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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 46
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) Elismeri, hogy a tagállamoknak joguk 
van emberek visszaküldésére. Ennek az 
elismerésnek előfeltétele azonban igazságos 
és hatékony menekültügyi rendszerek 
működése, amelyek a visszaküldés tilalmát 
teljes mértékben tiszteletben tartják.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 47
(1a) preambulumbekezdés (új)
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(1a) Ezt a kötelezettségvállalást gyakran 
sértették meg, mivel egyes európai államok 
az elmúlt években olyan visszaküldési 
eljárásokat vezettek be, amelyek 
ellentétesek az emberi jogokkal és a genfi 
egyezménnyel, továbbá nincsenek 
összhangban a visszaküldés tilalmával.

Or. it

Indokolás

A migránsok azonosításával, visszatartásával és a visszaküldésükre vonatkozó eljárásokkal
összefüggő szabálytalanságokkal kapcsolatos számos panasz a brüsszeli Európai Tanács 
2004. november 4-5. közötti ülésén vállalt elkötelezettségek figyelmen kívül hagyására 
utalnak.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 48
(2) preambulumbekezdés

(2) A jól szervezett migrációs politika 
elengedhetetlen elemeként átlátható és 
igazságos közös szabályokat szükséges 
rögzíteni a hatékony visszatérési politika 
biztosítása céljából.

(2) A jól szervezett migrációs politika 
elengedhetetlen elemeként átlátható és 
igazságos közös szabályokat szükséges 
rögzíteni a hatékony visszatérési politika 
biztosítása céljából. E migrációs politikának
a visszaküldési eljárások rögzítését 
megelőzően biztosítania kell a jogszerű és a 
gazdasági migrációra, valamint 
menedékjog megadására és visszavonására 
vonatkozó eljárások összehangolására 
vonatkozó közösségi jogalkotás bevezetését.

Or. it

Indokolás

Egy európai visszaküldési politika elfogadása előtt az Uniónak jogi kereteket kell 
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meghatároznia az európai területre való jogszerű belépés csatornáinak szabályozására 
vonatkozóan. 

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 49
(4) preambulumbekezdés

(4) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
az illegális tartózkodás megszüntetése 
igazságos és átlátható eljárás során történik.

(4) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
az illegális tartózkodás megszüntetése 
igazságos és átlátható eljárás során történik, 
mindemellett először a szükségből illegális 
(jogszerű belépési csatornák nélküli) 
belépés forrásával szemben kell fellépni, 
amely ahhoz a helyzethez vezet, amelyben a 
tartózkodási jog jogszerű megszerzésének 
leggyakoribb módja a tagállamok 
jogszerűsítési intézkedései által rendezett.

Or. it

Indokolás

A jogszerűsítés mindössze egy, a válsághelyzetekre reagáló ad hoc, a nemzeti bevándorlási 
politikák részét képező intézkedés. Nem jelenti egy tágabb problémának, a migrációs 
politikákban európai nézőpontból történő megítélésének hosszú távú megoldását. A fenti 
kiegészítés jelzi annak igényét, hogy egyértelműbben kell azonosítani a bevándorlással 
kapcsolatban a tagállamok által jelenleg követett megközelítés realitásait.

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez

Módosítás: 50
(4) preambulumbekezdés

(4) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
az illegális tartózkodás megszüntetése 
igazságos és átlátható eljárás során történik.

(Nem érinti a magyar szöveget.)
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Or. es

Indokolás

(Nem érinti a magyar szöveget.).

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 51
(5) preambulumbekezdés

(5) Általános elvként egy összehangolt, két 
lépésből álló eljárást kell alkalmazni, amely 
első lépésként egy kiutasítási határozatot, és 
amennyiben szükséges, második lépésként 
egy kitoloncolási végzés kiadását foglalja 
magában. Azonban a lehetséges eljárási 
késedelmek elkerülése végett a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni, hogy a 
kiutasítási határozatot és a kitoloncolási 
végzést kiadhassák egyetlen határozat vagy 
jogi aktus keretében.

(5) Általános elvként egy összehangolt, két 
lépésből álló eljárást kell alkalmazni, amely 
első lépésként egy kiutasítási határozatot, és 
amennyiben szükséges, második lépésként 
egy kitoloncolási végzés kiadását foglalja 
magában.

Or. it

Indokolás

A kiutasítási határozatot és a kitoloncolási végzést külön kell kiadni.

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 52
(6) preambulumbekezdés

(6) Abban az esetben, amikor nincs ok azt 
feltételezni, hogy aláásná a kiutasítási 
eljárások célját, az önkéntes hazatelepülést 

(6) Az önkéntes hazatelepülést előnyben kell 
részesíteni a kényszerű visszatéréssel 
szemben, és az önkéntes távozásra egy 
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előnyben kell részesíteni a kényszerű 
visszatéréssel szemben, és az önkéntes 
távozásra egy időszakot kell megállapítani.

időszakot kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

A szöveg bizonytalan tartalmú és annak elsősorban az önkéntes hazatelepülést kell 
elősegítenie.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 53
(6) preambulumbekezdés

(6) Abban az esetben, amikor nincs ok azt 
feltételezni, hogy aláásná a kiutasítási 
eljárások célját, az önkéntes hazatelepülést 
előnyben kell részesíteni a kényszerű 
visszatéréssel szemben, és az önkéntes 
távozásra egy időszakot kell megállapítani.

(6) Az önkéntes hazatelepülést mindig
előnyben kell részesíteni a kényszerű 
visszatéréssel szemben, és az önkéntes 
távozásra egy időszakot kell megállapítani.

Or. it

Indokolás

Fontos megállapítani, hogy az önkéntes hazatelepülést előnyben kell részesíteni a kényszerű 
visszatéréssel szemben.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 54
(7) preambulumbekezdés

(7) Meg kell állapítani a kiutasítási és 
kitoloncolási határozatokra vonatkozó 
minimális közös jogi biztosítékokat, 

(7) Meg kell állapítani a kiutasítási és 
kitoloncolási határozatokra vonatkozó 
minimális közös jogi biztosítékokat, 
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amelyek garantálják az érintett személyek 
érdekeinek hatékony védelmét.

amelyek garantálják az érintett személyek 
érdekeinek hatékony védelmét. Ezért ezen 
irányelv a kiutasítási eljárásokkal
összefüggően minden uniós tagállamban 
érvényes közös minimális jogi feltételek
kialakítását követően lép hatályba.

Or. it

Indokolás

Fontos kiemelni a kiutasítási és kitoloncolási eljárásokkal összefüggő közös minimális jogi 
feltételek bevezetésének szükségességét, mint az irányelv végrehajtásának alapját.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 55
(8) preambulumbekezdés

(8) Foglalkozni kell az illegálisan 
tartózkodó, ám (még) nem kitoloncolható 
személyek helyzetével. Ezen személyek 
tartózkodási feltételeinek-
minimumszabályait meg kell állapítani 
utalva a menedékkérők befogadása 
minimumszabályainak megállapításáról 
szóló, 2003. január 27-i 2003/9/EK tanácsi 
irányelv rendelkezéseire.

(8) Foglalkozni kell az illegálisan 
tartózkodó, ám (még) nem kitoloncolható 
személyek helyzetével. Ezen személyek 
tartózkodási feltételeinek-
minimumszabályait meg kell állapítani 
utalva a menedékkérők befogadása 
minimumszabályainak megállapításáról 
szóló, 2003. január 27-i 2003/9/EK tanácsi 
irányelv rendelkezéseire. E 
minimumszabályokat ezen irányelv 
hatálybalépését megelőzően kell 
meghatározni.

Or. it

Indokolás

Fontos kiemelni a kiutasítási és kitoloncolási eljárásokkal összefüggő közös minimális jogi 
feltételek vezetésének szükségességét, mint az irányelv végrehajtásának alapját.
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 56
(9) preambulumbekezdés

(9) A kényszerítő intézkedéseket 
határozottan az arányosság elvéhez kell 
kötni, valamint a kényszerű visszatérések 
végrehajtására vonatkozó minimális 
feltételeket meg kell szabni, figyelembe véve 
a harmadik országok kiutasított 
állampolgárainak két vagy több tagállam 
területéről történő kitoloncolására szolgáló 
közös légi járatok szervezéséről szóló, 2004. 
április 29-i 2004/573/EK tanácsi 
határozatot.

(9) A kényszerítő intézkedéseket 
határozottan az arányosság elvéhez kell 
kötni, valamint a kényszerű visszatérések 
végrehajtására vonatkozó minimális 
feltételeket ezen irányelv hatályba lépése 
előtt meg kell szabni.

Or. it

Indokolás

Nem állapíthatók meg rendelkezések a kényszerítő intézkedésekkel kapcsolatban mindaddig, 
amíg a minimális feltételeket meg nem határozzák.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 57
(10) preambulumbekezdés

(10) A nemzeti visszatérési intézkedések 
hatásait európai szintűvé kell tenni a minden 
tagállam területére érvényes ismételt 
belépési tilalom létrehozásával.

(10) A nemzeti visszatérési intézkedések 
hatásait a jogszerű bevándorlásra 
vonatkozó, az EU-ba történő belépésre 
vonatkozó eljárásokat összehangoló 
közösségi politika kialakítását követően 
európai szintűvé kell tenni a minden 
tagállam területére érvényes ismételt 
belépési tilalom létrehozásával.

Az ismételt belépési tilalom időtartamát 
minden egyes eset idevágó körülményeinek 
alapos megfontolása alapján kell 
meghatározni, és ez rendes körülmények 

Az ismételt belépési tilalom időtartamát 
minden egyes eset idevágó körülményeinek 
alapos megfontolása alapján kell 
meghatározni. A közrend és a közbiztonság 
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között nem lépheti túl az 5 évet. A közrend 
és a közbiztonság súlyos veszélyeztetése 
esetén a tagállamoknak lehetőséget kell adni 
arra, hogy az ismételt belépési tilalmat 
hosszabb időre szabják ki.

súlyos veszélyeztetése esetén a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, 
hogy az ismételt belépési tilalmat hosszabb 
időre szabják ki.

Or. it

Indokolás

Az európai kiutasítási politika elfogadása előtt az Uniónak az európai területre való belépés 
csatornáit szabályozó jogalkotási keretet kell kialakítania.

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 58
(10) preambulumbekezdés

(10) A nemzeti visszatérési intézkedések 
hatásait európai szintűvé kell tenni a minden 
tagállam területére érvényes ismételt 
belépési tilalom létrehozásával.

(10) A nemzeti visszatérési intézkedések 
hatásait európai szintűvé kell tenni a minden 
tagállam területére érvényes, de csak 
kivételes esetekre vonatkozó ismételt 
belépési tilalom létrehozásával.

