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A KÜLSŐ HATÁROK IGAZGATÁSA

A határigazgatási politika jelentős fejlődésen ment át, melyet olyan eszközök és hivatalok
kialakítása jellemzett, mint például a Schengeni Információs Rendszer, a Vízuminformációs
Rendszer és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség. A vegyes migrációs áramlatok,
valamint a biztonsági aggodalmak növekedéséhez kapcsolódó kihívások új tevékenységi
időszakot indítottak el, továbblépve a közvetlenebb operatív támogatás és a határigazgatás
európai szintre emelése felé.

JOGALAP

Az EUMSZ 67. és 77. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

Egy belső, határellenőrzések nélküli egységes terület – a schengeni térség – megköveteli a
külső határok igazgatására vonatkozó közös politika kialakítását. Az Unió ezért külső határainak
ellenőrzése tekintetében közös normákat állapít meg, és e külső határokra vonatkozóan
fokozatosan integrált határigazgatási rendszert vezet be.

EREDMÉNYEK

Az európai külső határok közös igazgatása felé az első lépés 1985. június 14-én történt, amikor
az Európai Gazdasági Közösség tíz tagállama közül öt aláírta a Schengeni Megállapodást,
amelyet öt évvel később a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény egészített
ki. A schengeni vívmányok (ezzel a közös névvel illetik e megállapodásokat és jogszabályokat)
által létrehozott, belső határok nélküli övezet, a schengeni térség jelenleg 26 európai országból
áll (a schengeni térségről részletesebb információk a 2.1.3. számú ismertetőben találhatók).
A. A schengeni külső határokra vonatkozó vívmányok
Az Amszterdami Szerződéssel az uniós jogrendbe beépített eredeti vívmányokra épülő, a
schengeni külső határokra vonatkozó vívmányokat alkotó szabályok számos intézkedésben
találhatók meg, amelyek nagyjából öt kategóriára oszthatók.
Először is a külső határok igazgatásának központi pillére a Schengeni Határellenőrzési Kódex,
amely a külső határ átlépésére vonatkozó szabályokat és a belső határellenőrzés átmeneti
újrabevezetésére vonatkozó feltételeket állapítja meg. Másrészt, mivel nem minden tagállamnak
vannak ellenőrizendő külső határai, és nem minden tagállamot érint egyformán a határokon
átmenő forgalom, az EU igyekszik alapjai révén kompenzálni a külső határok mentén fekvő
tagállamok költségeit. A 2007–2013-as időszakban e pénzügyi tehermegosztó mechanizmus a
Külső Határok Alap révén működött. A 2014–2020 közötti időszakra ezt a Belső Biztonsági
Alap: határok és vízumügy vette át. Az intézkedések harmadik kategóriájába tartozik a migráció
és határigazgatás céljára szolgáló központi adatbázisok létrehozása: a Schengeni Információs
Rendszer (SIS), a Vízuminformációs Rendszer (VIS) és az Eurodac, a menedékkérők

