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21.11.2018 A8-0356/48 

Módosítás  48 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tapasztalatok azonban azt 

mutatták, hogy a fenti időszakokon 

túlmenően is fennállhatnak a közrendet 

vagy a belső biztonságot fenyegető azon 

tartós komoly veszélyek – például határon 

átnyúló terrorista veszélyek vagy az 

irreguláris migránsok továbbutazása az 

Unión belül –, amelyek a belső 

határellenőrzés ideiglenes visszaállítását 

indokolták. Ezért szükséges és indokolt a 

határellenőrzés ideiglenes visszaállítására 

alkalmazandó időkorlátok hozzáigazítása a 

jelenlegi igényekhez, biztosítva 

ugyanakkor azt is, hogy ezzel az 

intézkedéssel nem élnek vissza és az 

kivételes marad, amelyet kizárólag végső 

megoldásként alkalmaznak. Ennek 

érdekében a Schengeni határellenőrzési 

kódex 25. cikke értelmében alkalmazandó 

általános határidőt meg kell hosszabbítani 

egy évre. 

(4) A tapasztalatok azonban azt 

mutatták, hogy a fenti időszakokon 

túlmenően is fennállhatnak a közrendet 

vagy a belső biztonságot fenyegető 

bizonyos tartós komoly veszélyek. Ezért 

szükséges és indokolt a határellenőrzés 

ideiglenes visszaállítására alkalmazandó 

időkorlátok hozzáigazítása a jelenlegi 

igényekhez, biztosítva ugyanakkor azt is, 

hogy ezzel az intézkedéssel nem élnek 

vissza és az kivételes marad, amelyet 

kizárólag végső megoldásként 

alkalmaznak. Ennek érdekében a 

Schengeni határellenőrzési kódex 25. cikke 

értelmében alkalmazandó általános 

határidőt meg kell hosszabbítani egy évre. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Módosítás  49 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A 25. cikk (4) bekezdésében 

szereplő, a 29. cikkre való hivatkozást 

módosítani kell azzal a céllal, hogy 

egyértelművé tegye a Schengeni 

határellenőrzési kódex 29. és 25. cikke 

szerint alkalmazandó időszakok közötti 

kapcsolatot. 

(9) A 25. cikk (4) bekezdésében 

szereplő, a 29. cikkre való hivatkozást 

módosítani kell azzal a céllal, hogy 

egyértelművé tegye a Schengeni 

határellenőrzési kódex 29., valamint 25., 

27. és 27a. cikke szerint alkalmazandó 

időszakok közötti kapcsolatot. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/50 

Módosítás  50 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/0399 rendelet 

25 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ha a belső határokon történő 

határellenőrzés nélküli térségben az egyik 

tagállamban a közrendet vagy a belső 

biztonságot fenyegető komoly veszély áll 

fenn, akkor a szóban forgó tagállam 

kivételesen visszaállíthatja a 

határellenőrzést belső határainak egészén 

vagy azok meghatározott részein egy 

korlátozott, legfeljebb 30 napos 

időtartamra, illetve a komoly veszély 

várható időtartamára, ha az meghaladja a 

30 napos időszakot, de legfeljebb hat 

hónapra. A belső határokon történő 

határellenőrzés ideiglenes visszaállításának 

alkalmazási köre és időtartama nem lépheti 

túl a komoly veszély elhárításához 

feltétlenül szükséges mértéket. 

(1) Ha a belső határokon történő 

határellenőrzés nélküli térségben az egyik 

tagállam megállapítja, hogy a területe 

tekintetében a közrendet vagy a belső 

biztonságot fenyegető komoly veszély áll 

fenn, akkor a szóban forgó tagállam 

kivételesen visszaállíthatja a 

határellenőrzést belső határainak egészén 

vagy azok meghatározott részein. A belső 

határokon történő határellenőrzés 

ideiglenes visszaállításának alkalmazási 

köre és időtartama nem lépheti túl a 

komoly veszély elhárításához feltétlenül 

szükséges mértéket. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Módosítás  51 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/0399 rendelet 

25 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A belső határokon történő 

határellenőrzés csak végső megoldásként, a 

27., 27a., 28. és 29. cikkel összhangban 

állítható vissza. A 26., illetve a 30. cikkben 

említett feltételeket a belső határokon 

történő határellenőrzés visszaállítására 

vonatkozó valamennyi, a 27., 27a., 28. 

vagy 29. cikk szerinti döntés mérlegelése 

során figyelembe kell venni. 