Az ismételt belépési tilalom időtartamát 
minden egyes eset idevágó körülményeinek 
alapos megfontolása alapján kell 
meghatározni, és ez rendes körülmények 
között nem lépheti túl az 5 évet. A közrend 
és a közbiztonság súlyos veszélyeztetése 
esetén a tagállamoknak lehetőséget kell adni 
arra, hogy az ismételt belépési tilalmat 
hosszabb időre szabják ki.

Az ismételt belépési tilalom időtartamát 
minden egyes eset idevágó körülményeinek 
alapos megfontolása alapján kell 
meghatározni, és ez rendes körülmények 
között nem lépheti túl az 5 évet. A közrend 
és a közbiztonság bizonyítottan súlyos 
veszélyeztetése esetén a tagállamoknak 
lehetőséget kell adni arra, hogy az ismételt 
belépési tilalmat hosszabb időre szabják ki.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 59
(11) preambulumbekezdés

(11) Az ideiglenes őrizet alkalmazását 
korlátozni kell, és azt az arányosság elvétől 
kell függővé tenni. Az ideiglenes őrizetet
csak abban az esetben szabad alkalmazni, 
amikor az a szökés kockázatának 
elkerülésére szolgál, valamint ha a kevésbé 
kényszerítő intézkedések alkalmazása nem 
bizonyul elég hatékonynak.

(11) A fogvatartás alkalmazását korlátozni 
kell, és azt az arányosság elvétől kell 
függővé tenni. A fogvaratást csak abban az 
esetben szabad alkalmazni, amikor az a
kitoloncolás megszervezésére szolgál, 
valamint ha a kevésbé kényszerítő 
intézkedések alkalmazása nem bizonyul elég 
hatékonynak.

Or. fr

Indokolás

Az „ideiglenes őrizet” helyett „fogvatartás”-t kell alkalmazni, minthogy ténylegesen erről 
van szó, tekintettel a kiváltott szabadságelvonásra és a hat hónapig terjedő, messze nem 
ideiglenes terjedelmére. E terminológiaváltást kell alkalmazni a teljes IV. fejezetben is.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 60
(11) preambulumbekezdés

(11) Az ideiglenes őrizet alkalmazását 
korlátozni kell, és azt az arányosság elvétől 
kell függővé tenni. Az ideiglenes őrizetet 
csak abban az esetben szabad alkalmazni, 
amikor az a szökés kockázatának 
elkerülésére szolgál, valamint ha a kevésbé 
kényszerítő intézkedések alkalmazása nem 
bizonyul elég hatékonynak.

(11) Az ideiglenes őrizet minden
alkalmazását az eljárás alá vont vagy nem 
adminisztratív jogsértésekkel kapcsolatos 
jogsértések miatt vizsgálat alatt álló 
illegális migránsokra kell korlátozni, és azt 
az arányosság elvétől kell függővé tenni. Az 
ideiglenes őrizetet csak abban az esetben 
szabad alkalmazni, amikor az a szökés 
kockázatának elkerülésére szolgál, valamint 
ha a kevésbé kényszerítő intézkedések 
alkalmazása nem bizonyul elég 
hatékonynak.

Or. it



PE 378.672v01-00

10/99 AM\630827HU.doc

Külső fordítás

HU

Indokolás

Egyetlen ideiglenes őrizet elrendelése sem lehet összefüggésben adminisztratív jogsértésekkel.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 61
(12) preambulumbekezdés

(12) Olyan rendelkezéseket kell hozni, 
amelyek foglalkoznak azokkal az esetekkel, 
amikor a harmadik ország az egyik tagállam 
által kiadott kiutasítási határozat vagy 
kitoloncolási végzés hatálya alá tartozó 
állampolgárát egy másik tagállam területén 
fogják el.

(12) Olyan rendelkezéseket kell hozni, 
amelyek foglalkoznak azokkal az esetekkel, 
amikor a harmadik ország az egyik tagállam 
által kiadott kiutasítási határozat vagy 
kitoloncolási végzés hatálya alá tartozó 
állampolgárát egy másik tagállam területén 
fogják el. Ezen eljárás csak a beutazási és 
tartózkodási engedélyek minden EU-
tagállam általi kölcsönös elismerésére 
vonatkozó eljárások összehangolását 
követően léphet hatályba. 

Or. it

Indokolás

Az európai kiutasítási politika elfogadása előtt az Uniónak az európai területre való belépés 
csatornáit szabályozó jogalkotási keretet kell kialakítania.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 62
(15) preambulumbekezdés

(15) Szükséges, hogy a tagállamok gyorsan 
hozzáférhessenek a többi tagállam által 
kiadott kiutasítási határozatokkal, 
kitoloncolási végzésekkel és beutazási 
tilalmakkal kapcsolatos információkhoz. Ez 

(15) Szükséges, hogy a tagállamok gyorsan 
hozzáférhessenek a többi tagállam által 
kiadott kiutasítási határozatokkal, 
kitoloncolási végzésekkel és beutazási 
tilalmakkal kapcsolatos információkhoz. Ez 
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az információcsere [a második generációs 
Schengeni Információs Rendszer (SIS II) 
létrehozásáról, működtetéséről és 
használatáról szóló határozattal/rendelettel] 
összhangban zajlik.

az információcsere a magánszféra és a 
személyes adatok védelme szigorú 
tiszteletben tartása mellett [a második 
generációs Schengeni Információs Rendszer 
(SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és 
használatáról szóló határozattal/rendelettel] 
összhangban zajlik. Az ilyen információhoz 
való hozzáférésnek és annak 
felhasználásának az igazságszolgáltatási 
hatóságok felhatalmazásán kell alapulnia,
és ezen irányelv céljaihoz kötöttnek kell 
lennie.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 63
(16) preambulumbekezdés

(16) Mivel ezen irányelv célját, vagyis a 
közös szabályok létrehozását a visszatérés, a 
kitoloncolás, a kényszerítő intézkedések 
használata, az ideiglenes őrizet és a 
visszautazás vonatkozásában, a tagállamok 
önállóan nem képesek megfelelően 
megvalósítani, és ezért az intézkedések 
nagyságrendje és hatásai miatt e célok 
közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a 
Közösség – a Szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban – intézkedéseket fogadhat el. 
Az említett cikkben megfogalmazott 
arányosság elvével összhangban ez az 
irányelv nem mutat túl azon, mint amire 
szükség van e célkitűzés megvalósításához.

(16) Mivel ezen irányelv célját, vagyis a 
közös szabályok létrehozását a visszatérés, a 
kitoloncolás, a kényszerítő intézkedések 
használata, az ideiglenes őrizet és a 
visszautazás vonatkozásában, a tagállamok 
önállóan nem képesek megfelelően 
megvalósítani, és ezért az intézkedések 
nagyságrendje és hatásai miatt e célok 
közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a 
Közösség – a Szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban – intézkedéseket fogadhat el. 
Az említett cikkben megfogalmazott 
arányosság elvével összhangban ez az 
irányelv csak a jogszerű bevándorlási 
eljárásokkal összefüggően minden uniós 
tagállamban érvényes közösségi jogalkotás 
bevezetését követően lép hatályba.

Or. it
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Indokolás

Az európai kiutasítási politika elfogadása előtt az Uniónak az európai területre való belépés 
csatornáit szabályozó jogalkotási keretet kell kialakítania.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 64
(17) preambulumbekezdés

(17) Ezen irányelv rendelkezéseit a 
tagállamoknak nem, faj, szín, etnikai vagy 
társadalmi származás, genetikai tulajdonság, 
nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai 
vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez 
tartozás, vagyoni helyzet, születés, 
fogyatékosság, kor vagy szexuális 
irányultság alapján történő 
megkülönböztetés nélkül kell 
foganatosítaniuk.

(17) Ezen irányelv rendelkezéseit a 
tagállamoknak nem, faj, szín, etnikai vagy 
társadalmi származás, genetikai tulajdonság, 
nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai 
vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez 
tartozás, vagyoni helyzet, születés, 
fogyatékosság, kor vagy szexuális 
irányultság alapján történő 
megkülönböztetés nélkül, a nemzetközi 
egyezményekkel teljes összhangban, az 
embertelen és megalázó bánásmód 
kiküszöbölésével, valamint a fogvatartás 
kényszerintézkedésnek az európai polgárok 
és a harmadik országok állampolgárai 
számára eltérő tartalmú jogokat biztosító 
alkalmazásának befejezésével kell 
foganatosítaniuk.

Or. it

Indokolás

Az emberi jogok ezen irányelv alapján való védelme érdekében egyértelműbb fogalmazás 
szükséges. 
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 65
(18) preambulumbekezdés

(18) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
1989-ben elfogadott gyermekek jogairól 
szóló egyezményével összhangban az 
irányelv végrehajtása során a tagállamok 
elsődleges szempontjának a gyermek 
mindenek felett álló érdekének kell lennie. 
Összhangban az emberi jogokról szóló 
európai egyezménnyel, az irányelv 
végrehajtása során a tagállamok elsődleges
szempontjának a családi élet tiszteletben 
tartásának kell lennie.

(18) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
1989-ben elfogadott gyermekek jogairól 
szóló egyezményével összhangban az 
irányelv végrehajtása során a tagállamok 
elsődleges szempontjának a gyermek
mindenek felett álló érdekének kell lennie. 
Ennek megfelelően a kiskorúakat sohasem 
lehet a fogvatartó intézményekben vagy 
olyan körülmények között tartani, amely 
szabadságukat korlátozza az Európai 
Unióban vagy az Európai Unió vagy az 
egyes tagállamok által finanszírozott 
helyen. Összhangban az emberi jogokról 
szóló európai egyezménnyel, az irányelv 
végrehajtása során a tagállamok elsődleges 
szempontjának a családi élet tiszteletben 
tartásának kell lennie.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 66
(19) preambulumbekezdés

(19) Az irányelvet az 1967. január 31-i New 
York-i jegyzőkönyvvel módosított, a 
menekültek jogállásáról szóló 1951. július 
28-i Genfi egyezményből következő 
kötelezettségek sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

(19) Az irányelvet az 1967. január 31-i New 
York-i jegyzőkönyvvel módosított, a 
menekültek jogállásáról szóló 1951. július 
28-i Genfi egyezményből következő 
kötelezettségek sérelme nélkül kell 
alkalmazni. Ennek megfelelően tilos a 
menekültek, a humanitárius védelmi 
megállapodások hatálya alá tartozó 
harmadik országbeli állampolgárok és a 
menedékkérők ideiglenes fogvatartásának 
minden formája.

Or. it
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Indokolás

A jelenlegi nemzetközi jogi rendelkezéseknek megfelelően a fentiek konkretizálásra szorulnak.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 67
(24) preambulumbekezdés

(24) Ez az irányelv – amennyiben a 
Schengeni Megállapodás végrehajtásáról 
szóló egyezmény alapján a harmadik 
országok a belépési feltételeknek nem 
megfelelő, vagy már nem megfelelő
állampolgáraira vonatkozik – a schengeni 
vívmányokon alapuló jogi aktus, illetve a 
csatlakozási okmány 3. cikke (2) bekezdése 
értelmében más tekintetben kapcsolódik 
hozzá.