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_2.1.3.pdf
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azonosítására szolgáló és a Dublini Rendelet megfelelő végrehajtását biztosító európai
ujjlenyomat-adatbázis (az Eurodac-kal és a Dublini Rendelettel kapcsolatban részletesebb
információk az 5.12.2. számú tájékoztatóban találhatók). Negyedrészt, számos intézkedést
hoztak (amelyek „segítségnyújtási csomag”[1] néven ismertek) az illegális belépés, átutazás és
tartózkodás megakadályozására és szankcionálására. Végezetül léteznek olyan intézkedések,
melyek a határigazgatásra vonatkozó operatív együttműködés beindítását célozzák, amiért
az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (a korábbi Európai Unió Külső Határain
Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) kibővített
feladatokkal) felel.
1. A Schengeni Információs Rendszer (SIS)
A Schengeni Információs Rendszer második generációja biztosítja a határellenőrzés,
illetve a rendőrség és az igazságügyi együttműködés ehhez kapcsolódó biztonsági
feladatainak támogatásához szükséges információkezelési infrastruktúrát. A részt vevő államok
figyelmeztető jelzéseket táplálnak be a körözött vagy eltűnt személyek, elveszett vagy ellopott
holmi, valamint beutazási tilalom esetén az adatbázisba, amelyhez a rendőrtisztek, a bűnüldöző
szerv tagjai és a bűnüldöző hatóságok, akiknek munkájuk elvégzéséhez szükségük van az
ott tárolt információkra, közvetlenül hozzáférnek. Amennyiben a Schengeni Információs
Rendszerben szereplő figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatosan kiegészítő információkra van
szükség, az információcsere a schengeni államokban létrehozott Sirene-irodák (Supplementary
Information Request at the National Entry, azaz „kiegészítő információ kérése a nemzeti
területre való belépéskor”) nemzeti hálózatán keresztül történik. A Sirene-irodák feladata, hogy
összehangolják a SIS-ben a figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos válaszokat, és biztosítsák,
hogy megtörténjen a megfelelő intézkedés, például ha egy körözött személyt elfognak, ha
egy személy, akinek a schengeni térségbe való belépését elutasították, ismételten megpróbál
belépni a térségbe, vagy ha lopott gépjárművet vagy azonosító okmányt foglalnak le. A
második generációs Schengeni Információs Rendszer (SIS II), – amely olyan új funkciókkal
és jellemzőkkel rendelkezik, mint a biometrikus adatok bevezetése és a figyelmeztető
jelzések kölcsönös összekapcsolása – bevezetése a rendszer összetettsége miatt jelentős
késedelmet szenvedett. Eredetileg 2007-ben kellett volna megkezdenie a működést, ám végül
2013. április 9-re készült el. A rendszert – a VIS és az Eurodac adatbázisokkal együtt – a
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek
üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség, az eu-LISA kezeli.
2. A vízuminformációs rendszer (VIS)
A VIS célja, hogy javítsa a közös vízumpolitika végrehajtását, a konzuli együttműködést
és a központi vízumhatóságok közötti konzultációt. A VIS összekapcsolódik a schengeni
államok összes vízumkiállító konzulátusával és az államok összes külső határátkelőhelyével.
Ezeken a határátkelőhelyeken a VIS lehetővé teszi, hogy a határőrök ellenőrizzék, hogy egy
biometrikus vízummal rendelkező személy azonos-e azzal a személlyel, aki a vízumot igényelte.
Ennek módja az ujjlenyomatoknak a vízumhoz kapcsolódó biometrikus azonosítóval és a
teljes VIS adatbázissal való keresztellenőrzése. Magas szintű biztonsági garanciákat építettek
be a rendszerbe, hogy biztosítsák a rendszer mindenkori stabilitását és elérhetőségét, és azt,
hogy az adatokhoz kizárólag jogosultsággal rendelkező személyek és csak az engedélyezett
célokra férhessenek hozzá. Terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények felderítése
és kivizsgálása érdekében a bűnüldöző hatóságok és az Europol hozzáférnek a rendszerhez.
A VIS 2011 októberében a schengeni államok összes észak-afrikai vízumkiállító konzulátusán
megkezdte működését, majd az egész világon bevezették.

