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egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérele m

megvizsgálásáért felel ős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és
eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanács i

rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeine k
fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

1. Az Országgyű lés elfogadja az Európai ügyek bizottságának egy harmadik országbeli
állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtot t
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására
vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti é s
tanácsi rendelettervezet, (átdolgozás) [COM (2016) 270 ; 2016/0133 (COD)] ,
vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szól ó
jelentését (a továbbiakban: Jelentés) és annak alapján megállapítja, hogy a
rendelettervezet sérti a szubszidiaritás elvét .

2. Az Országgyűlés felkéri az Országgy űlés elnökét, hogy a Jelentésben foglalt indokol t
véleményt továbbítsa az Európai Parlament, a Tanács, illetve az Európai Bizottsá g
elnökének, és egyidejűleg arról a Kormányt is tájékoztassa .

Indokolás

Az Európai ügyek bizottsága 2016 . május 23-i ülésén a Belügyminisztérium képvisel ője
tájékoztatást nyújtott egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felel ős
tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szól ó
európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet, (átdolgozás) [COM (2016) 270 ; 2016/013 3
(COD)], (a továbbiakban: Javaslat) céljáról, főbb elemeirő l .

Az Európai ügyek bizottsága megállapította, hogy a szubszidiaritás elvének vizsgálata jogila g
lehetséges, mivel a lisszaboni szerződés 2 . jegyzőkönyvének 6. cikke alapján a szubszidiaritá s
elvének sérelmét megállapító indokolt vélemény megküldésére rendelkezésre álló nyolchete s
határidő még nem járt le.

Az Európai ügyek bizottsága a Javaslat szubszidiaritás elvével való összhangját a z
Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény 71 . § (1)-(2) bekezdése, valamint az egyes
házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat (a továbbiakban : HHSZ)
142. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2016 . május 30-i ülésén megvizsgálta .

Az Európai ügyek bizottságának álláspontja szerint :

- a Javaslat 34-36 . cikkei által bevezetendő ún. korrekciós elosztási mechanizmus egy
teljesen automatizált, informatikai rendszer által vezérelt eljárást irányoz el ő , amelynek
alakítására a tagállamnak nincsen lehetősége ;

- a Javaslat 37 . cikkében szabályozott pénzügyi szolidaritás semmilyen méltányosságot,
rugalmasságot vagy objektív kimentési okot nem ismer el, a mértéke . egyértelműen
ellentétes az arányosság elvével, a teljesítésére pedig egy kés őbb elfogadandó európai
bizottsági végrehajtási határozat alapján kerülne sor ;

- a Javaslat túlterjeszkedik az EUMSZ 78 . cikk (2) bekezdés e) pontjában kapott



felhatalmazáson, mert az nem biztosít jogalapot sem az ún . pénzügyi szolidaritás
bevezetésére, sem az automatizált, fels ő korlátok nélküli elosztási mechanizmus
létrehozására .

Az Európai ügyek bizottsága a fentiek alapján megállapította, hogy a Javaslat sérti a
szubszidiaritás elvét és a HHSZ 142 . § (2) bekezdése alapján benyújtotta az indokolt vélemén y
elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentést .

A határozati javaslat elfogadásának feltételeit, valamint az Országgy űlés elnöke által az
indokolt véleménynek az uniós intézmények elnökei részére történő továbbítását a HHSZ 142 .
§ (3)-(4) bekezdése szabályozza.
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Az Országgyűlés
Európai ügyek bizottsága

Országgyű lési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László úr ,
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgy űlés Európai ügyek bizottsága az Országgy űlésről szóló 2012. évi XXXVI .
törvény 28 . § (4) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 . )
OGY határozat 142 . § (2) bekezdése alapján benyújtja egy harmadik országbeli állampolgá r
vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránt i
kérelem megvizsgálásáért felel ős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárás i
szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi `rendeletterveze t
vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek . fennállás áról szóló jelentés
elfogadásáról szóló határozati javaslatot .

Budapest, 2016 . május 30 .

Dr. Hörcsik Rich
a bizottság elnö
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