(2) A belső határokon történő 

határellenőrzés csak végső megoldásként, a 

27. és 28. cikkel összhangban állítható 

vissza. A 26. cikkben említett feltételeket a 

belső határokon történő határellenőrzés 

visszaállítására vonatkozó valamennyi 

döntés 27. cikk szerinti mérlegelése során 

figyelembe kell venni. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/52 

Módosítás  52 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/0399 rendelet 

25 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben az érintett 

tagállamban a közrendet vagy a belső 

biztonságot fenyegető komoly veszély e 

cikk (1) bekezdésében meghatározott 

időtartamon túl is fennáll, a szóban forgó 

tagállam a belső határokon történő 

határellenőrzést a 26. cikkben említett 

feltételek figyelembevételével és a 27. 

cikkel összhangban, e cikk (1) 

bekezdésében említettekkel megegyező 

okok alapján, valamint bármilyen új elem 

figyelembevételével a komoly veszély 

várható időtartamának megfelelő és hat 

hónapot nem meghaladó megújítható 

időtartamokra meghosszabbíthatja. 

törölve 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Módosítás  53 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/0399 rendelet 

25 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A belső határokon történő 

határellenőrzés visszaállításának teljes 

időtartama – beleértve az e cikk (3) 

bekezdése szerinti meghosszabbítások 

idejét összesen – nem haladhatja meg az 

egy évet. 

(4) A 28. cikk sérelme nélkül, a belső 

határokon történő határellenőrzés 

ugyanazon célból való visszaállításának 

teljes időtartama – beleértve bármilyen 

meghosszabbítást – nem haladhatja meg az 

egy évet.  

A 27a. cikkben említett kivételes esetekben 

a teljes időtartam az említett cikkel 

összhangban legfeljebb kétéves 

időtartamra tovább meghosszabbítható. 

 

A 29. cikkben említett kivételes 

körülmények esetén a teljes időtartam az 

említett cikk (1) bekezdésével 

összhangban legfeljebb kétéves 

időtartamra meghosszabbítható. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Módosítás  54 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/0399 rendelet 

25 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Ez a cikk nem érinti azokat az 

intézkedéseket, amelyek rendkívüli 

körülmények esetén, a 29 cikkel 

összhangban a belső határellenőrzés 

nélküli térség általános működésének 

veszélybe kerülése esetén hozhatók.  

 A belső határokon történő határellenőrzés 

e cikk szerinti visszaállításának vagy 

meghosszabbításának teljes időtartama 

nem hosszabbítható meg vagy nem 

kombinálható a 29. cikk értelmében 

hozott intézkedésekkel.  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/55 

Módosítás  55 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -i alpont (új)(EU) 2016/0399 rendelet 

27 cikk – cím 

 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -i. a cím helyébe a következő szöveg 

lép: 

A belső határokon történő 

határellenőrzésnek a 25. cikk szerinti 

ideiglenes visszaállítására irányuló eljárás 

„A belső határokon történő 

határellenőrzésnek várható események 

bekövetkeztekor való ideiglenes 

visszaállítására vagy meghosszabbítására 

irányuló eljárás”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/56 

Módosítás  56 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -i a alpont (új)(EU) 2016/0399 rendelet 

27 cikk – 1 bekezdés (új) 

 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -ia. az (1) bekezdés helyébe a 

következő szöveg lép: 

 „(-1) Ha a belső határokon történő 

határellenőrzés nélküli térségben az egyik 

tagállam megállapítja, hogy a területe 

tekintetében a közrendet vagy a belső 

biztonságot fenyegető komoly veszély áll 

fenn, akkor a szóban forgó tagállam 

kivételesen visszaállíthatja vagy adott 

esetben meghosszabbíthatja a 

határellenőrzést belső határainak egészén 

vagy azok meghatározott részein a komoly 

veszély várható időtartamára, de 

legfeljebb hat hónapra. 

(1) Ha egy tagállam a 25. cikk alapján 

a belső határokon történő határellenőrzés 

visszaállítását tervezi, akkor legkésőbb 

négy héttel a tervezett visszaállítás előtt, 

vagy – ha a belső határokon történő 

határellenőrzés visszaállítását szükségessé 

tevő körülmények kevesebb, mint négy 

héttel a tervezett visszaállítás előtt válnak 

ismertté – ennél rövidebb időn belül erről 

értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot. 

