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21.11.2018 A8-0356/58 

Módosítás  58 

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 – 2 bekezdés – ii pont 

2016/399/EU rendelet 

27 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. Az (1) bekezdés e) pontja helyébe a 

következő szöveg lép:  
törölve 

e) adott esetben a többi tagállam által 

meghozandó, az érintett belső határokon a 

határellenőrzés ideiglenes visszaállítását 

megelőzően elfogadott intézkedések. 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.11.2018 A8-0356/59 

Módosítás  59 

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 – 2 bekezdés – iii pont 

2016/399/EU rendelet 

27 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. Az (1) bekezdés utolsó mondata 

helyébe a következő szöveg lép:  
törölve 

A Bizottság szükség esetén további 

tájékoztatást kérhet az érintett tagállamtól 

vagy tagállamoktól többek között a belső 

határokon történő határellenőrzés 

tervezett meghosszabbítása által érintett 

tagállammal vagy tagállamokkal folytatott 

együttműködésről, valamint annak 

értékeléséhez, hogy az intézkedésre végső 

megoldásként kerül-e sor. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/60 

Módosítás  60 

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 – 2 bekezdés – iii a pont (új) 

2016/399/EU rendelet 

27 cikk – - 2 a bekezdés (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 iiia. a (2) és a (3) bekezdés helyébe a 

következő szöveg lép: 

 „(-2a) 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 

feltételekkel és e 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 vagy szükség esetén 

újra meghosszabbíthatja. Erre a 

meghosszabbításra akkor kerülhet sor, ha 

az érintett tagállam úgy ítéli vagy állapítja 

meg, hogy a veszély orvoslására hozott 

alternatív fellépések és intézkedések nem 

hatékonyak. 

 (-2b) A 26. cikkben foglalt kritériumok 

végrehajtása érdekében az érintett 

tagállamnak értékelnie kell, hogy 

mekkora időtartamra várható az 

azonosított veszély fennállása és melyek a 
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belső határok érintett szakaszai, továbbá 

alá kell támasztania, hogy a belső 

határokon történő határellenőrzés 

meghosszabbítására végső megoldásként 

kerül sor, valamint ki kell fejtenie, hogy a 

határellenőrzés milyen módon segítené az 

azonosított veszély kezelését. 

 A belső határokon történő határellenőrzés 

visszaállításáról vagy 

meghosszabbításáról szóló értesítéssel 

együtt az érintett tagállam 

kockázatértékelést nyújt be. 

 Az e bekezdésben említett 

kockázatértékelést be kell nyújtani a 

Bizottságnak és a többi tagállamnak. A 

Bizottság adott esetben, a 

kockázatértékeléssel kapcsolatos 

tényfeltárás céljából kérheti az Európai 

Határ- és Partvédelmi Ügynökség vagy az 

Europol véleményét.”; 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

információkat az Európai Parlamentnek és 

a Tanácsnak is meg kell küldeni azzal 

egyidejűleg, hogy az említett bekezdésnek 

megfelelően ezekről a többi tagállam és a 

Bizottság is értesítést kaptak.  

(2) Az (1) bekezdésben említett 

információkat az Európai Parlamentnek és 

a Tanácsnak is meg kell küldeni azzal 

egyidejűleg, hogy az említett bekezdésnek 

megfelelően ezekről a többi tagállam és a 

Bizottság is értesítést kaptak. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti értesítést 

küldő tagállam – amennyiben ez szükséges 

és a nemzeti joggal összhangban van – 

dönthet úgy, hogy az információk egy 

részét minősített adatnak nyilvánítja.  

(3) Az (1) bekezdés szerinti értesítést 

és az (1b) bekezdés szerinti 

kockázatértékelést benyújtó tagállam – 

amennyiben ez szükséges és a nemzeti 

joggal összhangban van – dönthet úgy, 

hogy ezek egy részét vagy egészét 

minősített adatnak nyilvánítja. 

Az ilyen minősítés nem zárja ki, hogy a 

Bizottság az információkat az Európai 

Parlament rendelkezésére bocsássa. Az e 

cikk értelmében az Európai Parlament 

részére történő információ- és 

dokumentumtovábbításnak és –kezelésnek 

meg kell felelnie a minősített adatok 

továbbítására és kezelésére vonatkozóan 

az Európai Parlament és a Bizottság 

között alkalmazandó szabályoknak.  