(24) Ez az irányelv – amennyiben a 
Schengeni Megállapodás végrehajtásáról 
szóló egyezmény alapján a harmadik 
országok a belépési feltételeknek nem 
megfelelő állampolgáraira vonatkozik – a 
schengeni vívmányokon alapuló jogi aktus, 
illetve a csatlakozási okmány 3. cikke (2) 
bekezdése értelmében más tekintetben 
kapcsolódik hozzá.

Or. it

Indokolás

A kiutasítási politikákra vonatkozó közös követelmények végrehajtására tekintettel külön 
rendelkezések bevezetése szükséges az EU területére először belépő személyek, valamint azok 
számára, akiknek egy tagállam a múltban már tartózkodási engedélyt vagy a humanitárius 
védelem valamely formáját biztosította. Ennek érdekében rendelkezni kell arról, hogy külön 
irányelv vonatkozzon azon, harmadik országbeli személyekre, akik a múltban tartózkodási 
engedélyt kaptak vagy a humanitárius védelem valamely formájában részesültek.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 68
1. cikk

Ez az irányelv megállapítja tagállamok által 
alkalmazandó, a harmadik országok 

Ez az irányelv, amely hatályba a jogszerű és 
gazdasági migrációra vonatkozó közösségi 
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illegálisan tartózkodó állampolgárainak 
visszatéréséről szóló közös normákat és 
eljárásokat, összhangban a közösségi jog és 
a nemzetközi jog általános elveiként 
szereplő alapvető jogokkal, beleértve a 
menekültek védelmét és az emberi jogi 
kötelezettségeket.

jogalkotás bevezetését követően lép,
megállapítja tagállamok által alkalmazandó, 
a harmadik országok illegálisan tartózkodó 
állampolgárainak visszatéréséről szóló közös 
normákat és eljárásokat, összhangban a 
közösségi jog és a nemzetközi jog általános 
elveiként szereplő alapvető jogokkal, 
beleértve a menekültek védelmét és az 
emberi jogi kötelezettségeket, valmint a jog 
univerzalitásából fakadó követelményeket 
az EU- tagállamok és  a harmadik 
országbeli állampolgárok közötti 
diszkriminációtól mentesen.

Or. it

Indokolás

Az európai kiutasítási politika elfogadása előtt az Uniónak az európai területre való belépés 
csatornáit szabályozó jogalkotási keretet kell kialakítania. A közösségi és nem közösségi 
polgárok közötti egyenlő bánásmódnak ezen irányelv rendelkezései végrehajtása során 
alapvető szabálynak kell lennie.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 69
2. cikk, (1) bekezdés

(1) Ez az irányelv a harmadik országok egy 
tagállam területén illegálisan tartózkodó 
azon állampolgáraira vonatkozik,

(1) Ez az irányelv a harmadik országok egy 
tagállam területén illegálisan tartózkodó 
azon állampolgáraira vonatkozik, akik a 
Schengeni Megállapodás végrehajtásáról 
szóló egyezmény 5. cikkében meghatározott 
belépési feltételeknek nem felelnek meg

a) akik a Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény 5. 
cikkében meghatározott belépési 
feltételeknek nem, vagy már nem felelnek 
meg, vagy
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b) akik más módon illegálisan tartózkodnak 
egy tagállam területén.

Or. it

Indokolás

A kiutasítási politikákra vonatkozó közös követelmények végrehajtására tekintettel külön 
rendelkezések bevezetése szükséges az EU területére először belépő személyek, valamint azok 
számára, akiknek egy tagállam a múltban már tartózkodási engedélyt vagy a humanitárius 
védelem valamely formáját biztosította. Ennek érdekében rendelkezni kell arról, hogy külön 
irányelv vonatkozzon azon, harmadik országbeli személyekre, akik a múltban tartózkodási 
engedélyt kaptak vagy a humanitárius védelem valamely formájában részesültek.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 70
2. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamoknak lehetőségük van úgy 
határozni, hogy nem alkalmazzák ezt az 
irányelvet a harmadik országok azon 
állampolgáraira, akiktől egy tagállam 
tranzit zónájába megtagadták a belépést. 
Azonban biztosítaniuk kell, hogy a 
harmadik országok ilyen állampolgáraival 
való elbánás és a védelmük mértéke ne 
legyen kedvezőtlenebb, mint ahogy azt a 8.,
10., 13. és 15. cikk megállapítja.

törölve

Or. it

Indokolás

Jelenleg nincs meghatározás a tagállam „tranzitzónájára”. Ezért kívánatosabb mellőzni az 
irányelvben az arra való ilyen konkrét hivatkozást.
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Módosítás, előterjesztette: Mihael Brejc

Módosítás: 71
2. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamoknak lehetőségük van úgy 
határozni, hogy nem alkalmazzák ezt az 
irányelvet a harmadik országok azon 
állampolgáraira, akiktől egy tagállam 
tranzit zónájába megtagadták a belépést. 
Azonban biztosítaniuk kell, hogy a 
harmadik országok ilyen állampolgáraival 
való elbánás és a védelmük mértéke ne 
legyen kedvezőtlenebb, mint ahogy azt a 8., 
10., 13. és 15. cikk megállapítja.

törölve

Or. sl

Indokolás

A belépés visszautasításának lehetőségét már biztosítja a személyek határátlépésére irányadó 
szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 
2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke. Emellett 
ezen irányelv rendelkezéseinek a tranzit zónában tartózkodó utasokra való alklamazása 
ellentétes a Schengeni Megállapodást végrehajtó egyezmény 26. cikkével, amely kötelezi a 
szállítási szolgáltatókat a belépésükben visszautasított harmadik országbeli állampolgárokkal 
kapcsolatos felelősség viselésére, és megköveteli tőlük a harmadik országbeli állampolgárok 
visszaszállítását abba a harmadik országba, ahonnan szállította őket.

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 72
2. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamoknak lehetőségük van úgy 
határozni, hogy nem alkalmazzák ezt az 
irányelvet a harmadik országok azon 
állampolgáraira, akiktől egy tagállam tranzit 
zónájába megtagadták a belépést. Azonban 

(2) A tagállamok alkalmazzák ezt az 
irányelvet a harmadik országok azon 
állampolgáraira is, akiktől egy tagállam 
tranzit zónájába megtagadták a belépést. 
Biztosítaniuk kell, hogy a harmadik 
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biztosítaniuk kell, hogy a harmadik 
országok ilyen állampolgáraival való elbánás 
és a védelmük mértéke ne legyen 
kedvezőtlenebb, mint ahogy azt a 8., 10., 13. 
és 15. cikk megállapítja.

országok ilyen állampolgáraival való elbánás 
és a védelmük mértéke ne legyen 
kedvezőtlenebb, mint ahogy azt a 8., 10., 13. 
és 15. cikk megállapítja.

Or. en

Indokolás

A legtöbb ember a tranzit zónákba érkezik, és ott folyamodik menedékjogért, ezért a tranzit
zónákra ezen irányelv hatályának ki kell terjednie

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 73
2. cikk, (3) bekezdés, ba) pont (új)

ba) akik humanitárius védelemben 
részesülnek vagy részesültek;

Or. it

Indokolás

Tekintetbe véve az e személyekre alkalmazott különleges feltételeket, ki kell őket zárni az 
irányelv hatálya alól.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 74
2. cikk, (3) bekezdés, bb) pont (új)

bb) akik legalább egy tartózkodási 
engedéllyel rendelkeztek a megelőző öt 
évben;

Or. it
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Indokolás

Tekintetbe véve az e személyekre alkalmazott különleges feltételeket, ki kell őket zárni az 
irányelv hatálya alól.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 75
2. cikk, (3) bekezdés, bc) pont (új)

bc) akik jogszerűsítési eljárást indítottak;

Or. it

Indokolás

Tekintetbe véve az e személyekre alkalmazott különleges feltételeket, ki kell őket zárni az 
irányelv hatálya alól.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 76
2. cikk, (3) bekezdés, bd) pont (új)

bd) akik kiskorúak;

Or. it

Indokolás

Tekintetbe véve az e személyekre alkalmazott különleges feltételeket, ki kell őket zárni az 
irányelv hatálya alól.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 77
2. cikk, (3) bekezdés, be) pont (új)
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be) akiknek, bár nem érték még el a 
nagykorúságot, további tartózkodása 
tanulás céljából szükséges egy tagállam 
területén;

Or. it

Indokolás

Tekintetbe véve az e személyekre alkalmazott különleges feltételeket, ki kell őket zárni az 
irányelv hatálya alól.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 78
2. cikk, (3) bekezdés, bf) pont (új)

bf) akik eltartott gyermekek szülei;

Or. it

Indokolás

Tekintetbe véve az e személyekre alkalmazott különleges feltételeket, ki kell őket zárni az 
irányelv hatálya alól.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 79
2. cikk, (3) bekezdés, bg) pont (új)

bg) akik képesek annak bemutatására, hogy 
integrációjuk annak ellenére magas fokú, 
hogy tartózkodásuk illegális;

Or. it
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Indokolás

Tekintetbe véve az e személyekre alkalmazott különleges feltételeket, ki kell őket zárni az 
irányelv hatálya alól.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 80
2. cikk, (3) bekezdés, bh) pont (új)

bh) akik az illegális munkaerőpiacon 
dolgoznak, és bejelentették, hogy
munkáltatójuk tevékenységének jellege 
illegális;

Or. it

Indokolás

Tekintetbe véve az e személyekre alkalmazott különleges feltételeket, ki kell őket zárni az 
irányelv hatálya alól.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 81
2. cikk, (3) bekezdés, bi) pont (új)

bi) akik illegális tartózkodásuk ideje alatt 
munkáltatóktól jogszerű munkavállalásra 
kaptak ajánlatot.