[1]Lásd a 2002/90/EK tanácsi irányelvet és a 2002/946/IB tanácsi kerethatározatot.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.12.2.pdf
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3. Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (a korábbi Frontex ügynökség kibővített
feladatokkal)
A korábbi Frontex ügynökséget kibővítették, és Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
(EBCG) lett belőle az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet[2] értelmében. Az
Európai Határ- és Parti Őrség fő feladata, hogy a külső határokon hozzájáruljon az
integrált határigazgatás biztosításához. Feladatai közé tartozik az is, hogy biztosítsa a
migrációs áramlások hatékony kezelését és gondoskodjon az Unió magas szintű biztonságáról.
Ugyanakkor segíti az Unión belüli szabad mozgás megőrzését és teljes mértékben tiszteletben
tartja az alapvető jogokat. Az Európai Határ- és Parti Őrség az Európai Határ- és Partvédelmi
Ügynökségből és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságokból áll. Tevékenységei főleg
határigazgatási operatív stratégia létrehozására és az összes tagállamtól kapott támogatás
koordinálására összpontosulnak. Székhelye Varsóban található.
B. A külső határok uniós ellenőrzésének fejlődése
A Frontex létrehozása óta számos gyakorlati lépés történt a külső határok integráltabb
igazgatása felé: a technikai infrastruktúra jelentős fejlesztése; számos közös határigazgatási
művelet beindítása; és a gyorsreagálási képesség fejlesztése (eredetileg a gyorsreagálású
határvédelmi csapatok (RABIT) révén, majd 2011 óta az európai határőrizeti csapatokon
keresztül). A változás üteme felgyorsult a Földközi-tengeren történt halálesetek számának
elmúlt évekbeli növekedése és a menekültek és migránsok tömeges beáramlása következtében.
A 2014-ben elindított, és 2015-ben jelentősen kibővített Triton közös művelet feladata
a tengeri határ ellenőrzése, elsősorban Líbia és Olaszország között, és több tagállamból
származó személyzetet és felszerelést felhasználva közvetlen operatív támogatást nyújt
Olaszországnak. Görögországban a meglévő Poszeidón közös műveletet 2015 decemberében
jelentősen kibővítették, hogy gyorsreagálású műveletté váljon, nagyobb számú személyzettel
és technikai eszközzel felszerelve, hogy kezelni tudja a külső határok igazgatása terén
felmerülő kihívásokat. Hasonlóképpen, a Frontex – más illetékes uniós ügynökségekkel együtt
– fontos szerepet játszott az egyes tagállamok által tapasztalt kihívásokra adott válasz másik
dimenziójában is: a „fogadóállomások (hotspotok)” létrehozása és a migrációkezelést támogató
csoportoknak nevezett egységek kiküldése terén. E csoportok keretében együtt dolgozik az
Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (lásd az 5.12.2. számú ismertetőt), az Europol (lásd
az 5.12.7. számú ismertetőt) és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (EBCG) – a
nemzeti hatóságokkal és más ügynökségekkel is együttműködésben – a migránsok EU-ba
való belépésükkor történő azonosítása, szűrése és nyilvántartásba vétele céljából, valamint a
tartózkodási joggal nem rendelkezőkre vonatkozó visszatérési műveletek szervezése érdekében.
Az EBCG vezeti az EU regionális akciócsoportját, melynek az Olaszországban létrehozott
fogadóállomásokért felelős székhelye Cataniában van, a görögországiakért felelős pedig
Pireuszban. A tengeri műveletek és a tagállamoknak a fogadóállomásokon nyújtott közvetlen
támogatás megfogható európai választ ad e jelenségre, amely egyszerre jelent humanitárius
válságot és határellenőrzési kihívást.
A menekültek és migránsok folyamatos beáramlása, valamint a megnövekedett terrorista
veszély még inkább a határigazgatás európai szintre emelése felé vezet. Konkrétan a
közelmúltban a „külföldi harcosok” jelenségének kezelése céljából fogadták el a Schengeni
Határ-ellenőrzési Kódex célzott módosítása révén a schengeni térségbe szárazföldi, tengeri
vagy légi határokon keresztül belépő vagy onnan kilépő uniós állampolgárok kötelező

