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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az Európai Unió és Izland közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső 

Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására 

szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai 

Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről 

(09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE)) 

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (09228/2017), 

– tekintettel az Európai Unió és Izland közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a 

Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi 

támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodás 

tervezetére (09253/2017), 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikkének (2) 

bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával 

összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0101/2018), 

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) 

bekezdésére, 

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

0196/2018), 

1. egyetért a megállapodás megkötésével; 

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

Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Izland kormányainak és parlamentjeinek. 
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INDOKOLÁS 

 

2014-ben az Európai Parlament és a Tanács a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső 

Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására 

szolgáló eszközt hozott létre (515/2014/EU rendelet).  

 

A külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz elsődleges célja, hogy 

magas szintű biztonságot biztosítson az Unión belül, ugyanakkor a külső határok egységes és 

magas szintű ellenőrzésén, valamint a schengeni vízumok hatékony feldolgozásán keresztül 

elősegítse a jogszerű utazást és kezelje az illegális bevándorlást. A 2020-ig mintegy 2,8 

milliárd eurós – elsősorban nemzeti programokon keresztül megvalósuló – finanszírozást 

többek között a határátkelőhelyeken és a határőrizethez szükséges infrastruktúra kiépítésére, 

az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) által előírt informatikai rendszerek 

finanszírozására, a migrációs hullámok hatékony kezelésének elősegítését célzó fellépésekre, 

valamint a vízumkérelmek feldolgozására és konzuli együttműködésre kell fordítani. 

 

Az 515/2014/EU rendelet 5. cikkének (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a schengeni 

vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok a rendelettel 

összhangban részt vesznek az eszközben, valamint hogy pénzügyi hozzájárulásaikról 

megállapodásokat kell kötni, és meg kell határozni a részvételhez szükséges kiegészítő 

szabályokat. A javaslat – az Izlanddal tervezett megállapodás – célja, hogy meghozza ezeket 

az intézkedéseket, azaz lehetővé tegye, hogy a Bizottság felelősséget vállalhasson az eszköz 

költségvetésének ebben a társult országban való végrehajtásáért, valamint hogy meghatározza 

Izland uniós költségvetéshez való hozzájárulását ezen eszköz tekintetében (az összeg 

nagyjából 563 999 euró évente 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban, míg Izland 2019-es és 2020-

as hozzájárulásának összegét 2019-ben fogják meghatározni a megállapodás mellékletében 

szereplő, a pénzügyi hozzájárulások összegének kiszámítására használt képlet alapján). 

 

Az előadó támogatja ezt a javaslatot. A külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására 

szolgáló eszköz célja, hogy olyan szolidaritási mechanizmust hozzon létre, amely a külső 

határok ellenőrzésére vonatkozó egységes európai szabályok által egymás érdekében és 

egymás nevében köti a részt vevő államokat. Az előadó véleménye szerint a javaslat a 

schengeni vívmányok egyik kulcsfontosságú célkitűzésének megvalósítására szolgál, 

mégpedig a külső határokon a hatékony, egységes és magas szintű ellenőrzés biztosítására 

vonatkozóan vállalt felelősség megosztására, egyrészt hogy biztosítsák a külső határok 

egységes és magas szintű ellenőrzését és védelmét – beleértve az illegális bevándorlás 

kezelését is –, másrészt a külső határokon a zökkenőmentes határátkelést az Unió alapvető 

szabadságok és az emberi jogok iránti kötelezettségvállalásának megfelelően. 
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 

Cím Megállapodás az Európai Unió és Izland között a 2014 és 2020 közötti 

időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok 

és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó 

kiegészítő szabályokról 
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NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 
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