Az ilyen minősítés nem zárja ki, hogy a 

többi tagállam a rendőrségi 

együttműködés megfelelő és biztonságos 

csatornáin keresztül hozzáférjen e 

minősített adatokhoz. 

Or. en 



 

AM\1169932HU.docx  PE631.533v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.11.2018 A8-0356/61 

Módosítás  61 

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 – 2 bekezdés – iv pont 

2016/399/EU rendelet 

27 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Egy tagállam által az (1) bekezdés 

szerint küldött értesítést követően, valamint 

az (5) bekezdésében előírt konzultáció 

céljából a Bizottság vagy bármely tagállam 

– az EUMSZ 72. cikkének sérelme nélkül 

– véleményt nyilváníthat. 

(4) Egy tagállam által az (1) bekezdés 

szerint küldött értesítést követően, valamint 

az (5) bekezdésében előírt konzultáció 

céljából a Bizottság vagy a közvetlenül 

érintett tagállam – az EUMSZ 72. 

cikkének sérelme nélkül – megalapozott 

véleményt nyilváníthat. 

Amennyiben a Bizottságnak aggályai 

merülnek fel a belső határokon történő 

határellenőrzés tervezett visszaállításának 

szükségességét vagy arányosságát illetően, 

vagy ha úgy ítéli meg, hogy az értesítés 

valamely részére vonatkozóan 

konzultációra lenne szükség, erre 

vonatkozóan véleményt ad ki. 

Amennyiben a Bizottságnak aggályai 

merülnek fel a belső határokon történő 

határellenőrzés tervezett visszaállításának 

vagy meghosszabbításának szükségességét 

vagy arányosságát illetően, vagy ha úgy 

ítéli meg, hogy az értesítés valamely 

részére vonatkozóan konzultációra lenne 

szükség, erre vonatkozóan véleményt ad ki. 

A közvetlenül érintett tagállamok 

véleményt adhatnak ki a belső határokon 

történő határellenőrzés visszaállítása vagy 

meghosszabbítása által rájuk gyakorolt 

hatásról, valamint– adott esetben – annak 

szükségességéről és arányosságáról. 

Amennyiben a belső határokon történő 

határellenőrzést már visszaállították hat 

hónapra, úgy a Bizottság véleményt ad ki.” 

Amennyiben a belső határokon történő 

határellenőrzést már több mint hat hónapra 

visszaállították vagy meghosszabbították, a 

Bizottság véleményt ad ki.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/62 

Módosítás  62 

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 – 2 bekezdés – v pont 

2016/399/EU rendelet 

27 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az (1) bekezdésben említett 

információk és a (4) cikkben említett 

bármely bizottsági vagy tagállami 

vélemény a Bizottság által vezetett 

konzultáció tárgyát képezi. Adott esetben a 

konzultáció magában foglalja a belső 

határokon történő határellenőrzés 

visszaállítását tervező tagállam, a többi – 

különösen az ilyen intézkedések által 

érintett – tagállam és az érintett 

ügynökségek részvételével tartott együttes 

üléseket is. Meg kell vizsgálni a tervezett 

intézkedések arányosságát, a közrendet 

vagy a belső biztonságot fenyegető 

azonosított veszélyt, valamint a tagállamok 

közötti kölcsönös együttműködés 

végrehajtásának módjait. A belső 

határokon történő határellenőrzés 

visszaállítását vagy meghosszabbítását 

tervező tagállam a határellenőrzések 

elvégzésekor a lehető legnagyobb 

mértékben figyelembe veszi a konzultáció 

eredményeit. 

(5) Az (1), (-2a) és (-2b) bekezdésben 

említett információk és a (4) cikkben 

említett bármely bizottsági vagy tagállami 

vélemény a Bizottság által vezetett 

konzultáció tárgyát képezi. Adott esetben a 

konzultáció magában foglalja a belső 

határokon történő határellenőrzés 

visszaállítását vagy meghosszabbítását 

tervező tagállam, a többi – különösen az 

ilyen intézkedések által érintett – tagállam 

és az érintett ügynökségek részvételével 

tartott együttes üléseket is. Meg kell 

vizsgálni a tervezett intézkedések 

arányosságát, a közrendet vagy a belső 

biztonságot fenyegető azonosított veszélyt, 

valamint a tagállamok közötti kölcsönös 

együttműködés végrehajtásának módjait. A 

belső határokon történő határellenőrzés 

visszaállítását vagy meghosszabbítását 

tervező tagállam figyelembe veszi a 

konzultáció eredményeit, vagy tájékoztatja 

a Bizottságot és a konzultáció céljából 

megkeresett tagállamokat az eredmények 

nyomon követése előtt álló akadályokról. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Módosítás  63 