Or. it

Indokolás

Tekintetbe véve az e személyekre alkalmazott különleges feltételeket, ki kell őket zárni az 
irányelv hatálya alól.
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 82
3. cikk, b) pont 

b) „illegális tartózkodás”: egy harmadik 
ország minden olyan állampolgárának 
jelenléte egy tagállam területén, aki abban a 
tagállamban való tartózkodás feltételeinek 
nem, vagy már nem felel meg;

b) „illegális tartózkodás”: egy harmadik 
ország minden olyan állampolgárának 
jelenléte egy tagállam területén, aki abban a 
tagállamban való tartózkodás feltételeinek 
nem felel meg;

Or. it

Indokolás

A kiutasítási politikákra vonatkozó közös követelmények végrehajtására tekintettel külön 
rendelkezések bevezetése szükséges az EU területére először belépő személyek, valamint azok 
számára, akiknek egy tagállam a múltban már tartózkodási engedélyt vagy a humanitárius 
védelem valamely formáját biztosította. Ennek érdekében rendelkezni kell arról, hogy külön 
irányelv vonatkozzon azon, harmadik országbeli személyekre, akik a múltban tartózkodási 
engedélyt kaptak vagy a humanitárius védelem valamely formájában részesültek.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 83
3. cikk, c) pont )

c) „visszatérés”: a származási országba, egy 
tranzit országba, vagy egyéb harmadik 
országba történő visszatérés folyamata 
függetlenül attól, önkéntes vagy kényszerű-
e;

c) „visszatérés”: a származási országba, vagy 
a harmadik ország állampolgárához szoros 
családi kötelékellel kapcsolódó vagy általa 
táujékoztatás alapján jóváhagyott tranzit 
országba történő visszatérés folyamata 
függetlenül attól, önkéntes vagy kényszerű-
e;

Or. fr

Indokolás

A „visszatérés” alatt nem érthető egy olyan országba való visszautazás, amelyben az adott 
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személy sohasem atrtózkodott, vagy amelyhez nincsenek érdemi kötődései.

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 84
3. cikk, c) pont 

c) „visszatérés”: a származási országba, egy 
tranzit országba, vagy egyéb harmadik 
országba történő visszatérés folyamata 
függetlenül attól, önkéntes vagy kényszerű-
e;

c) „visszatérés”: a származási országba 
történő visszatérés folyamata függetlenül 
attól, önkéntes vagy kényszerű-e;

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata csak abban a tekintetben veszi figyelembe a migráns egészségi 
állapotát, amikor azt biztosítja, hogy ne haljon meg a származási országba való szállítás ideje 
alatt. Hangsúlyozni kell, hogy az egészségügyi kérdések nem függhetnek a felmerülő 
költségektől. A beteg migránsok egészsége és élete nem tehető ki igazgatási eljárások 
eredményeként kialakult kockázatoknak. Ezért ezen javaslat célja a súlyos betegségek esetén 
biztosítja a megfelelő orvosi kezelést a kiutasítási eljárás megkezdését megelőzően.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 85
3. cikk, c) pont 

c) „visszatérés”: a származási országba, egy 
tranzit országba, vagy egyéb harmadik 
országba történő visszatérés folyamata 
függetlenül attól, önkéntes vagy kényszerű-
e;

c) „visszatérés”: a kizárólag származási 
országba történő visszatérés folyamata;

Or. it
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Indokolás

A „visszatérés” kifejezésnek az érintett ágazat meghatározó forrásainak gyakorlatából 
kiindulva kizárólag a származási országba történő visszatérést jelent. A jelentés bármely 
torzulása ellentétes a „visszatérés” eredeti meghatározásával.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 86
3. cikk, d) pont 

d) „kiutasítási határozat”: az az igazgatási 
vagy bírósági határozat vagy intézkedés, 
amely megállapítja vagy kimondja a 
tartózkodás törvényellenes voltát, és 
visszatérési kötelezettséget állapít meg;

d) „kiutasítási határozat”: az a bírósági 
határozat, amely megállapítja vagy kimondja 
a tartózkodás törvényellenes voltát, és 
visszatérési kötelezettséget állapít meg;

Or. it

Indokolás

A kiutasítási határozatokat kizárólag a bíróságok hozhatják meg.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 87
3. cikk, f) pont 

f) „kitoloncolási végzés”: az az igazgatási 
vagy bírósági határozat vagy intézkedés, 
amely elrendeli a kitoloncolást;

f) „kitoloncolási végzés”: az a bírósági 
határozat, amely elrendeli a kitoloncolást;

Or. it

Indokolás

A kitoloncolási végzéseket kizárólag a bíróságok hozhatják meg.
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Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 88
3. cikk, g) pont 

g) „ismételt belépési tilalom”: az az 
igazgatási vagy bírósági határozat vagy 
intézkedés, amely egy meghatározott időre 
megakadályozza a visszatérést a tagállamok 
területére.

törölve

Or. en

Indokolás

Az „ismételt belépési tilalmat” a maga egészében el kell törölni.

Módosítás, előterjesztette: Edith Mastenbroek

Módosítás: 89
3. cikk, g) pont 

g) „ismételt belépési tilalom”: az az 
igazgatási vagy bírósági határozat vagy 
intézkedés, amely egy meghatározott időre 
megakadályozza a visszatérést a tagállamok 
területére.

g) „ismételt belépési tilalom”: az az 
igazgatási vagy bírósági határozat vagy 
intézkedés, amely egy meghatározott időre 
megakadályozza a közrendre veszélyt 
jelentő harmadik országbeli állampolgárok 
számára a visszatérést a tagállamok 
területére.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 90
3. cikk, g) pont 

g) „ismételt belépési tilalom”: az az 
igazgatási vagy bírósági határozat vagy 
intézkedés, amely egy meghatározott időre 

g) „ismételt belépési tilalom”: az a bírósági 
határozat, amely egy meghatározott időre 
megakadályozza a visszatérést a tagállamok 
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megakadályozza a visszatérést a tagállamok 
területére.

területére.

Or. it

Indokolás

Az ismételt belépési tilalom elrendelésére vonatkozó döntést kizárólag a bíróságok hozhatják
meg. 

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 91
3. cikk, ga) pont (új)

ga) „szökési kockázat értékelése”: bármely, 
a szökés meglévő veszélyére tekintettel 
meghozott igazgatási vagy bírósági döntés,
amelyet egyéni értékelés előz meg egy 
harmadik országbeli állampolgárral 
kapcsolatban, aki kiutasítási határozat vagy 
kitoloncolási végzés címzettje, amennyiben 
megállapítást nyer, hogy a döntés 
végrehajtásának sikertelensége ehhez 
köthető. E döntésnek jogszabályban 
meghatározott objektív feltételrendszeren 
kell alapulnia; 

Or. fr

Indokolás

A „szökési kockázat értékelése” egyértelmű meghatározása alapvetően szükséges e fogalom 
visszaélésszerű értelmezésének kizárásához és az önkéntes visszatérés előnyben részesítéséhez 
szükséges feltételek biztosításához.
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Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 92
3. cikk, gb) pont (új)

gb) „fogvatartás”: kitoloncolás alá tartozó 
harmadik országbeli állampolgárok
elsősorban különleges visszatartási 
központokban történő visszatartása
kényszerű visszatérésük megszervezése 
érdekében; a fogvatartás időtartamának a 
lehető legrövidebbnek kell lennie;

Or. fr

Indokolás

Tekintve, hogy a kitoloncolásig terjedő fogvatartás a személyes szabadságot korlátozó 
intézkedés, egyértelműen meg kell azt határozni elkerülendő a visszaélésszerű érelemezését. 
Csak a kitoloncolás megszervezésének eszközeként lehet a kényszerű kiutasítás eszközeként, és 
a lehetséges legrövidebb időre.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 93
3. cikk, gc) pont (új) 

gc) „tranzitzóna”:  a beszállási és a 
kiszállási pontok és az ellenőrzési pont 
közötti zóna, amely a területre való 
belépésre vagy az onnan való kilépésre 
szolgál; az Emberi jogokról szóló európai 
egyezményének 5. cikk (1) bekezdésének 
hatálya kiterjed e zónára;

Or. fr

Indokolás

Bár az irányelvben rögzített garanciák nem vonatkoznak a tranzit zónára, a tagállamoknak 
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fennáll a kötelezettsége arra, hogy biztosítsák az Emberi jogokról szóló európai 
egyezményével való összhangot, hasonlóan ahhoz, ahogy azt e javaslat 5., 6., 12. és 14. cikke 
biztosítja.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 94
3. cikk, gd) pont (új) 

gd) „kiszolgáltatott személyek”: a 
kiskorúak, a felügyelet nélküli kiskorúak, a 
mozgássérültek, az idősek, a várandós nők,
a kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, 
valamint kínzáson, nemi erőszakon vagy a 
pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszak 
más súlyos formáján átesett személyek.

Or. fr

Indokolás

E javaslat rendelkezéseit ki kell egészíteni „kiszolgáltatott személyek”-re vonatkozó 
meghatározással. A meghatározás a menedékkérők befogadása minimumszabályainak 
megállapításáról szóló 2003/9/EK tanácsi irányelv 17. § (1) bekezdésén alapul.

Módosítás, előterjesztette: Edith Mastenbroek

Módosítás: 95
3. cikk, ga) pont (új)

ga) „fogvatartás”: kiutasítási határozat 
vagy kitoloncolási végzés hatálya alatt álló 
harmadik országbeli állampolgárok 
őrizetben tartása, akik tekintetében komoly 
alappal feltételezhető, hogy fennáll a szökés 
veszélye.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert
Módosítás: 96

3. cikk, ga) pont (új)

ga) „időleges őrizet”: a rendészet 
eszközeként a kiutasításai végzés hatálya 
alá tartozó illegálisan tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgár időleges 
fogvatartása az időleges őrizeti helyeken 
azzal a céllal, hogy szökésében 
kitoloncolásának előkészítése során 
megakadályozzák;

Or. en
Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 97
3. cikk, gb) pont (új)

gb) „időleges őrizeti hely”: a börtönök 
kivételével fogvatartási helyek a tranzit 
zónákon kívül, ahol az illegálisan 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok mozgásszabadságát 
elvonják;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 98
3. cikk, gc) pont (új)

gc). „kiszolgáltatott személyek”: különösen 
a kiskorúak, a fogyatékos személyek, a 
betegek és a várandós nők.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mihael Brejc

Módosítás: 99
4. cikk, cím

Kedvezőbb rendelkezések Korábbi és kedvezőbb rendelkezések

Or. sl

Indokolás

A két szerződő ország közötti határt illegálisan átlépő külföldiekkel kapcsolatos eljárások 
egyszerűsítéséről szóló kétoldalú egyezmények az illegális határátlépés kezelésének könnyebb, 
gyorsabb és hatékonyabb eszközei. Ha a szerződő országok a kölcsönös bizalom és jó 
együttműködés alapján az egyik államban alkalmazott jogi eljárásokat, az a határt illegálisan
átlépő harmadik országbeli személyekkel kapcsolatos eljárások humánusabbá tételére is 
kiterjed.  Ez abban az esetben a leginkább nyilvánvaló, amikor a mozgás korlátozására az 
igazgatási eljárások során kerül sor. Nagyon fontos ebből a szempontból az eljárások 
hatékonysága is, amely a javasolt irányelv minden rendelkezésére tekintettel jelentősen 
romlana.  Még ha a kiutasítási határozatra vonatkozó cikkek minden módosítását el is 
fogadnák, a javasolt irányelvhez kapcsolódó adminisztratív követelmények leszűkítenék a 
kétoldalú egyezmények alkalmazásának körét, vagy egyenesen lehetetlenné is tennék azok 
alkalmazását.

