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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0434/79 

Módosítás  79 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina 

Anderson, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízumkódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Uniónak a harmadik 

országokkal folytatott együttműködése 

során alkalmaznia kell a vízumpolitikáját, 

és megfelelőbb egyensúlyt kell kialakítania 

a migrációs és biztonsági aggályok, a 

gazdasági megfontolások és az általános 

külkapcsolatok között. 

(2) Az Uniónak a harmadik 

országokkal folytatott együttműködése 

során alkalmaznia kell a vízumpolitikáját, 

és igazságosabb egyensúlyt kell 

kialakítania a biztonsági aggályok, a 

humanitárius gazdasági megfontolások és 

az általános külkapcsolatok között. Többek 

között biztosítania kell a nemzetközi jog, 

különösen az emberi jogok és az alapvető 

szabadságok védelméről szóló európai 

egyezménynek, a polgári és politikai, 

valamint a gazdasági, szociális és 

kulturális jogok nemzetközi 

egyezségokmányainak, az 1951-es genfi 

menekültügyi egyezménynek, valamint az 

1967-es New York-i jegyzőkönyvnek, az 

Egyesült Nemzetek a kínzás és más 

kegyetlen, embertelen vagy megalázó 

büntetések vagy bánásmódok elleni 

egyezményének, a gyermekek jogairól 

szóló egyezményének és a nőkkel 

szembeni hátrányos megkülönböztetés 

valamennyi formájának kiküszöböléséről 

szóló egyezményének a betartását. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/80 

Módosítás  80 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina 

Anderson, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízumkódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Amennyiben egyes harmadik 

országok nem tanúsítanak 

együttműködést az elfogott, rendezetlen 

jogállású állampolgáraik visszafogadása 

terén, illetve nem működnek együtt 

hatékonyan a visszatérési eljárásban, 

objektív kritériumokon alapuló átlátható 

mechanizmus alapján a 810/2009/EK 

rendelet egyes rendelkezéseinek 

korlátozóbb ideiglenes alkalmazását kell 

bevezetni annak érdekében, hogy az adott 

harmadik ország megfelelőbb 

együttműködést folytasson az irreguláris 

migránsok visszafogadását illetően. 

törölve 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/81 

Módosítás  81 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízumkódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 

810/2009/EK rendelet 

1 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. az 1. cikk (3) bekezdését el kell 

hagyni; 

Or. en 

Indokolás 

törlendő rész: „Ez a rendelet továbbá felsorolja azon harmadik országokat, amelyek 

állampolgárainak repülőtéri tranzitvízummal kell rendelkezniük a nemzetközi polgári 

repülésről szóló Chicagói Egyezmény 9. mellékletében lefektetett szabad áthaladás elve alóli 

kivételként, valamint meghatározza a tagállami repülőterek nemzetközi tranzitterületén 

történő áthaladáshoz szükséges vízumok kiadására vonatkozó eljárásokat és feltételeket.” . 

Horizontális módosítás, amennyiben a repülőtéri tranzitvízum-követelmények törlése 

elfogadásra kerül. 
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7.12.2018 A8-0434/82 

Módosítás  82 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízumkódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a a pont (új) 

810/2009/EK rendelet 

2 cikk – 3 bekezdés – 5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) az 5. pontot el kell hagyni; 

Or. en 

Indokolás 

Törlendő rész: „repülőtéri tranzitvízum”: a tagállamok egy vagy több repülőterének 

nemzetközi tranzitterületén történő áthaladásra jogosító vízum;  Horizontális módosítás, 

amennyiben a repülőtéri tranzitvízum-követelmények törlése elfogadásra kerül. 
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7.12.2018 A8-0434/83 

Módosítás  83 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízumkódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új) 

810/2009/EK rendelet 

13 cikk – 7 bekezdés – a pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 9a. A 13. cikk (7) bekezdése a) 

pontjának helyébe a következő szöveg lép: 

a) a 12 év alatti gyermekek; „a) a 18 év alatti kiskorúak;” 