[2]Az Európai Parlament és a Tanács 2016. november 14-i (EU) 2016/1624 rendelete az Európai Határ- és Parti
Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül
helyezéséről.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.12.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.12.7.pdf
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ellenőrzésének bevezetésére irányuló javaslatot. E változtatás értelmében a polgárokat
rendszeresen ellenőriznék a SIS-adatbázisban és az Interpol ellopott és elvesztett úti
okmányokról vezetett nyilvántartásában.
A határigazgatási politika egyéb fő politikai fejleményei az „intelligens határok”
jogszabálycsomag köré csoportosulnak, amelynek célja a határigazgatás modernizálása a
határellenőrzés automatizálása, valamint a ki- és belépési információk erősítése révén.
2011 októberében a Bizottság közleményt adott ki az intelligens határokról, amelyet
2013 februárjában jogalkotási javaslat követett. A csomag két részből áll: egy határregisztrációs
rendszerből (EES), amely elektronikus adatbázisban rögzítené a belépés idejét és helyét, illetve
az engedélyezett rövid tartózkodás időtartamát, valamint egy regisztráltutas-programból (RTP),
amely utazók bizonyos csoportjai – pl. üzleti ügyben utazók – számára egyszerűsítené és
automatizálná a határellenőrzést. Mivel az intelligens határokra vonatkozó csomag előzetes
bizottsági költségkalkulációját kételyek övezték, a rendszer műszaki megvalósíthatóságával
kapcsolatban kérdések, a feltételezett előnyökkel kapcsolatosan pedig aggályok merültek fel,
a Bizottság úgy döntött, további technikai tanulmányt készíttet, mely 2014 októberére készült
el. 2015-ben pedig az eu-LISA égisze alatt számos gyakorlati és működési vizsgálatra kerül
sor. 2016 áprilisában a Bizottság új javaslatot nyújtott be, ezúttal csak a határregisztrációs
rendszerről.
Noha az új határregisztrációs rendszer célja továbbra is a harmadik országokból érkező
utazókra vonatkozó határellenőrzési eljárások felgyorsítása, egyszerűsítése és hatékonyabbá
tétele, a 2013. évi javaslathoz képest jelentős változásokat tartalmaz. Először is csökkenti
a begyűjtendő és tárolandó adatok (pl. ujjlenyomatok) mennyiségét, továbbá lényegesen
csökkenti a költségeket, az eredeti 1,1 milliárd EUR-ról 408 millió EUR-ra. Ezenkívül a
Bizottság javaslata értelmében kölcsönös átjárhatóság jönne létre a Vízuminformációs Rendszer
(ld. fent) és a határregisztrációs rendszer között, és a bűnüldöző hatóságok bizonyos feltételek
mellett hozzáférnének a rendszerhez. A javaslatot jelenleg vizsgálja a Parlament és a Tanács.
Ezenkívül 2016 novemberében a Bizottság Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer
(ETIAS) létrehozásáról szóló javaslatot nyújtott be. A jól ismert amerikai „ESTA” rendszerhez
hasonló célkitűzésekkel rendelkező rendszer létrehozása az ellenőrzés további elemét
biztosítaná a vízummentességre jogosult utazók tekintetében. Az Európai Utasinformációs és
Engedélyezési Rendszer határozná meg, hogy beutazhatnak-e a vízummentességre jogosult
harmadik országbeli állampolgárok a schengeni térségbe, és hogy ez az utazás jelent-e
biztonsági vagy migrációs kockázatot. Az utazókra vonatkozó információkat utazásuk előtt
gyűjtenék be.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az Európai Parlament reakciói vegyesek voltak a külső határigazgatási politika fejleményei
vonatkozásában. Nagy vonalakban támogatta az EBCG, valamint a többi illetékes uniós
ügynökség továbbfejlesztett szervezési szerepét, többször kérve, hogy erősítsék szerepüket,
miközben az EU a földközi-tengeri térségben kialakult migrációs válsággal küzdött. A földközi-
tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés
szükségességéről szóló, 2016. április 12-i állásfoglalásában a Parlament elismerte a Frontex
szerepét a Földközi-tengeren bajbajutottak kimentésében és életük megmentésében. Ezenfelül
az uniós fogadóállomásokon alapuló koncepció tekintetében emlékeztetett arra, hogy ehhez az
EBCG, az EASO, az Europol és az Eurojust operatív támogatására van szükség, és rámutatott,
hogy az ügynökségeknek megfelelő erőforrásokra van szükségük a rájuk kirótt feladatok
ellátásához.
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Bár a Parlament általános véleménye az EBCG fejlődéséről túlnyomórészt kedvező, az
intelligens határok kérdésében jóval megosztottabb. A 2013-as bizottsági javaslatot követően
komoly kétségeinek adott hangot a személyes adatok külső határokkal kapcsolatban javasolt
nagyarányú technológiai felhalmozása és tömeges feldolgozása tekintetében. Ezenfelül az
intelligens határok becsült költségei, az előnyeire vonatkozó kételyek mellett számos aggályt
vetettek fel a Parlamentben. 2013. szeptember 12-i, a belső biztonsági stratégia végrehajtásáról
szóló második jelentésről szóló állásfoglalásában a Parlament úgy ítélte meg, hogy „az
»intelligens határellenőrzés« kezdeményezéshez hasonló, új informatikai rendszerek esetleges
fejlesztését gondosan elemezni kell, különösen a szükségesség és az arányosság elveinek
tekintetében”. 2015 szeptemberében ezt a Bizottsághoz és a Tanácshoz intézett szóbeli
kérdés követte, melyben a bűnüldözési szervek e rendszerhez való hozzáférésére vonatkozó
álláspontjukról, valamint az Európai Bíróság adatmegőrzési irányelvről szóló, 2014. áprilisi
ítéletének jelentőségéről kialakított véleményükről érdeklődik (lásd az 5.12.8. számú
ismertetőt). Nemsokára kiderül, miként válaszol a Parlament a felülvizsgált javaslatokra.
Kristiina Milt
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.12.8.pdf
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