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RÖVID INDOKOLÁS

Az utóbbi években az EU egyre több migrációs, mobilitási és biztonsági kihívással néz 
szembe. Ezeknek a problémáknak a megoldása érdekében a Bizottság 2018 májusában a 
migrációkezelés és a határigazgatás számára elkülönített keretösszeg jelentős növelését 
javasolta a 2021–2027 közötti időszakra.

A rendeletjavaslat által létrehozandó, a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására 
szolgáló eszköz az Integrált Határigazgatási Alap részét képezi, és kizárólag olyan 
intézkedésekre összpontosít, amelyek a határellenőrzéssel kapcsolatos személyellenőrzéseket 
érintik.

Összességében az előadó támogatja a javasolt rendeletet, amely biztosítja az erős és hatékony 
határigazgatás pénzügyi keretét, megőrizve a személyek szabad mozgását. Különösen 
támogatja az alap számára elkülönített megnövelt pénzügyi keretösszeget, a növekvő 
rugalmasságot a változó kihívások hatékonyabb kezelése érdekében, a kiadások minőségére 
irányuló figyelmet, valamint a jobb monitoring- és értékelési keretet. 

Ezért úgy véli, hogy az eszköz – különösen a külső dimenzió tekintetében – megfelelő, és 
összhangban van az EU prioritásaival. Ugyanakkor különös figyelmet kell fordítani a 
koherencia biztosítására, valamint a fenti eszköz és más, migrációt és határigazgatást érintő 
pénzügyi támogatások közti szinergiák elősegítésére, akár az EU külső finanszírozási 
eszközei, akár más, külső dimenzióval rendelkező uniós eszközök és alapok által, például a 
Menekültügyi és Migrációs Alapból történik a finanszírozás.

MÓDOSÍTÁS:

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
77. cikke (2) bekezdésére és 79. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
77. cikke (2) bekezdésére, 79. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjára és 80. 
cikkére,

Módosítás 2



PE628.605v02-00 4/20 AD\1171239HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EUMSZ 80. cikke értelmében 
ezekre az uniós politikákra és azok 
végrehajtására a szolidaritás és a felelősség 
tagállamok közötti igazságos elosztásának 
elve az irányadó, ideértve annak pénzügyi 
vonatkozásait is.

(2) Az EUMSZ 80. cikke értelmében 
ezekre az uniós politikákra és azok 
végrehajtására a szolidaritás és a felelősség 
valamennyi uniós tagállam közötti 
igazságos elosztásának elve az irányadó, 
ideértve annak pénzügyi vonatkozásait is.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az eszközt az Európai Unió 
Alapjogi Chartájába foglalt jogokkal és 
elvekkel és az Unió alapvető jogokkal 
kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeivel 
teljes összhangban kell végrehajtani.

(15) Az eszközt az Európai Unió 
Alapjogi Chartájába foglalt jogokkal és 
elvekkel és az Unió alapvető jogokkal 
kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeivel 
és a visszaküldés tilalmának elvével teljes 
összhangban kell végrehajtani; továbbá 
végrehajtásakor az átláthatóság és a 
nyomon követhetőség elveit teljes 
mértékben tiszteletben kell tartani.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A kiegészítő jelleg erősítése és a 
tengeri tevékenységek 
következetességének megszilárdítása, 
valamint a párhuzamos erőfeszítések 
elkerülése és a költségvetési megszorítások 
enyhítése érdekében egy olyan költséges 
tevékenységi területen, mint a tengeri 
terület, az eszköznek támogatást kell 
nyújtania azokhoz a többcélú tengeri 
műveletekhez, amelyek fő célkitűzése a 
tengeri határőrizet, emellett azonban 

(33) A kiegészítő jelleg erősítése és a 
tengeri tevékenységek 
következetességének megszilárdítása, 
valamint a párhuzamos erőfeszítések 
elkerülése és a költségvetési megszorítások 
enyhítése érdekében egy olyan költséges 
tevékenységi területen, mint a tengeri 
terület, az eszköznek támogatást kell 
nyújtania azokhoz a többcélú tengeri 
műveletekhez, amelyek fő célkitűzése a 
tengeri határőrizet, emellett azonban 