E célból a tagállam megadja az alábbi 

információkat:  

(1) Ha egy tagállam a 26. cikkben 

foglalt kritériumok alapján a belső 

határokon történő határellenőrzés 

visszaállítását vagy meghosszabbítását 

tervezi, akkor legkésőbb négy héttel a 

tervezett visszaállítás vagy 

meghosszabbítás előtt, vagy – ha a belső 

határokon történő határellenőrzés 

visszaállítását szükségessé tevő 

körülmények kevesebb, mint négy héttel a 

tervezett visszaállítás előtt válnak ismertté 

– ennél rövidebb időn belül erről értesíti a 

többi tagállamot és a Bizottságot. E célból 

a tagállam megadja az alábbi 
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információkat: 

a) a tervezett visszaállítás indokolása, 

amely tartalmazza a közrendjét vagy a 

belső biztonságát fenyegető, komoly 

veszélyt jelentő eseményeket részletesen 

leíró valamennyi releváns adatot;  

a) a tervezett visszaállítás vagy 

meghosszabbítás indokolása, amely 

tartalmazza a közrendjét vagy a belső 

biztonságát fenyegető, komoly veszélyt 

jelentő eseményeket részletesen leíró 

valamennyi releváns adatot, valamint 

annak okait, hogy az érintett tagállam 

miért ítélte vagy állapította meg úgy, hogy 

az alternatív intézkedések nem kellően 

hatékonyak; 

b) a tervezett visszaállítás alkalmazási 

köre, megjelölve, hogy a belső határok 

mely részén vagy részein tervezik 

visszaállítani a határellenőrzést;  

b) a tervezett visszaállítás vagy 

meghosszabbítás alkalmazási köre, 

megjelölve, hogy a belső határok mely 

részén vagy részein tervezik visszaállítani 

vagy meghosszabbítani a határellenőrzést; 

c) az engedélyezett átkelőhelyek neve;  c) az engedélyezett átkelőhelyek neve; 

d) a határellenőrzés tervezett 

visszaállításának időpontja és időtartama;  

d) a határellenőrzés tervezett 

visszaállításának időpontja és időtartama; 

e) adott esetben a többi tagállam által 

meghozandó intézkedések.  

e) adott esetben a többi tagállam által 

meghozandó, az érintett belső határokon a 

határellenőrzés ideiglenes visszaállítását 

vagy meghosszabbítását megelőzően 

meghatározott intézkedések. 

Az első albekezdés szerinti értesítést két 

vagy több tagállam közösen is benyújthat.  

Az első albekezdés szerinti értesítést két 

vagy több tagállam közösen is benyújthat.  

A Bizottság szükség esetén további 

tájékoztatást kérhet az érintett 

tagállam(ok)tól.  

A Bizottság szükség esetén további 

tájékoztatást kérhet az érintett 

tagállam(ok)tól, többek között a belső 

határokon történő határellenőrzés 

tervezett visszaállítása vagy 

meghosszabbítása által közvetlenül 

érintett más tagállamokkal folytatott 

együttműködésről, valamint további 

tájékoztatást annak értékeléséhez, hogy az 

intézkedésre végső megoldásként kerül-e 

sor.”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/57 

Módosítás  57 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – i pont 

(EU) 2016/399 rendelet 

27 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

aa) kockázatértékelés, amely értékeli 

az azonosított veszély várható 

fennállásának időtartamát és a belső 

határok érintett szakaszait, valamint 

alátámasztja, hogy a határellenőrzés 

meghosszabbítása végső megoldásnak 

minősülő intézkedés, továbbá kifejti, hogy 

a határellenőrzés milyen módon segíti az 

azonosított veszély kezelését. Amennyiben 

a határellenőrzés visszaállítása 

meghaladja a hat hónapot, úgy a 

kockázatértékelésnek azt is ki kell fejtenie, 

hogy a határellenőrzés korábbi 

visszaállítása milyen módon járult hozzá 

az azonosított veszély orvoslásához. 

törölve 

A kockázatértékelésnek továbbá részletes 

jelentést kell tartalmaznia arról az 

együttműködésről, amelyre az érintett 

tagállam és azon tagállam vagy 

tagállamok között került sor, amellyel 

vagy amelyekkel a határellenőrzés által 

érintett belső határai közösek. 

 

A Bizottság adott esetben megosztja a 

kockázatértékelést az Európai Határ- és 

Partvédelmi Ügynökséggel és az 

Europollal. 

 

Or. en 
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