Or. en 

Indokolás 

Annak tükrözése, hogy a 18 évesnél fiatalabb kiskorúak biometrikus adatai nem gyűjthetők be. 
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7.12.2018 A8-0434/84 

Módosítás  84 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízumkódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont 

810/2009/EK rendelet 

14 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok konzulátusai a 48. 

cikkben említett helyi schengeni 

együttműködés keretében értékelik az (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek 

végrehajtását a helyi körülmények, 

valamint a migrációs és biztonsági 

kockázatok figyelembevétele érdekében.”; 

(5) A tagállamok konzulátusai a 48. 

cikkben említett helyi schengeni 

együttműködés keretében értékelik az (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek 

végrehajtását a helyi körülmények 

figyelembevétele érdekében; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/85 

Módosítás  85 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízumkódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – f pont 

810/2009/EK rendelet 

16 cikk – 8 a bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a cikk szövege a következő új 

bekezdéssel egészül ki: 

törölve 

„(8a) A Bizottság kétévente objektív 

kritériumokat – így az Eurostat által 

közzétett általános uniós inflációs rátát és 

a tagállami köztisztviselők fizetésének 

súlyozott átlagát – figyelembe véve 

értékeli, hogy szükséges-e a 

vízumdíjaknak a 16. cikk (1) 

bekezdésében, (2) bekezdésében és (2a) 

bekezdésében meghatározott összegét 

felülvizsgálni, és amennyiben ez 

helyénvaló, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok útján módosítja a vízumdíjak 

összegét.”; 

 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/86 

Módosítás  86 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízumkódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont 

810/2009/EK rendelet 

25a. cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

18. a szöveg a következő új cikkel 

egészül ki: 

törölve 

„25a. cikk   

Együttműködés a visszafogadás terén  

(1) A 14. cikk (6) bekezdése, a 16. cikk 

(1) bekezdése és (5) bekezdésének b) 

pontja, a 23. cikk (1) bekezdése és a 24. 

cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó az 

olyan harmadik ország állampolgárai 

közé tartozó kérelmezőkre vagy azok 

kategóriáira, amely e cikkel összhangban, 

releváns és objektív adatok alapján nem 

minősül a tagállamokkal kellő mértékben 

együttműködőnek az irreguláris 

migránsok visszafogadása terén. E cikk 

nem érinti a 24. cikk (2d) bekezdése által 

a Bizottságra ruházott hatásköröket. 

 

(2) A Bizottság rendszeresen értékeli a 

harmadik országok által a visszafogadás 

terén folytatott együttműködést, 

figyelembe véve különösen a következő 

mutatókat: 

 

a) az adott harmadik országból 

származó, a tagállamok területén 

illegálisan tartózkodó személyek számára 
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kiadott kiutasítási határozatok száma;  

b) azon személyek száma, akik 

számára kiutasítási határozatot adtak ki és 

ténylegesen visszatértek, az adott 

harmadik ország állampolgárai számára 

kiadott kiutasítási határozatok számának 

százalékában kifejezve, beleértve adott 

esetben uniós vagy kétoldalú 

visszafogadási egyezmény alapján a 

területén áthaladó harmadik országbeli 

állampolgárok számát is; 

 

c) a harmadik ország által elfogadott 

visszafogadási kérelmek száma, a számára 

benyújtott ilyen kérelmek számának 

százalékában kifejezve. 

 

(3) Egy tagállam értesítheti a 

Bizottságot akkor is, ha jelentős és tartós 

gyakorlati nehézségeket tapasztal egy 

harmadik országgal az irreguláris 

migránsok visszafogadása terén folytatott 

együttműködésben, a (2) bekezdésben 

felsorolt mutatók alapján. 

 

(4) A Bizottság a (3) bekezdés alapján 

tett minden értesítést egy hónapon belül 

megvizsgál. 

