényjavaslatot nem tartotta általános vitára alkalmasnak
(5i,7n,2t) .

A bizottság nem kíván előadót állitRni az általános vitában.

Balog Zoltán
a bizottság elnöke

Budapest, 2009 . november 24 .
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