Módosítás, előterjesztette: Mihael Brejc

Módosítás: 100
4. cikk, (1) bekezdés 

(1) Ezen irányelv nem érinti az alábbi 
kedvezőbb közösségi rendelkezéseket:

(1) Ezen irányelv nem érinti az alábbi, 
korábban elfogadott, hatályban lévő
közösségi rendelkezéseket:

Or. sl
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Indokolás

A két szerződő ország közötti határt illegálisan átlépő külföldiekkel kapcsolatos eljárások 
egyszerűsítéséről szóló kétoldalú egyezmények az illegális határátlépés kezelésének könnyebb, 
gyorsabb és hatékonyabb eszközei. Ha a szerződő országok a kölcsönös bizalom és jó 
együttműködés alapján az egyik államban alkalmazott jogi eljárásokat, az a határt illegálisan
átlépő harmadik országbeli személyekkel kapcsolatos eljárások humánusabbá tételére is 
kiterjed.  Ez abban az esetben a leginkább nyilvánvaló, amikor a mozgás korlátozására az 
igazgatási eljárások során kerül sor. Nagyon fontos ebből a szempontból az eljárások 
hatékonysága is, amely a javasolt irányelv minden rendelkezésére tekintettel jelentősen 
romlana.  Még ha a kiutasítási határozatra vonatkozó cikkek minden módosítását el is 
fogadnák, a javasolt irányelvhez kapcsolódó adminisztratív követelmények leszűkítenék a 
kétoldalú egyezmények alkalmazásának körét, vagy egyenesen lehetetlenné is tennék azok 
alkalmazását.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 101
4. cikk, (1) bekezdés 

(1) Ezen irányelv nem érinti az alábbi 
kedvezőbb közösségi rendelkezéseket:

(1) Ezen irányelv helyébe lép az alábbi 
valamennyi közösségi rendelkezésnek:

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 102
5. cikk 

Az irányelv végrehajtásakor a tagállamnak 
megfelelő mértékben figyelembe kell vennie 
a harmadik ország állampolgára családi 
kapcsolatainak természetét és szilárdságát, a 
tartózkodásának hosszát a tagállamban, és a 
származási országához fűződő családi, 
kulturális és társadalmi kötelékeit. Az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének 1989-ben 
elfogadott gyermekek jogairól szóló 
egyezményével összhangban továbbá 

Az irányelv végrehajtásakor a tagállamnak, 
az európai emberi jogi egyezmény 8. 
cikkének megfelelő tiszteletben tartása 
mellett megfelelő mértékben figyelembe kell 
vennie a harmadik ország állampolgára 
családi kapcsolatainak természetét és 
szilárdságát, a tartózkodásának hosszát a 
tagállamban, és a származási országához 
fűződő családi, kulturális és társadalmi 
kötelékeit. Az Egyesült Nemzetek 
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figyelembe kell venni a gyermek mindenek 
felett álló érdekét.

Szervezetének 1989-ben elfogadott 
gyermekek jogairól szóló egyezményével 
összhangban tiszteletben kell tartani a 
gyermek mindenek felett álló érdekét.

Or. fr

Indokolás

Ha a cél a „gyermek mindenek felett álló érdekének” tiszteletben tartása, akkor gyermek 
sohasem kerülhet kitoloncolási eljárás alá, összhangban az Egyesült Nemzeteknek a 
gyermekek jogairól szóló egyezményének 3. cikkével. Ha a származási országba való 
visszatérés látszik a legalkalmasabb lehetőségnek, úgy azt külön eljárás alapján kell 
megszervezni és az semmilyen körülmények között nem foglalhat magába fogvatartást.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan és Martine Roure

Módosítás: 103
5. cikk, (1) bekezdés (új)

A tagállamoknak a gyermek mindenek 
felett álló érdekének érvényesítése 
érdekében biztosítaniuk kell, hogy 
gyermekre semmilyen körülmények között 
ne alkalmazzanak kiutasítási intézkedéseket 
vagy bebörtönzést.
Az egy vagy több kiskorút is magukban 
foglaló családokat semmilyen körülmények 
között nem lehet bebörtönözni, és a 
fogvatartás alternatíváit kell előnyben 
részesíteni.

Or. fr

Indokolás

A kiskorúakat főszabály szerint soha nem lehet fogva tartani vagy visszatérésre kényszeríteni. 
Emellett minden, magát kiskorúnak valló külföldit annak is kell tekinteni mindaddig, amíg 
nincs bizonyíték az ellenkezőjére, és a kiskorúság hiányát csak bírósági határozat állapíthatja 
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meg.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 104
4. cikk, (1a) bekezdés (új)

Ezen irányelv végrehajtása során a 
tagállamoknak megfelelő figyelmet kell 
fordítaniuk a legkiszolgáltatottabb 
társadalmi csoportokra, megfelelő utalással 
az életkori, fizikai, mentális egészséggel 
összefüggő és nemi szempontokra. 

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 105
6. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok minden illegálisan 
tartózkodó harmadik országbeli állampolgár
számára kiutasítási határozatot adnak ki.

(1) A tagállamok azon illegálisan tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárok számára 
kiutasítási határozatot adnak ki, akik 
bírósági döntés alapján nem esnek ezen 
irányelv 2. cikkének hatálya alá.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Mihael Brejc

Módosítás: 106
6. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok minden illegálisan (1) A tagállamok minden olyan, harmadik 
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tartózkodó harmadik országbeli állampolgár
számára kiutasítási határozatot adnak ki.

országbeli állampolgár számára kiutasítási 
határozatot adnak ki, aki már nem felel meg 
a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 5. 
cikkében meghatározott követelményeknek.

Or. sl

Indokolás

E cikk rendelkezései nem alkalmazhatóak harmadik országbeli állampolgárokra, akik 
illegálisan azért léptek be egy tagállam területére, mert az megakadályozza a tényleges 
kiutasítást.  Van viszont értelme alkalmazni azon harmadik országbeli állampolgárokra, akik 
jogszerűen léptek be egy tagállam területére, és azt egy bizonyos ideig nem hagyták el. Ez az 
illegális migráció úgynevezett képlépcsős megközelítését tükrözi, ahogyan azt a javasolt 
irányelv is meghatározza.  Harmadik országbeli állampolgárok között kizárólag a 
bevándorlás elleni hatékony fellépés célja alapján tesz különbséget, ami célja az irányelvnek. 
Továbbra is biztosítva a tagállamoknak annak lehetőségét, hogy minden olyan külföldivel 
szemben kiutasítási döntést hozzanak, aki egy tagállam területére illegálisan lépett be vagy 
tartózkodott ott, még nem változtat a nemzeti jogrendszerek között jelenleg meglévő 
különbségeken. Néhány ország ilyen döntéseket önkéntes visszatérésre is meghoz, míg mások
nem, ami jelentős „húzóerőt” jelent az ilyen rendelkezést nem alkalmazó tagállamok 
számára, mivel a harmadik országbeli állampolgárok olyan tagállamok akarnak menni, 
amelyekben akkor is biztosított számukra a mozgás szabadsága, ha illegális bevándorlóknak 
minősítették őket.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 107
6. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok minden illegálisan 
tartózkodó harmadik országbeli állampolgár 
számára kiutasítási határozatot adnak ki.

(1) A tagállamok minden illegálisan 
tartózkodó harmadik országbeli állampolgár 
számára kiutasítási határozatot adhatnak ki.

Or. fr

Indokolás

A kiutasítási határozat nem alkalmazható általános jelleggel, és annak minden személy egyéni 
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értékelésére kell figyelemmel lennie, megfelelően tiszteletben tartva a visszaküldés tilalmának 
elvét.

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 108
6. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok minden illegálisan 
tartózkodó harmadik országbeli állampolgár 
számára kiutasítási határozatot adnak ki.

(1) A tagállamok minden illegálisan 
tartózkodó harmadik országbeli állampolgár 
számára kiutasítási határozatot adhatnak ki.

Or. en

Indokolás

Kiutasítási határozat meghozása soha nem lehet kötelező.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 109
6. cikk, (2) bekezdés

(2) A kiutasítási határozat egy legfeljebb 
négy hétig tartó időszakot biztosít az 
önkéntes távozásra, amennyiben nincs ok 
azt feltételezni, hogy az adott személy 
ezalatt megszökhet. Erre az időszakra a
szökés kockázatának elkerülését célzó
kötelezettségeket lehet kiszabni, úgymint a 
hatóságoknál való rendszeres jelentkezésre, 
anyagi garancia letétbe helyezésére, 
okmányok benyújtására vagy egy adott
helyen való tartózkodásra vonatkozó 
kötelezettségeket.

(2) A kiutasítási határozat egy legfeljebb tíz
hétig tartó időszakot biztosít az önkéntes 
távozásra. Erre az időszakra 
kötelezettségeket lehet kiszabni, úgymint a 
hatóságoknál való rendszeres jelentkezésre 
vagy egy, a harmadik országbeli 
állampolgár által kiválasztott helyen való 
tartózkodásra vonatkozó kötelezettségeket.

Or. it
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Indokolás

Ha, mint ahogy azt a Bizottság alátámasztani látszik, az önkéntes visszatérést részesítjük 
előnyben, egy tízhetes időszak az önkéntes távozásra realisztikusabbnak módnak tűnhet e cél 
elérésére. Emellett nincs általánosan elfogadott meghatározás a „szökés veszélyére”. A 
kifejezést ezért el kell hagyni az irányelvből.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan, Martine Roure

Módosítás: 110
6. cikk, (2) bekezdés

(2) A kiutasítási határozat egy legfeljebb
négy hétig tartó időszakot biztosít az 
önkéntes távozásra, amennyiben nincs ok
azt feltételezni, hogy az adott személy 
ezalatt megszökhet. Erre az időszakra a 
szökés kockázatának elkerülését célzó 
kötelezettségeket lehet kiszabni, úgymint a 
hatóságoknál való rendszeres jelentkezésre, 
anyagi garancia letétbe helyezésére, 
okmányok benyújtására vagy egy adott 
helyen való tartózkodásra vonatkozó 
kötelezettségeket.

(2) A kiutasítási határozat egy legalább négy 
hétig tartó időszakot biztosít az önkéntes
távozásra, amennyiben egy hatáskörrel 
rendelkező igazságügyi vagy igazgatási 
hatóságnak nincs oka azt feltételezni, hogy 
az adott személy ezalatt megszökhet. Erre az 
időszakra a szökés kockázatának elkerülését 
célzó kötelezettségeket lehet kiszabni, 
úgymint a hatóságoknál való rendszeres 
jelentkezésre, anyagi garancia letétbe 
helyezésére, okmányok benyújtására vagy 
egy adott helyen való tartózkodásra 
vonatkozó kötelezettségeket.