 

(5) Amennyiben a (2) és (4) 

bekezdésben említett elemzés alapján a 

Bizottság úgy dönt, hogy az ország nem 

kielégítően működik együtt, és ezért 

intézkedésre van szükség, az Unió és az 

érintett harmadik ország közötti általános 

kapcsolatokat is figyelembe véve 

végrehajtási jogi aktust fogadhat el, az 52. 

cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében: 

 

a) a 14. cikk (6) bekezdése, a 16. cikk 

(5) bekezdése b) pontja, a 23. cikk (1) 

bekezdése vagy a 24. cikk (2) bekezdése, 

vagy e rendelkezések némelyike vagy 

mindegyike alkalmazásának ideiglenes 

felfüggesztéséről az érintett harmadik 

ország valamennyi állampolgára esetében, 

vagy azok egyes kategóriái esetében, vagy  

 

b) a 16. cikk (2a) bekezdésében 

meghatározott vízumdíj alkalmazásáról az 
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érintett harmadik ország valamennyi 

állampolgára esetében, vagy azok egyes 

kategóriái esetében.  

(6) A Bizottság a (2) bekezdésben 

meghatározott mutatók alapján 

folyamatosan értékeli, hogy 

megállapítható-e jelentős javulás az adott 

harmadik ország által az irreguláris 

migránsok visszafogadása tekintetében 

folytatott együttműködés terén, és – az 

Unió és az érintett harmadik ország 

közötti általános kapcsolatokat is 

figyelembe véve – úgy határozhat, hogy 

hatályon kívül helyezi vagy módosítja az 

(5) bekezdésben említett végrehajtási jogi 

aktust. 

 

(7) Az (5) bekezdésben említett 

végrehajtási jogi aktus hatálybalépése 

után legkésőbb hat hónappal a Bizottság 

jelentést tesz az Európai Parlamentnek és 

a Tanácsnak az adott harmadik ország 

visszafogadás tekintetében folytatott 

együttműködése terén elért 

előrelépésről.”;  

 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja a Bizottság által javasolt teljes 25a. cikk törlése. 
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7.12.2018 A8-0434/87 

Módosítás  87 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízumkódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 24 pont 

810/2009/EK rendelet 

36 a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A rendszer időtartama bármely 

naptári évben négy hónapra korlátozódik, 

és egyértelműen meg kell határozni a 

kedvezményezettek kategóriáit, 

amelyekből ki kell zárni a személyek azon 

kategóriájába tartozó harmadik országbeli 

állampolgárokat, akik esetében a 22. cikk 

értelmében előzetes egyeztetésre van 

szükség, valamint azon személyeket, akik 

nem rendelkeznek lakóhellyel a szárazföldi 

határátkelőhellyel szomszédos vagy a 

tengeri határátkelőhelyhez közvetlen 

kompkapcsolattal rendelkező országban. E 

rendszerek csak olyan harmadik országok 

állampolgáraira alkalmazandók, 

amelyekkel visszafogadási egyezmények 

megkötésére került sor, és amelyekre 

vonatkozóan a Bizottság nem hozott a 

25a. cikk (5) bekezdésének megfelelően 

határozatot. 

(2) A rendszer időtartama bármely 

naptári évben négy hónapra korlátozódik, 

és egyértelműen meg kell határozni a 

kedvezményezettek kategóriáit, 

amelyekből ki kell zárni a személyek azon 

kategóriájába tartozó harmadik országbeli 

állampolgárokat, akik esetében a 22. cikk 

értelmében előzetes egyeztetésre van 

szükség, valamint azon személyeket, akik 

nem rendelkeznek lakóhellyel a szárazföldi 

határátkelőhellyel szomszédos vagy a 

tengeri határátkelőhelyhez közvetlen 

kompkapcsolattal rendelkező országban.  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/88 

Módosítás  88 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízumkódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 26 a pont (új) 

810/2009/EK rendelet 

39 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 26a. A 39. cikk (3) bekezdése a 

következőképpen módosul: 

 „Feladatai ellátása során a konzulátusi 

személyzet senkivel szemben nem 

alkalmazhat megkülönböztetést 

nemzetisége, neme, családi állapota, 

származása, vélt vagy valós vallása, 

meggyőződése, fogyatékossága, kora vagy 

szexuális irányultsága alapján.” 

Or. en 

 

 