AD\1171239HU.docx 5/20 PE628.605v02-00

HU

egyidejűleg más célokra is irányulhatnak. egyidejűleg olyan más, a fő 
célkitűzésekhez kapcsolódó célokra is 
irányulhatnak, mint például az 
embercsempészet elleni küzdelem.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az eszközből támogatott, harmadik 
országokkal kapcsolatos intézkedéseket az 
Unió külső finanszírozási eszközeiből 
támogatott egyéb Unión kívüli 
fellépésekkel teljes összhangban és 
szinergizmussal, és azokat kiegészítve kell 
végrehajtani. Ilyen intézkedések 
végrehajtása során mindenekelőtt teljes 
összhangra kell törekedni az uniós külső 
tevékenység és a kérdéses országgal vagy 
régióval kapcsolatos külpolitika elveivel és 
általános célkitűzéseivel. A külső dimenzió 
tekintetében az eszköznek a harmadik 
országokkal folytatott együttműködés 
fokozására, valamint a határőrizeti és 
határigazgatási képességek kulcselemeinek 
megerősítésére kell irányítania a 
támogatást az uniós migrációs politika és 
az Unió biztonsági célkitűzéseinek 
érdekeltségi területein.

(34) Az eszközből támogatott, harmadik 
országbeli, vagy harmadik országokkal 
kapcsolatos intézkedéseket az Unió külső 
finanszírozási eszközeiből, illetve 
bármilyen más, külső dimenzióval 
rendelkező uniós finanszírozási eszközből, 
például a Menekültügyi és Migrációs 
Alapból támogatott egyéb Unión kívüli 
fellépésekkel teljes összhangban és 
szinergizmussal, és azokat kiegészítve kell 
végrehajtani. Ilyen intézkedések 
végrehajtása során mindenekelőtt teljes 
összhangra kell törekedni az uniós külső 
tevékenység és a kérdéses országgal vagy 
régióval kapcsolatos külpolitika elveivel és 
általános célkitűzéseivel. A külső dimenzió 
tekintetében az eszköznek a harmadik 
országokkal folytatott együttműködés 
fokozására, valamint a határőrizeti és 
határigazgatási képességek kulcselemeinek 
megerősítésére kell irányítania a 
támogatást az uniós migrációs politika és 
az Unió biztonsági célkitűzéseinek 
érdekeltségi területein.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az eszköznek érvényre kell 
juttatnia a fokozott rugalmasság és 
egyszerűsítés igényét, tiszteletben tartva 

(37) Az eszköznek érvényre kell 
juttatnia a fokozott rugalmasság és 
egyszerűsítés igényét, tiszteletben tartva 
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ezzel párhuzamosan a kiszámíthatósággal 
kapcsolatos követelményeket, és egyúttal 
biztosítva a forrásoknak az e rendeletben 
megállapított célkitűzések megvalósítása 
céljaira történő méltányos és átlátható 
elosztását.

ezzel párhuzamosan a kiszámíthatósággal 
kapcsolatos követelményeket, és egyúttal 
biztosítva a forrásoknak az e rendeletben 
megállapított célkitűzések megvalósítása 
céljaira történő méltányos és átlátható 
elosztását. Annak érdekében, hogy eleget 
tegyen az alap átláthatóságára vonatkozó 
követelményeknek, az Európai 
Bizottságnak a tagállamokkal 
együttműködve információkat kell 
közzétennie a tematikus eszköz éves és 
többéves programjainak kidolgozásáról. A 
tagállamok a megosztott irányítás szerint 
végrehajtott programok kidolgozására 
vonatkozóan rendelkezésükre álló minden 
információt kötelesek megosztani. Ezeket 
az információkat a Bizottságnak kell 
összegyűjtenie és egy egységes portálon 
közzétennie.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Az eszköz keretében rendelkezésre 
álló források egy részét a tagállami 
programok számára is el lehetne osztani, 
hogy azok kezdeti előirányzatukon felül 
egyedi intézkedéseket hajtsanak végre. Az 
említett egyedi intézkedéseket uniós 
szinten kell meg meghatározni, és 
helyénvaló, hogy olyan intézkedésekre 
vonatkozzanak, amelyek együttműködési 
erőfeszítést igényelnek, vagy pedig 
olyanokra, amelyekre az Unión belüli 
olyan fejlemények kezeléséhez van 
szükség, amelyek pótlólagos finanszírozás 
rendelkezésre bocsátását teszik 
szükségessé legalább egy tagállamban, 
mint például olyan technikai berendezések 
beszerzése a tagállamok nemzeti 
programjai révén, amelyekre az Európai 
Határ- és Partvédelmi Ügynökség operatív 
tevékenységeinek ellátásához, a 
vízumkérelmek feldolgozási eljárásának 