Or. fr

Indokolás

Egy „négy hétig” tartó időszak túl kevés ahhoz, hogy a harmadik országbeli állampolgárnak 
lehetősége legyen önkéntes visszatérését megszervezni a gyakorlatban és felkészüljön 
lélektanilag az abba az országba történő visszatérésre, amelyet egy szebb jövő 
megtalálásának reményében hagyott el.
Az önkéntes visszatérésnek kell elsőbbséget biztosítani. Ezért az önkéntes visszatérés 
lehetőségének bármely visszavonását, amely feltételezett szökési kockázaton alapul, egy 
hatáskörrel rendelkező igazságügyi vagy igazgatási hatóság objektív döntéséhez kell kötni.
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Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 111
6. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok szüksége esetén 
meghosszabbíthatják az önkéntes 
visszatérés határidejét.

Or. en

Indokolás

Egyes származási országok jobban együttműködnek, mint mások.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 112
6. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A szökési kockázatot önmagában nem 
bizonyítja az a puszta tény, hogy a 
harmadik országbeli állampolgár egy 
tagállam területén illegálisan tartózkodik.

Or. fr

Indokolás

Ennek célja egyértelművé tenni, hogy szökési kockázat megítélésében döntő elemként 
önmagában nem értelmezhető az a puszta tény, hogy a harmadik országbeli állampolgár egy 
tagállam területén illegálisan tartózkodik. Ez a megközelítés a bűnösség elfogadhatatlan
vélelmét alapozná meg, az Emberi jogokról szóló európai egyezménye 6. cikkével ellentétesen.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 113
6. cikk, (2b) bekezdés (új)
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(2b) A tagállamoknak a harmadik 
országbeli állampolgárok számára anyagi 
segítséget és tanácsot kell adniuk annak 
érdekében, hogy önkéntes visszatérésüket 
elősegítsék.

Or. fr

Indokolás

Minimális szociális és pénzügyi segítséget kell nyújtani a visszatéréshez a személyek tényleges 
elutazásáig; nem hagyhatóak teljesen magukra, tekintettel arra, hogy egy olyan országba kell 
megszervezniük a visszatérésüket, amelyet el kellett hagyniuk, és amelybe nehéz lesz 
visszatérniük.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 114
6. cikk, (2d) bekezdés (új)

(2). A kiutasítási döntésük előtt a 
2003/9/EK tanácsi irányelv szerinti 
jogokban részesülő személyeknek továbbra 
is részesedniük kell lenniük minden olyan 
elfogadási feltételben, amelyre az irányelv 
alapján jogosultak.

Or. fr

Indokolás

E módosítás hasonlóan a 112. és 113. módosításhoz az önkéntes visszatérés elősegítésére 
irányul.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 115
6. cikk, (3) bekezdés 
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(3) A kiutasítási határozatot vagy egy 
különálló határozat vagy jogi aktus
keretében, vagy a kitoloncolási végzéssel
együtt kell kiadni.

(3) A kiutasítási határozatot egy határozat 
keretében, a kitoloncolási végzéstől 
elkülönülten kell kiadni.

Or. it

Indokolás

A kiutasítási döntést és a kitoloncolási intézkedéseket elkülönülten kell kezelni.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 116
6. cikk, (3) bekezdés 

(3) A kiutasítási határozatot vagy egy 
különálló határozat vagy jogi aktus 
keretében, vagy a kitoloncolási végzéssel
együtt kell kiadni.

(3) A kiutasítási határozatot egy határozat 
vagy jogi aktus keretében, vagy a 
kitoloncolási végzéstől különállóan kell 
kiadni.

Or. fr

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az önkéntes visszatérés elősegítését kívánjuk előnyben részesíteni, ezt 
úgy kell megalapozni, hogy az eljárás két elkülönült szakasszal rendelkezzen, amelyek nem 
lehetnek párhuzamosak, minthogy az az önkéntes visszatérés elősegítése ellen hatna.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 117
6. cikk, (4) bekezdés 

(4) Amennyiben a tagállamokra az alapvető 
jogokból eredő – különösen az emberi 
jogokról szóló európai egyezményből adódó 
– kötelezettségek vonatkoznak, úgymint a 
visszaküldés tilalmához, az oktatáshoz és a 
család együtt maradásához való jog, nem 

(4) Amennyiben a tagállamokra az alapvető 
jogokból eredő – különösen a menekültek 
jogállásáról szóló genfi egyezmény, a 
kínzás elleni ENSZ-egyezmény, a 
gyermekek jogairól szóló egyezmény és az 
emberi jogokról szóló európai 
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lehet kiutasítási határozatot kiadni. 
Amennyiben már sor került a kiutasítási 
határozat kiadására, azt vissza kell vonni.

egyezményből adódó – kötelezettségek 
vonatkoznak, úgymint a visszaküldés 
tilalmához, az oktatáshoz és a család együtt 
maradásához való jog, nem lehet kiutasítási 
határozatot kiadni. Amennyiben már sor
került a kiutasítási határozat kiadására, azt 
vissza kell vonni.

Or. fr

Indokolás

E három további hivatkozás hasznos és szükséges az alapvető jogoknak a kiutasítási 
eljárásokban való védelmének konkretizálására a preambulumbekezdésekben már említett 
hivatkozások.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania ésVittorio Agnoletto

Módosítás: 118
6. cikk, (4) bekezdés 

(4) Amennyiben a tagállamokra az alapvető 
jogokból eredő – különösen az emberi 
jogokról szóló európai egyezményből adódó 
– kötelezettségek vonatkoznak, úgymint a 
visszaküldés tilalmához, az oktatáshoz és a 
család együtt maradásához való jog, nem 
lehet kiutasítási határozatot kiadni. 
Amennyiben már sor került a kiutasítási 
határozat kiadására, azt vissza kell vonni.

(4) Amennyiben a tagállamokra az alapvető 
jogokból eredő – különösen a menekültek 
jogállásáról szóló genfi egyezmény, a 
kínzás elleni ENSZ-egyezmény, az 1989-es 
ENSZ egyezmény a gyermekek jogairól és
az emberi jogokról szóló európai 
egyezményből adódó – kötelezettségek 
vonatkoznak, úgymint a visszaküldés 
tilalmához, az oktatáshoz, a súlyos betegség 
esetén történő kezeléshez és a család együtt 
maradásához való jog, nem lehet kiutasítási 
határozatot kiadni. Amennyiben már sor 
került a kiutasítási határozat kiadására, azt 
vissza kell vonni.

Or. it
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Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a szükséges hivatkozások szerepeljenek.

Módosítás, előterjesztette: Patrick Gaubert

Módosítás: 119
6. cikk, (5) bekezdés 

(5) A tagállamok bármikor dönthetnek arról, 
hogy a területükön harmadik ország 
illegálisan tartózkodó állampolgára számára 
különleges körülmények által indokolt, 
humanitárius vagy egyéb okokból 
tartózkodási engedélyt, vagy tartózkodási 
jogot adó egyéb felhatalmazást adjanak. 
Ebben az esetben nem kell kiutasítási 
határozatot kiadni, illetve amennyiben erre 
már sor került, azt vissza kell vonni.

(5) A tagállamok bármikor dönthetnek arról, 
hogy a területükön harmadik ország 
illegálisan tartózkodó állampolgára számára 
különleges körülmények által indokolt, 
humanitárius vagy egyéb okokból 
tartózkodási engedélyt, vagy tartózkodási 
jogot adó egyéb felhatalmazást adjanak.

A tagállamok bármely, egy bejegyzett orvos 
vagy a hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságok által kijelölt orvos által 
megállapítottan súlyos betegségben 
szenvedő személyt autonóm tartózkodási 
engedélyben és az ápoláshoz szükséges 
hatékony hozzáférésben részesíthetnek, 
amennyiben nem nyer bizonyítást, hogy az 
adott személy hatékonyan hozzáférhet az 
orvosi kezeléshez és ápoláshoz származási 
országában.
Ebben az esetben nem kell kiutasítási 
határozatot kiadni, illetve amennyiben erre 
már sor került, azt vissza kell vonni.
A tagállamoknak e visszavonásról 
információt kell szolgáltatniuk a tagállami 
menekültügyi és idegenrendészeti 
intézkedésékre vonatkozó kölcsönös 
információszolgáltatási eljárásról szóló 
…/…/EK tanácsi határozatban 
meghatározottak szerint.
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Or. fr

Indokolás

Ha bármely orvosi hatóság egyértelművé teszi, hogy a személy súlyosan beteg és nem lesz 
módja származási országában megfelelő ellátásban részesülni, e súlyosan beteg ember 
kiutasításáról nem hozható döntés.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan és Martine Roure

Módosítás: 120
6. cikk, (5) bekezdés 

(5) A tagállamok bármikor dönthetnek arról, 
hogy a területükön harmadik ország 
illegálisan tartózkodó állampolgára számára 
különleges körülmények által indokolt, 
humanitárius vagy egyéb okokból 
tartózkodási engedélyt, vagy tartózkodási 
jogot adó egyéb felhatalmazást adjanak. 
Ebben az esetben nem kell kiutasítási 
határozatot kiadni, illetve amennyiben erre 
már sor került, azt vissza kell vonni.

(5) A tagállamok bármikor dönthetnek arról, 
hogy a területükön harmadik ország 
illegálisan tartózkodó állampolgára számára 
különleges körülmények által indokolt, 
humanitárius vagy egyéb okokból 
tartózkodási engedélyt, vagy tartózkodási 
jogot adó egyéb felhatalmazást adjanak. A 
tagállamoknak bármely, súlyos betegségben 
szenvedő személynek tartózkodási engedélyt 
kell biztosítania az ápoláshoz való 
hozzáféréshez, amennyiben nem nyer 
bizonyítást, hogy az a visszatérési 
országban is hozzáférhet a megfelelő 
ápoláshoz. Ebben az esetben nem kell 
kiutasítási határozatot kiadni, illetve 
amennyiben erre már sor került, azt vissza 
kell vonni.

Or. fr

Indokolás

A származási országukba kiutasított illegális tartózkodók, akik a földrajzi vagy a pénzügyi 
hozzáféréssel összefüggő okok miatt nem kaphatnak állapotuknak megfelelő kezelést, biztos 
halálra vagy rokkantságra ítéltetnek. Ez ellentétes az emberi jogok tiszteletben tartásával és 
az Európai Unió által vallott értékekkel. Ezért különös figyelmet kell a rossz egészségi 
állapotú személyeknek az ellenük folytatott kiutasítási eljárással összefüggő helyzetére 
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fordítani.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 121
6. cikk, (5) bekezdés 

(5) A tagállamok bármikor dönthetnek arról, 
hogy a területükön harmadik ország 
illegálisan tartózkodó állampolgára számára 
különleges körülmények által indokolt, 
humanitárius vagy egyéb okokból 
tartózkodási engedélyt, vagy tartózkodási 
jogot adó egyéb felhatalmazást adjanak. 
Ebben az esetben nem kell kiutasítási 
határozatot kiadni, illetve amennyiben erre 
már sor került, azt vissza kell vonni.