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 – v a pont (új) 

2016/399/EU rendelet 

27 cikk – 6 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 va) A (6) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

(6) Az (5) bekezdésben említett 

konzultációra legalább tíz nappal a 

határellenőrzés visszaállításának tervezett 

időpontja előtt kerül sor.  

(6) Az (5) bekezdésben említett 

konzultációra legalább tíz nappal a 

határellenőrzés visszaállításának vagy 

meghosszabbításának tervezett időpontja 

előtt kerül sor. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/64 

Módosítás  64 

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 – 3 bekezdés – 4 pont 

2016/399/EU rendelet 

27a cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Tanács – a Bizottság véleményét 

kellően figyelembe véve – ajánlást tehet 

arra vonatkozóan, hogy a tagállam a belső 

határokon történő határellenőrzést 

legfeljebb hat hónapos időszakra tovább 

meghosszabbítsa. Az említett időszak 

legfeljebb három alkalommal, további hat 

hónapos időszakra meghosszabbítható. 

Ajánlásában a Tanács feltünteti legalább a 

27. cikk (1) bekezdése a)–e) pontjában 

említett információkat. A Tanács adott 

esetben meghatározza az érintett 

tagállamok közötti együttműködésre 

vonatkozó feltételeket. 

(4) A Tanács – a Bizottság véleményét 

kellően figyelembe véve – ajánlást tehet 

arra vonatkozóan, hogy a tagállam a belső 

határokon történő határellenőrzést 

legfeljebb hat hónapos időszakra tovább 

meghosszabbítsa. A komoly veszély 

további fennállása esetén, és feltéve, hogy 

arányos rendkívüli nemzeti intézkedéseket 

is hoznak a területen belül a veszély 

kezelésére, az említett időszak további hat 

hónapos időszakra meghosszabbítható. 

Ajánlásában a Tanács feltünteti legalább a 

27. cikk (1) bekezdése a)–e) pontjában 

említett információkat. A Tanács adott 

esetben meghatározza az érintett 

tagállamok közötti együttműködésre 

vonatkozó feltételeket. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/65 

Módosítás  65 

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 – 3 d pont (új) 

2016/399/EU rendelet 

29 cikk – 5 bekezdés – albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3d. A 29. cikk (5) bekezdése a 

következő albekezdéssel egészül ki: 

 „A belső határokon történő 

határellenőrzés e cikk szerinti 

visszaállításának vagy 

meghosszabbításának teljes időtartama 

nem hosszabbítható meg vagy nem 

kombinálható a 27. vagy 28. cikk 

értelmében hozott intézkedésekkel.”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/66 

Módosítás  66 

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 – 3 a pont (új) 

2016/399/EU rendelet 

28 cikk – 4 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (3a) A 28. cikk (4) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

(4) A 25. cikk (4) bekezdésének 

sérelme nélkül a belső határokon történő 

határellenőrzés visszaállításának teljes 

időtartama – vagyis az e cikk (1) bekezdése 

szerinti kezdeti időszak és az e cikk (3) 

bekezdése szerinti meghosszabbítások 

ideje összesen – nem haladhatja meg a két 

hónapot.  

(4) A belső határokon történő 

határellenőrzés visszaállításának teljes 

időtartama – vagyis az e cikk (1) bekezdése 

szerinti kezdeti időszak és az e cikk (3) 

bekezdése szerinti meghosszabbítások 

ideje összesen – nem haladhatja meg a két 

hónapot. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/67 

Módosítás  67 

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 – 3 b pont (új) 

2016/399/EU rendelet 

29 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3b. A 29. cikk (1) bekezdése a 

következő albekezdéssel egészül ki: 

 „A 30. cikkben említett feltételeket a belső 

határokon történő határellenőrzés 

visszaállítására vagy meghosszabbítására 

vonatkozó valamennyi döntés e cikk 

szerinti mérlegelése során figyelembe kell 

venni.” 

Or. en 

 

 