(43) Az eszköz keretében rendelkezésre 
álló források egy részét a tagállami 
programok számára is el lehetne osztani, 
hogy azok kezdeti előirányzatukon felül 
egyedi intézkedéseket hajtsanak végre. Az 
említett egyedi intézkedéseket uniós 
szinten kell meghatározni, és helyénvaló, 
hogy olyan intézkedésekre vonatkozzanak, 
amelyek együttműködési erőfeszítést 
igényelnek a tagállamoktól, vagy pedig 
olyanokra, amelyekre az Unión belüli 
olyan fejlemények kezeléséhez van 
szükség, amelyek pótlólagos finanszírozás 
rendelkezésre bocsátását teszik 
szükségessé legalább egy tagállamban, 
mint például olyan technikai berendezések 
beszerzése a tagállamok nemzeti 
programjai révén, amelyekre az Európai 
Határ- és Partvédelmi Ügynökség operatív 
tevékenységeinek ellátásához, a 
vízumkérelmek feldolgozási eljárásának 
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korszerűsítéséhez, új nagyméretű 
informatikai rendszerek kifejlesztéséhez és 
az e rendszerek közötti interoperabilitás 
megvalósításához van szükség. A Bizottság 
munkaprogramjaiban meghatározza ezeket 
a egyedi intézkedéseket.

korszerűsítéséhez, új nagyméretű 
informatikai rendszerek kifejlesztéséhez és 
az e rendszerek közötti interoperabilitás 
megvalósításához van szükség. A Bizottság 
munkaprogramjaiban meghatározza ezeket 
a egyedi intézkedéseket.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Integrált Határigazgatási Alap 
részeként az eszköznek az a szakpolitikai 
célkitűzése, hogy az Unió alapvető jogokra 
vonatkozó kötelezettségvállalásaival teljes 
összhangban biztosítsa a szilárd és 
hatékony, integrált európai határigazgatást 
a külső határokon, ugyanakkor megőrizze a 
személyek szabad mozgását az Unión 
belül, és ezáltal hozzájáruljon az Unión 
belüli magas szintű biztonság 
szavatolásához.

(1) Az Integrált Határigazgatási Alap 
részeként az eszköznek az a szakpolitikai 
célkitűzése, hogy az Unió alapvető jogokra 
vonatkozó kötelezettségvállalásaival teljes 
összhangban biztosítsa a szilárd és 
hatékony, integrált európai határigazgatást 
a külső határokon, ugyanakkor megőrizze a 
személyek szabad mozgását az Unión 
belül, és ezáltal hozzájáruljon az Unión 
belüli magas szintű biztonság és védelem
szavatolásához.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség és a határigazgatásért felelős 
nemzeti hatóságok közös felelősségeként 
az Európai Határ- és Parti Őrség által a 
külső határokon megvalósított, ténylegesen 
integrált európai határigazgatás támogatása 
a jogszerű határátlépések elősegítése, az 
irreguláris bevándorlás és a határokon 
átnyúló bűnözés megelőzése és felderítése, 
valamint a migrációs áramlatok hatékony 
szabályozása érdekében;

