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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó fennmaradó 

rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való alkalmazásáról szóló 

tanácsi határozattervezetről 

 (15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)) 

(Konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Tanács tervezetére (15820/2017), 

– tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmánya 4. cikkének (2) 

bekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0017/2018), 

– tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére, 

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-

0192/2018), 

1. jóváhagyja a Tanács tervezetét; 

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 

jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 

kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 
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INDOKOLÁS 

A. Háttér 

1. A csatlakozási okmány 4. cikke (2) bekezdése első albekezdésének megfelelően a 

schengeni vívmányok azon rendelkezéseit, amelyeket az említett okmány II. melléklete – 

amelyhez a Bolgár Köztársaság (a továbbiakban: Bulgária) és Románia az uniós 

csatlakozáskor csatlakozik – nem sorol fel, csak akkor kell Bulgáriában és Romániában 

alkalmazni, ha a Tanács így határoz azt követően, hogy megbizonyosodott róla, hogy az adott 

állam teljesíti a schengeni vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges 

feltételeket. 

 

2. A Tanács 2011. június 9-én a vonatkozó schengeni értékelési eljárásoknak megfelelően 

megállapította, hogy Bulgária és Románia teljesítette a schengeni vívmányok alkalmazásához 

szükséges feltételeket az összes területen, vagyis a légi határok, a szárazföldi határok, a 

rendőrségi együttműködés, az adatvédelem, a Schengeni Információs Rendszer, a tengeri 

határok és a vízumok területén.  

 

3. Annak ellenére azonban, hogy az Európai Parlament többször is felszólította ezen 

országokat a schengeni térséghez való csatlakozásra, a Tanács még nem hozta meg a végleges 

határozatot, amely valamennyi schengeni tagállam egyhangú szavazásától függ.  

 

4. A schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre (SIS) vonatkozó rendelkezései 

2010. október 15-jétől kezdődően alkalmazandók Bulgária és Románia esetében1, kivéve az 

arra vonatkozó kötelezettséget, hogy a területükre belépjenek, illetve területükön 

tartózkodjanak olyan harmadik országbeli állampolgárok, akikre vonatkozóan egy másik 

tagállam figyelmeztető jelzést adott ki, valamint a SIS figyelmeztető jelzések kiadásától való 

tartózkodásra, valamint a beutazás vagy tartózkodás megtagadása céljából harmadik 

országbeli állampolgárokra vonatkozó további információk bevitelére vonatkozó 

kötelezettséget (a továbbiakban: a fennálló korlátozások). 

 

5. E tanácsi határozattervezet célja, hogy megszüntesse a SIS Bulgária és Románia általi 

használatára vonatkozó fennálló korlátozásokat. A Bulgária és Románia által a külső 

határaikon és területükön végzett ellenőrzések hatékonyabbá válnak azáltal, hogy a beutazás 

vagy tartózkodás megtagadása céljából SIS figyelmeztető jelzéseket bocsátanak ki, és a más 

tagállamok által rögzített ilyen figyelmeztető jelzéseket végrehajtják, különösen akkor, ha az 

ilyen figyelmeztető jelzések a közrendet, a közbiztonságot vagy a nemzetbiztonságot 

fenyegető veszélyen alapulnak.  

 

B. Az előadó álláspontja 

Az előadó emlékeztet arra, hogy 2011. júniusban az Európai Parlament jóváhagyta Bulgária 

és Románia csatlakozását a schengeni térséghez, jogalkotási állásfoglalásban jelezve, hogy 

Bulgária és Románia készen áll arra, hogy csatlakozzon a határforgalom-ellenőrzést nélkülöző 

                                                 
1A Tanács 2010/365/EU határozata (2010. január 29.) a schengeni vívmányok Schengeni Információs 

Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő alkalmazásáról (HL L 

166., 2010.7.1., 17. o.). 



 

RR\1154526HU.docx 7/9 PE618.142v02-00 

 HU 

schengeni térséghez. 

 

Az Európai Parlament 2011 óta ismételten felszólított a schengeni térség e két országra való 

kiterjesztésére, és az Európai Bizottság támogatására számítva felkérte a Tanácsot, hogy 

hozza meg a végleges határozatot, amely lehetővé teszi a belső határokon történő ellenőrzések 

megszüntetését Bulgária és Románia számára. 

 

A Tanács a schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó egyes 

rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való hatálybaléptetéséről elfogadta 

az (EU)2017/1908 határozatot1. Ez lehetővé tenné Bulgária és Románia számára, hogy 

konzultációs célból hozzáférjenek a VIS-adatokhoz, növelve ezáltal a schengeni térség 

biztonsági szintjét és elősegítené a bűnözés súlyos formái és a terrorizmus elleni küzdelmet. 

Az Európai Parlament elfogadta a Tanács határozattervezetét.  

Bulgária és Románia kulcsfontosságú szerepet játszik a Fekete-tenger és a Duna területén 

végzett megfigyelési vonatkozású műveletek terén, mivel mindkét stratégiai fontosságú 

folyosó a nemzetközi haditengerészeti forgalom előtt nyitva áll, így sebezhetőek a határok.  

 

Bulgáriának és Romániának Törökországgal, Moldovával, Ukrajnával, Szerbiával és 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal van közös határa, jelentős pufferzónákat biztosítva 

a schengeni térségbe való belépéshez.  

 

Románia több éve az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség logisztikai műveleteinek 

egyik legfontosabb résztvevője. 

 

Tekintettel valamennyi fent említett elemre, a SIS Bulgária és Románia általi használatára 

vonatkozó fennálló korlátozások megszüntetését célzó jelenlegi tanácsi határozat üdvözlendő 

e két ország schengeni vívmányokban való részvétele szempontjából. A határozat fokozza a 

schengeni térség biztonsági szintjét, és hatékonyabbá teszi a bűnözés súlyos formái és a 

terrorizmus elleni küzdelmet.  

 

A SIS Románia és Bulgária általi használatára vonatkozó valamennyi korlátozás 

megszüntetésével az Unió külső határainak ugyanolyan szintű védelme lenne biztosítható, 

mint amilyet más schengeni tagállamok biztosítanak.  

 

Az előadó javasolja, hogy a Parlament módosítások nélkül fogadja el a Tanács 

szövegtervezetét, így ösztönözve a tagállamokat a határozat gyors elfogadására. 

                                                 
1A Tanács (EU)2017/1908 határozata (2017. október 12.) a schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre 

vonatkozó egyes rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való hatályba léptetéséről (HL L 

269., 2017.10.19., 39. o.). 
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