(5) A tagállamok bármikor dönthetnek arról, 
hogy a területükön harmadik ország 
illegálisan tartózkodó állampolgára számára 
különleges körülmények által indokolt, 
humanitárius vagy egyéb okokból 
tartózkodási engedélyt, vagy tartózkodási 
jogot adó egyéb felhatalmazást adjanak. A
tagállamok a súlyos betegségben szenvedő 
személyeknek autonóm tartózkodási 
engedélyt, vagy más, maradásra jogosító 
engedélyt adhatnak az egészségügyi 
ellátáshoz való megfelelő hozzáférés 
céljából, ha bizonyítást nem nyer, hogy az 
adott személy megkaphatja a megfelelő 
kezelést és egészségügyi ellátást származási 
országában is. Ebben az esetben nem kell 
kiutasítási határozatot kiadni, illetve 
amennyiben erre már sor került, azt vissza 
kell vonni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata csak abban a tekintetben veszi figyelembe a migráns egészségi 
állapotát, amikor azt biztosítja, hogy ne haljon meg a származási országba való szállítás ideje 
alatt. Hangsúlyozni kell, hogy az egészségügyi kérdések nem függhetnek a felmerülő 
költségektől. A beteg migránsok egészsége és élete nem tehető ki igazgatási eljárások 
eredményeként kialakult kockázatoknak. Ezért ezen javaslat célja a súlyos betegségek esetén 
biztosítja a megfelelő orvosi kezelést a kiutasítási eljárás megkezdését megelőzően.
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Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 122
6. cikk, (5) bekezdés 

(5) A tagállamok bármikor dönthetnek arról, 
hogy a területükön harmadik ország 
illegálisan tartózkodó állampolgára számára 
különleges körülmények által indokolt, 
humanitárius vagy egyéb okokból 
tartózkodási engedélyt, vagy tartózkodási 
jogot adó egyéb felhatalmazást adjanak. 
Ebben az esetben nem kell kiutasítási 
határozatot kiadni, illetve amennyiben erre 
már sor került, azt vissza kell vonni.

(5) A tagállamok bármikor dönthetnek arról, 
hogy a területükön harmadik ország 
illegálisan tartózkodó állampolgára számára 
különleges körülmények által indokolt, 
humanitárius vagy egyéb okokból 
tartózkodási engedélyt, vagy tartózkodási 
jogot adó egyéb felhatalmazást adjanak. A 
tagállamok a súlyos betegségben szenvedő 
személyeknek autonóm tartózkodási 
engedélyt, vagy más, maradásra jogosító 
engedélyt adhatnak az egészségügyi 
ellátáshoz való megfelelő hozzáférés 
céljából ha bizonyítást nem nyer, hogy az 
adott személy megkaphatja a megfelelő 
kezelést és egészségügyi ellátást származási 
országában is. Ebben az esetben nem kell 
kiutasítási határozatot kiadni, illetve 
amennyiben erre már sor került, azt vissza 
kell vonni.

Or. en

Indokolás

A javasolt kiegészítés szándéka szerint kizárná annak kockázatát, hogy a kiutasítási 
határozatok súlyosan veszélyeztessék emberek életét.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania ésVittorio Agnoletto

Módosítás: 123
6. cikk, (5) bekezdés 

(5) A tagállamok bármikor dönthetnek arról, 
hogy a területükön harmadik ország 
illegálisan tartózkodó állampolgára számára 

(5) A tagállamok bármikor dönthetnek arról, 
hogy a területükön harmadik ország 
illegálisan tartózkodó állampolgára számára 
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különleges körülmények által indokolt,
humanitárius vagy egyéb okokból 
tartózkodási engedélyt, vagy tartózkodási 
jogot adó egyéb felhatalmazást adjanak. 
Ebben az esetben nem kell kiutasítási 
határozatot kiadni, illetve amennyiben erre 
már sor került, azt vissza kell vonni.

különleges körülmények által vagy 
humanitárius okból, súlyos betegség esetén 
vagy egyéb okokból indokolt, hogy
tartózkodási engedélyt, vagy tartózkodási 
jogot adó egyéb felhatalmazást adjanak. 
Ebben az esetben nem kell kiutasítási 
határozatot kiadni, illetve amennyiben erre 
már sor került, azt vissza kell vonni.

Or. it

Indokolás

Az egészséghez való jog védelmének kiemelt szerepet kell biztosítani.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 124
6. cikk, (5a) bekezdés (új)

(5a) A tagállamoknak meg kell védenie az 
embercsempészés áldozatait és tanúit. 
Ezekben az esetekben nem hozható 
kiutasítási határozat, és amennyiben már 
hoztak kiutasítási határozatot, azt 
mindaddig fel kell függeszteni, amíg az 
embercsempészet áldozatai és tanúi nem 
rendelkeznek garanciával arra, hogy olyan 
országba küldik őket, amelyben
biztonságban lesznek. 
A tagállamok harmadik országbeli 
állampolgárok védelmét célzó ezen 
tevékenységével kapcsolatos megfelelő 
gyakorlat kialakításának elősegítése 
érdekében az ilyen személyek számára az 
Európai Uniónak különféle pénzügyi 
segélyprogramokat kell biztosítania.

Or. fr
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Indokolás

Az eljárás alá volt személyek e csoportját is védelemben kell részesíteni: az embercsempészet 
áldozatait és tanúit nem csak „felhasználni” kell a büntetőeljárás céljaira. A származási 
ország helyzetére tekintettel kell lenni a visszatérés megszervezése előtt annak érdekében, 
hogy ne váljanak nyomásgyakorlás vagy veszélyes fenyegetések tárgyává.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 125
6. cikk, (6) bekezdés 

(6) Ha egy tagállam területén illegálisan 
tartózkodó harmadik országbeli állampolgár 
egy másik tagállam által kiadott érvényes 
tartózkodási engedéllyel rendelkezik, az első 
tagállamnak tartózkodnia kell a kiutasítási
határozat kiadásától, amennyiben ez a 
személy önkéntesen visszatér a tartózkodási 
engedélyt kiadó tagállam területére.

(6) Ha egy tagállam területén illegálisan 
tartózkodó harmadik országbeli állampolgár 
egy másik tagállam által kiadott érvényes 
tartózkodási engedéllyel rendelkezik, az első 
tagállamnak tartózkodnia kell a kiutasítási 
határozat kiadásától, amennyiben ez a 
személy önkéntesen visszatér a tartózkodási 
engedélyt kiadó tagállam területére. E 
rendelkezést addig az időpontig kell 
alkalmazni, amíg a tartózkodási engedélyek 
európai szintű kölcsönös elismerésére 
irányuló eljárásokat be nem vezetik.

Or. it

Indokolás

Az európai kiutasítási politika elfogadása előtt az Uniónak az európai területre való belépés 
csatornáit szabályozó jogalkotási keretet kell kialakítania.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 126
6. cikk, (8) bekezdés 

(8) Ha a harmadik ország a tagállam (8) Ha a harmadik ország a tagállam 
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területén illegálisan tartózkodó állampolgára 
tartózkodási engedélyének vagy tartózkodási 
jogot adó egyéb engedélyének odaítélési 
eljárása függőben van, a tagállamnak 
tartózkodhat a kiutasítási határozat 
kiadásától mindaddig, amíg az eljárás 
folyamatban van.

területén illegálisan tartózkodó állampolgára 
tartózkodási engedélyének vagy tartózkodási 
jogot adó egyéb engedélyének odaítélési 
eljárása függőben van, a tagállam 
tartózkodik a kiutasítási határozat kiadásától 
mindaddig, amíg az eljárás folyamatban van.

Or. fr

Indokolás

Normálisnak – és a józan észnek megfelelőnek – tűnik nem hozni meg a kiutasítási határozatot 
addig, amíg a tartózkodási engedély irányi kérelem vagy menedékkérelem elbírálása be nem 
fejeződött. Ezt nem csak a tagállam számára fennálló lehetőségként, hanem kötelezettségként 
kell megállapítani.

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 127
6. cikk, (8) bekezdés 

(8) Ha a harmadik ország a tagállam 
területén illegálisan tartózkodó állampolgára 
tartózkodási engedélyének vagy tartózkodási 
jogot adó egyéb engedélyének odaítélési 
eljárása függőben van, a tagállamnak 
tartózkodhat a kiutasítási határozat 
kiadásától mindaddig, amíg az eljárás 
folyamatban van.

(8) Ha a harmadik ország a tagállam 
területén illegálisan tartózkodó állampolgára 
tartózkodási engedélyének vagy tartózkodási 
jogot adó egyéb engedélyének odaítélési 
eljárása függőben van, a tagállam 
tartózkodik a kiutasítási határozat kiadásától 
mindaddig, amíg az eljárás folyamatban van.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 128
7. cikk, (1) bekezdés
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(1) A tagállamoknak kitoloncolási végzést 
kell kiadniuk a kiutasítási határozat hatálya 
alá eső harmadik országbeli állampolgár 
számára, ha szökés lehetősége áll fenn, 
illetve ha az adott személy a visszatérési 
kötelezettségnek nem tett eleget az önkéntes 
távozásra a 6. cikk (2) bekezdésével 
összhangban meghatározott időszakon belül.

(1) A tagállamoknak kitoloncolási végzést 
kell kiadniuk a kiutasítási határozat hatálya 
alá eső harmadik országbeli állampolgár 
számára, ha egy hatáskörrel rendelkező 
bíróságnak vagy igazgatási hatóságnak az 
ügy egyedi vizsgálatát követően objektív 
indokai vannak azt feltételezni, hogy az 
érintett személy elszökhet, illetve ha az adott 
személy a visszatérési kötelezettségnek nem 
tett eleget az önkéntes távozásra a 6. cikk (2) 
bekezdésével összhangban meghatározott 
időszakon belül.

Or. fr

Indokolás

A túlságosan tág, a „szökés kockázata” fogalom jelenlegi megfogalmazásában 
megengedhetetlen szabadságot biztosít az államoknak, hogy felfüggesszék az önkéntes 
visszatérés folyamatát. Ha, mint meghatározták, előnyben kell részesíteni az önkéntes 
visszatérésnek, a szökés kockázatának fogalma kizárólag objektív és átlátható eljárásokban 
rögzíthető.

Módosítás, előterjesztette: Mihael Brejc

Módosítás: 129
7. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamoknak kitoloncolási végzést 
kell kiadniuk a kiutasítási határozat hatálya 
alá eső harmadik országbeli állampolgár 
számára, ha szökés lehetősége áll fenn, 
illetve ha az adott személy a visszatérési 
kötelezettségnek nem tett eleget az önkéntes 
távozásra a 6. cikk (2) bekezdésével 
összhangban meghatározott időszakon belül.