a) az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség és a határigazgatásért felelős 
nemzeti hatóságok közös felelősségeként 
az Európai Határ- és Parti Őrség által a 
külső határokon megvalósított, ténylegesen 
integrált európai határigazgatás támogatása 
a jogszerű határátlépések elősegítése, az 
irreguláris bevándorlás és a határokon 
átnyúló bűnözés megelőzése és felderítése, 
valamint a migrációs áramlatok hatékony 
szabályozása érdekében, a menedékjog, 
valamint a szolidaritás és a méltányos 
tehermegosztás elvének tiszteletben 
tartása mellett;
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az eszköz keretében finanszírozott 
intézkedéseket az alapvető jogok és az 
emberi méltóság teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell végrehajtani. Az 
intézkedéseknek eleget kell tenniük 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában, az uniós adatvédelmi jogban 
és az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményben (EJEE) foglalt 
rendelkezéseknek, a harmadik országok 
állampolgáraival való tisztességes 
bánásmód elvének, a menedékjognak és a 
nemzetközi védelemnek, a visszaküldés 
tilalma elvének és az Unió és tagállamai 
azon nemzetközi eszközökben foglalt 
kötelezettségeinek, amelyeknek részes 
felei, így az 1967. január 31-i New York-i 
jegyzőkönyvvel kiegészített, a menekültek 
helyzetére vonatkozó, 1951. július 28-i 
Genfi Egyezménynek.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az eszköz keretében finanszírozott, 
a tengeri határőrizethez kapcsolódó 
intézkedések végrehajtásakor a 
tagállamoknak különös figyelmet kell 
fordítaniuk a nemzetközi tengerjogból 
adódó kötelezettségeikre, amelyek szerint 
a vészhelyzetben levő személyeknek 
segítséget kell nyújtaniuk. Ennek kapcsán 
az eszközből támogatott eszközöket és 
rendszereket fel lehet használni a tengeri 
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határőrizeti műveletek során esetleg 
előforduló kutatási és mentési helyzetek 
megoldására, ezzel is hozzájárulva a 
védelem és a tengeri mentés 
biztosításához.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják, hogy az e rendelet szerint és a 
tagállamok által nyújtott támogatás 
összhangban álljon az Unió vonatkozó 
tevékenységeivel, politikáival és 
prioritásaival, és kiegészítse az egyéb uniós 
eszközöket.

(2) A Bizottság, az Európai Parlament
és a tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendelet szerint és a tagállamok által 
nyújtott támogatás összhangban álljon az 
Unió vonatkozó tevékenységeivel, 
politikáival és prioritásaival, és kiegészítse 
az egyéb uniós eszközöket.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság megállapítja az uniós
költségvetés éves előirányzatai keretében a 
Tematikus Eszköz számára rendelkezésre 
bocsátott teljes összeget.

(5) Az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően a Bizottság 
megállapítja az uniós költségvetés éves 
előirányzatai keretében a Tematikus 
Eszköz számára rendelkezésre bocsátott 
teljes összeget.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság a költségvetési rendelet 
110. cikkében említett, a Tematikus 
Eszközre vonatkozó finanszírozási 
határozatokat fogad el, meghatározva a 

(6) Az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően a Bizottság a 
költségvetési rendelet 110. cikkében 
említett, a Tematikus Eszközre vonatkozó 
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célkitűzéseket és a támogatandó 
intézkedéseket és pontosítja azoknak az (1) 
bekezdésben említett egyes elemeire 
fordítandó összegeket. A finanszírozási 
határozatok adott esetben meghatározzák a 
vegyesfinanszírozási műveletekre 
fenntartott teljes összeget.

finanszírozási határozatokat fogad el, 
meghatározva a célkitűzéseket és a 
támogatandó intézkedéseket és pontosítja 
azoknak az (1) bekezdésben említett egyes 
elemeire fordítandó összegeket. A 
finanszírozási határozatok adott esetben 
meghatározzák a vegyesfinanszírozási 
műveletekre fenntartott teljes összeget.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (3) bekezdésben említett 
finanszírozási határozatok elfogadását 
követően a Bizottság ennek megfelelően 
módosíthatja a megosztott irányítás szerint 
végrehajtott programokat.

(7) A (3) bekezdésben említett 
finanszírozási határozatok elfogadását 
követően a Bizottság az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően ennek megfelelően módosíthatja 
a megosztott irányítás szerint végrehajtott 
programokat.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a szakasz a pénzügyi 
keretösszegnek a 7. cikk (2) bekezdésének 
a) pontjában említett részére, valamint a 8. 
cikkben említett, a Tematikus Eszközre 
vonatkozó bizottsági határozatnak 
megfelelően megosztott irányítás szerint 
végrehajtandó kiegészítő forrásokra 
vonatkozik.

(1) Ez a szakasz a pénzügyi 
keretösszegnek a 7. cikk (2) bekezdésének 
a) pontjában említett részére, valamint a 8. 
cikkben említett, a Tematikus Eszközre 
vonatkozó, a Bizottság által az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően elfogadott határozatnak 
megfelelően megosztott irányítás szerint 
végrehajtandó kiegészítő forrásokra 
vonatkozik.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság gondoskodik arról, 
hogy az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséget és adott esetben az eu-LISA-t 
korai szakaszban bevonják a programok 
fejlesztési folyamatába, amennyiben azok 
az ügynökségek hatáskörébe tartoznak.

(2) A Bizottság és az Európai 
Parlament gondoskodik arról, hogy az 
Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséget és adott esetben az eu-LISA-t 
korai szakaszban bevonják a tagállamok 
programjainak fejlesztési folyamatába, 
amennyiben azok az ügynökségek 
hatáskörébe tartoznak.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség és a tagállamok 
határigazgatással kapcsolatos intézkedései 
közötti következetesség és kiegészítő jelleg 
biztosítása, valamint a párhuzamos 
finanszírozása elkerülése és a 
költséghatékonyság megvalósítása 
érdekében a Bizottság konzultációt folytat 
az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséggel a 3. cikk (2) bekezdésének 
a) pontjának megfelelő működési 
támogatás alapján bevont tevékenységekre 
különleges hangsúlyt helyező 
programtervezetekről.

(3) (A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság bevonhatja az Európai 
Határ- és Partvédelmi Ügynökséget és 
adott esetben az eu-LISA-t az 5. 
szakaszban említett nyomonkövetési és 
értékelési feladatokba, mindenekelőtt abból 
a célból, hogy az eszköz támogatásával 
végrehajtott intézkedések összhangban 

(4) A Bizottság és az Európai 
Parlament bevonhatja az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökséget és adott esetben 
az eu-LISA-t az 5. szakaszban említett 
nyomonkövetési és értékelési feladatokba, 
mindenekelőtt abból a célból, hogy az 
eszköz támogatásával végrehajtott 
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álljanak a releváns uniós vívmányokkal és 
az elfogadott uniós prioritásokkal.

intézkedések összhangban álljanak a 
releváns uniós vívmányokkal és az 
elfogadott uniós prioritásokkal.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 12 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ami az ezen eszköz támogatásával 
beszerzett, a hatékony és biztonságos 
határellenőrzéshez szükséges működési 
berendezéseket, beleértve a 
szállítóeszközöket, és kommunikációs 
rendszereket illeti, az alábbiak 
alkalmazandók:

(12) Ami az ezen eszköz támogatásával 
beszerzett, a hatékony és biztonságos 
határellenőrzéshez, valamint a kutatási és 
mentési műveletekhez szükséges működési 
berendezéseket, beleértve a 
szállítóeszközöket, és kommunikációs 
rendszereket illeti, az alábbiak 
alkalmazandók:

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ezen eszköz támogatásával a 
határigazgatás terén megvalósított 
képzésnek harmonizált és minőség-
biztosítással rendelkező, a határ és parti 
őrizetre vonatkozó európai oktatási és 
közös képzési normákra kell épülniük.

(13) Az ezen eszköz támogatásával a 
határigazgatás terén megvalósított 
képzésnek harmonizált és minőség-
biztosítással rendelkező, a határ és parti 
őrizetre vonatkozó európai oktatási és 
közös képzési normákra kell épülniük, és 
különösen figyelembe kell venniük az 
emberi jogokkal kapcsolatos kérdéseket és 
az ezekkel a kérdésekkel foglalkozó 
nemzetközi egyezményeket.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2024-ben a Bizottság az I. melléklet (1) 2024-ben a Bizottság az Európai 
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(1) bekezdésének c) pontjában és (2)–(11) 
bekezdésében említett kritériumoknak 
megfelelően hozzárendeli az érintett 
tagállamok programjaihoz a 10. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
kiegészítő összeget. A hozzárendelésnek az 
I. melléklet (1) bekezdésének c) pontjában 
és (2)–(11) bekezdésében említett 
kritériumok tekintetében rendelkezésre 
álló, legfrissebb statisztikai adatokon kell 
alapulnia. A finanszírozást a 2025-ös 
naptári évvel kezdődő időszakra kell 
biztosítani.

Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően az I. melléklet (1) bekezdésének 
c) pontjában és (2)–(11) bekezdésében 
említett kritériumoknak megfelelően 
hozzárendeli az érintett tagállamok 
programjaihoz a 10. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett kiegészítő összeget. 
A hozzárendelésnek az I. melléklet (1) 
bekezdésének c) pontjában és (2)–(11) 
bekezdésében említett kritériumok 
tekintetében rendelkezésre álló, legfrissebb 
statisztikai adatokon kell alapulnia. A 
finanszírozást a 2025-ös naptári évvel 
kezdődő időszakra kell biztosítani.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Tematikus Eszközből 2025-től 
juttatott forráselosztás adott esetben 
figyelembe veszi az (EU) …/… [ közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 12. 
cikkében említett teljesítménykeret 
mérföldköveinek megvalósítása és a feltárt 
végrehajtási hiányosságok kiküszöbölése 
terén elért eredményeket.

(3) A Tematikus Eszközből 2025-től 
juttatott forráselosztás adott esetben 
figyelembe veszi az (EU) …/… [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 12. 
cikkében említett teljesítménykeret 
mérföldköveinek megvalósítása és a feltárt 
végrehajtási hiányosságok kiküszöbölése 
terén elért eredményeket. A programok 
félidős értékelés tárgyát képezik az (EU) 
…/… rendelet [közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] 14. és 40. cikkének, 
valamint e rendelet 26. cikkének 
megfelelően.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamoknak a programjukban 
és a 27. cikkben említett éves 
teljesítményjelentéseikben megindokolják, 
hogy miért használnak működési 

(4) A tagállamoknak a programjukban 
és a 27. cikkben említett éves 
teljesítményjelentéseikben megindokolják, 
hogy miért használnak működési 
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támogatást e rendelet célkitűzéseinek 
elérésére. A program jóváhagyását 
megelőzően a Bizottság – az Európai 
Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel az 
Ügynökség hatáskörei tekintetében a 12. 
cikk (3) bekezdésének megfelelően 
folytatott egyeztetést követően – értékeli az 
alaphelyzetet azokban a tagállamokban, 
amelyek jelezték működési támogatás 
felhasználására vonatkozó szándékukat, 
figyelembe véve az említett tagállamok 
által szolgáltatott információkat és adott 
esetben a schengeni értékelések és a 
sebezhetőségi értékelések alapján 
rendelkezésre álló információkat, beleértve 
a schengeni értékeléseket és a 
sebezhetőségi értékeléseket követően 
született ajánlásokat is.

támogatást e rendelet célkitűzéseinek 
elérésére. A program jóváhagyását 
megelőzően a Bizottság – az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt és az 
Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséggel az Ügynökség hatáskörei 
tekintetében a 12. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően folytatott egyeztetést követően
– értékeli az alaphelyzetet azokban a 
tagállamokban, amelyek jelezték működési 
támogatás felhasználására vonatkozó 
szándékukat, figyelembe véve az említett 
tagállamok által szolgáltatott információkat 
és adott esetben a schengeni értékelések és 
a sebezhetőségi értékelések alapján 
rendelkezésre álló információkat, beleértve 
a schengeni értékeléseket és a 
sebezhetőségi értékeléseket követően
született ajánlásokat is.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz támogathatja a Bizottság 
kezdeményezésére vagy nevében 
végrehajtott technikai segítségnyújtási 
intézkedéseket. Ezen intézkedések 
esetében 100 %-os finanszírozási arány 
engedélyezett.

Az eszköz  az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően
támogathatja a Bizottság 
kezdeményezésére vagy nevében 
végrehajtott technikai segítségnyújtási 
intézkedéseket. Ezen intézkedések 
esetében 100 %-os finanszírozási arány 
engedélyezett.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedéseknek és azok 
eredményeinek a népszerűsítésekor) 

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedéseknek és azok 
eredményeinek a népszerűsítésekor) 
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gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy következetes, hatékony és arányos 
módon célzott információkat juttatnak el 
többféle közönségnek, köztük a médiának 
és a nyilvánosságnak.

gondoskodnak annak láthatóságáról,
átláthatóságáról és nyomon 
követhetőségéről azáltal, hogy 
következetes, hatékony és arányos módon 
célzott információkat juttatnak el többféle 
közönségnek, köztük a médiának és a 
nyilvánosságnak.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetési rendelet 43. cikke 
(3) bekezdése h) pontjának i. és iii. alpontja 
szerinti jelentéstételi követelményeknek 
megfelelően, a Bizottság az V. 
mellékletnek megfelelően az Európai 
Parlament és a Tanács elé terjeszti a 
teljesítményre vonatkozó információkat.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU, Euratom) 2018/1046 1a rendelete 41. 
cikke (3) bekezdése h) pontjának i. és ii. 
alpontja szerinti jelentéstételi 
követelményeknek megfelelően, a 
Bizottság az V. mellékletnek megfelelően 
évente az Európai Parlament és a Tanács 
elé terjeszti a teljesítményre vonatkozó 
információkat.

____________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU, Euratom) 2018/1046 rendelete 
(2018. július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



PE628.605v02-00 16/20 AD\1171239HU.docx

HU

(1) A Bizottság elvégzi e rendelet – így 
az ezen eszköz alapján végrehajtott 
intézkedések – félidős és visszamenőleges 
értékelését.

(1) A Bizottság elvégzi e rendelet – így 
az ezen eszköz alapján végrehajtott 
intézkedések – félidős és visszamenőleges 
értékelését. Az értékelés megállapításait 
haladéktalanul továbbítani kell az 
Európai Parlamentnek.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A félidős felülvizsgálatot és a 
visszamenőleges értékelést követően a 
Bizottság benyújtja az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának a következőket: ((

a) 2024. júniusig az e rendelet 
végrehajtásáról készített időközi értékelési 
jelentést; mely időközi értékelő 
jelentésnek tartalmaznia kell az e 
rendelettel és az (EU) …/… rendelettel 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
összhangban elvégzett félidős 
felülvizsgálat elemzését is;

b) a nemzeti programok lezárását 
követően, legkésőbb 2027. június 30-ig az 
e rendelet és az egyedi rendeletek 
hatásairól szóló utólagos értékelési 
jelentést. 

Az Európai Parlament felszólítja a 
Bizottságot, hogy strukturált párbeszédet 
folytasson a félidős felülvizsgálatról és az 
utólagos értékelésről.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2023. február 15-ig (1) A tagállamok 2023. február 15-ig 
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és azt követően 2031-ig bezárólag minden 
évben ugyaneddig az időpontig benyújtják 
a Bizottságnak az (EU) …/… [ közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 36. 
cikkének (6) bekezdésében említett éves 
teljesítményjelentést. A 2023-ban 
benyújtandó jelentés a program 2022. 
június 30-ig megvalósított végrehajtását 
fedi le.

és azt követően 2031-ig bezárólag minden 
évben ugyaneddig az időpontig benyújtják 
a Bizottságnak és az Európai 
Parlamentnek az (EU) …/… rendelet 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 36. 
cikkének (6) bekezdésében említett éves 
teljesítményjelentést. A 2023-ban 
benyújtandó jelentés a program 2022. 
június 30-ig megvalósított végrehajtását 
fedi le.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől 2027. 
december 31-ig kell alkalmazni.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 pont – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a határellenőrzés különböző 
alkotóelemei keretében az alapvető jogok 
védelmével kapcsolatban a bevált 
gyakorlatok cseréje az uniós szakpolitikák 
és célkitűzések értékelése, előmozdítása, 
támogatása és fejlesztése érdekében. Ez 
különösen a kiszolgáltatott személyek, 
elsősorban a nők, a gyermekek és a kísérő 
nélküli kiskorúak azonosítását, közvetlen 
kisegítését és a védelmi szolgálatokhoz 
történő átirányítását érinti;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 9 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. Olyan intézkedések, amelyek célja az 
informatikai rendszerek és a 
kommunikációs hálózatok 
interoperabilitásának javítása.
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