(1) A tagállamoknak kitoloncolási végzést 
kell kiadniuk az egy tagállam területére 
illegálisan belépett és ott tartózkodó vagy a 
kiutasítási határozat hatálya alá eső 
harmadik országbeli állampolgár számára, 
ha szökés lehetősége áll fenn, illetve ha az 
adott személy a visszatérési kötelezettségnek 
nem tett eleget az önkéntes távozásra a 6. 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
meghatározott időszakon belül.
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Or. sl

Indokolás

Összhangban a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással; a módosítások indoka azzal függ 
össze, hogy e két rendelkezés határozza meg a személy származási országban történő 
visszatérésének két módját – az önkéntes visszatérést és a kényszerű visszatérést.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 130
7. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamoknak kitoloncolási végzést 
kell kiadniuk a kiutasítási határozat hatálya 
alá eső harmadik országbeli állampolgár 
számára, ha szökés lehetősége áll fenn, 
illetve ha az adott személy a visszatérési 
kötelezettségnek nem tett eleget az önkéntes 
távozásra a 6. cikk (2) bekezdésével 
összhangban meghatározott időszakon belül.

(1) A tagállamoknak kitoloncolási végzést 
kell kiadniuk a kiutasítási határozat hatálya 
alá eső harmadik országbeli állampolgár 
számára, ha az adott személy a visszatérési 
kötelezettségnek nem tett eleget az önkéntes 
távozásra a 6. cikk (2) bekezdésével 
összhangban meghatározott időszakon belül.

Or. it

Indokolás

Elengedhetetlen az irányelv végrehajtásához.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 131
7. cikk, (2) bekezdés 

(2) A kitoloncolási végzés meghatározza, 
mennyi időn belül kerül végrehajtásra a 
kitoloncolás és mi a visszatérési ország.

(2) A kitoloncolási végzés meghatározza, 
mennyi időn belül kerül végrehajtásra a 
kitoloncolás, amennyiben az illegálisan az 
EU területén tartózkodó harmdik országbeli 
állampolgár valódi személyazonossága és 
származási országa megállapítást nyert és 
mi a visszatérési ország.
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Or. it

Indokolás

Ha, mint ahogy azt a Bizottság alátámasztani látszik, az önkéntes visszatérést részesítjük 
előnyben, egy tízhetes időszak az önkéntes távozásra realisztikusabbnak módnak tűnhet e cél 
elérésére. Emellett nincs általánosan elfogadott meghatározás a „szökés veszélyére”. A 
kifejezést ezért el kell hagyni az irányelvből.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 132
7. cikk, (3) bekezdés 

(3) A kitoloncolási végzést vagy egy 
különálló határozat vagy jogi aktus 
keretében, vagy a kiutasítási határozattal 
együtt kell kiadni.

törölve

Or. it

Indokolás

E bekezdés túlterjeszkedőnek tűnik. 

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan és Martine Roure

Módosítás: 133
7. cikk, (3) bekezdés 

(3) A kitoloncolási végzést vagy egy 
különálló határozat vagy jogi aktus 
keretében, vagy a kiutasítási határozattal 
együtt kell kiadni.

(3) A kitoloncolási végzést egy különálló 
határozat vagy jogi aktus keretében, a 
kiutasítási határozatban megállapított 
önkéntes hazatérési határidő leteltét 
követően kell kiadni.

Or. fr
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Indokolás

Azonos a 14. módosítással.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 134
8. cikk, (1) bekezdés 

(1) A tagállamok egy megfelelő időszakra 
elhalaszthatják a kiutasítási határozat 
végrehajtását, figyelembe véve az egyes 
esetek konkrét körülményeit.

(1) A tagállamok egy megfelelő időszakra 
elhalasztják a kiutasítási határozat 
végrehajtását, figyelembe véve az egyes 
esetek konkrét körülményeit.

Or. it

Indokolás

A tagállamokat kötelezni kell a kiutasítási határozat felfüggesztésére a következő bekezdésben
meghatározott esetekben.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 135
8. cikk, (2) bekezdés, a) pont

a) fizikai állapota vagy beszámíthatósága 
miatt a harmadik ország állampolgára nem 
képes utazni, illetve őt nem lehet a 
visszatérési országba szállítani;

a) fizikai állapota, beszámíthatósága vagy 
előrehaladott kora miatt a harmadik ország 
állampolgára nem képes utazni, illetve őt 
nem lehet a visszatérési országba szállítani;

Or. it

Indokolás

A végrehajtást el kell halasztani azon személyek esetében, akik előrehaladott korukra 
tekintettel nem térhetnek vissza.
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Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan 

Módosítás: 136
8. cikk, (2) bekezdés, a) pont

a) fizikai állapota vagy beszámíthatósága 
miatt a harmadik ország állampolgára nem 
képes utazni, illetve őt nem lehet a 
visszatérési országba szállítani;

a) orvosi jelentés alapján, ha fizikai állapota 
vagy beszámíthatósága miatt a harmadik 
ország állampolgára nem képes utazni, 
illetve őt nem lehet a visszatérési országba 
szállítani;

Or. fr

Indokolás

Csak egy arra feljogosított orvos lehet jogosult a harmadik országbeli állampolgárnak az 
utazásra vagy szállításra való alkalmatlanságának megállapítására fizikai vagy mentális 
állapota alapján. Ez a döntés nem lehet teljes egészében igazgatási jellegű.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania ésVittorio Agnoletto

Módosítás: 137
8. cikk, (2) bekezdés, aa) pont (új)

aa) egészségügyi okok, mint a súlyos 
betegség miatti kezelés szükségessége, 
amelyet a tagállam a betegnek saját 
állampolgáraival azonos feltételek mellett 
biztosít;

Or. it

Indokolás

Az egészséghez való jog védelmét kiemelten kell kezelni.
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Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 138
8. cikk, (2) bekezdés, aa) pont (új)

aa) az annak biztosítására való képtelenség, 
hogy a súlyosan beteg harmadik országbeli 
állampolgár hatékony és szükséges orvosi 
kezelést kapjon abban az országban, ahová 
visszatér;

Or. en

Indokolás

A harmadik országbeli állampolgár egészségét soha nem veszélyeztetheti a kiutasítási 
határozat végrehajtása.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 139
8. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) nincs biztosítéka annak, hogy a kíséret 
nélküli kiskorúakat az indulás helyén, 
illetve a megérkezéskor át tudják adni egy 
családtagnak, egy egyenértékű 
képviselőnek, a kiskorú gyámjának vagy a 
visszatérési ország illetékes hivatalnokának, 
a kiskorú visszatérése körülményeinek 
értékelését követően.

törölve

Or. fr

Indokolás

Összhangban a 8. módosítással.
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 140
8. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új)

ca) ha lehetetlen megállapítani a harmadik 
országbeli állampolgár 
személyazonosságát, állampolgárságát és 
származási országát teljes bizonyossággal;

Or. it

Indokolás

A harmadik országbeli állampolgár valódi személyazonosságát kétséget kizáróan kell 
megállapítani.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 141
8. cikk, (2) bekezdés, cb) pont (új)

cb) ha objektív és szubjektív tényezők 
akadályozzák a harmadik országbeli 
állampolgárt a származási országába való 
visszafogadásban, humánus körülmények 
közt és az alapvető jogok teljes tiszteletben 
tartása mellett, a nemzetközi jogból 
származó kötelezettségekkel összhangban.

Or. it

Indokolás

A harmadik országbeli állampolgár valódi személyazonosságát kétséget kizáróan kell 
megállapítani.
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Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 142
8. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új)

ca) ha a nemzeti hatóságok nincsenek 
abban a helyzetben, hogy meg tudják 
állapítani a származási országot a 
kiutasítási eljárás alá vont személy 
esetében;

Or. fr

Indokolás

A cél a hontalan személyek figyelembe vétele, akiket meg kell említeni e javaslat rendelkezései 
között.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 143
8. cikk, (2) bekezdés, cb) pont (új)

cb) ha komoly okok alapján feltételezhető, 
hogy a kitoloncolás kollektív eltávolításhoz
vezet, ellentétben az emberi jogok európai 
egyezménye 4. kiegészítő jegyzőkönyvének 
a kollektív eltávolítást tiltó 4. cikkével.

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja az emberi jogoknak a csoportos kitoloncolások esetében az Emberi Jogok 
Európai Bírósága által meghatározott tartalmú minden megsértésének megelőzése. Mint azt 
az Emberi Jogok Európai Bírósága A2002. február 5-i, a Conka ügyben hozott döntésében 
megállapította, az a tény, hogy a személyek körülményeit egyedileg veszik figyelembe, nem 
elégséges. A kitoloncolás módját (publicitás, nagy számú azonos állampolgárságú személy, 
sztereotip döntések, stb.) is figyelembe kell venni annak biztosítása érdekében, hogy a 
kitoloncolás ne vezessen kollektív eltávolításhoz. Ha bármely kétely merül fel, a kitoloncolást 
el kell halasztani.



PE 378.672v01-00

56/99 AM\630827HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 144
8. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új)

ca) más kivételes körülmények.

Or. en

Indokolás

A listának előre nem látható eseteket is magában kell foglalnia.

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 145
8. cikk, (3) bekezdés

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésnek 
megfelelően a kiutasítási határozat vagy a 
kitoloncolási végzés végrehajtását 
elhalasztják, az érintett harmadik országbeli 
állampolgárra – azzal a céllal, hogy 
elkerüljék a szökés kockázatát – bizonyos 
kötelezettségeket lehet kiszabni, úgymint a 
hatóságoknál való rendszeres jelentkezés, 
anyagi garancia letétbe helyezése, vagy egy 
adott helyen való tartózkodás.

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésnek 
megfelelően a kiutasítási határozat vagy a 
kitoloncolási végzés végrehajtását 
elhalasztják, az érintett harmadik országbeli 
állampolgárra – azzal a céllal, hogy 
elkerüljék a szökés kockázatát – bizonyos 
kötelezettségeket lehet kiszabni, úgymint a 
hatóságoknál való rendszeres jelentkezés, 
anyagi garancia letétbe helyezése, vagy egy 
adott helyen való tartózkodás. A különleges 
kötelezettségek jellegének meghatározása 
során különös figyelmet kell szentelni a
kiszolgáltatott személyek helyzetének.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 146
8. cikk, (3) bekezdés

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésnek 
megfelelően a kiutasítási határozat vagy a 
kitoloncolási végzés végrehajtását 
elhalasztják, az érintett harmadik országbeli 
állampolgárra – azzal a céllal, hogy 
elkerüljék a szökés kockázatát – bizonyos 
kötelezettségeket lehet kiszabni, úgymint a 
hatóságoknál való rendszeres jelentkezés, 
anyagi garancia letétbe helyezése, iratok 
benyújtása vagy egy adott helyen való 
tartózkodás.

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésnek 
megfelelően a kiutasítási határozat vagy a 
kitoloncolási végzés végrehajtását 
elhalasztják, az érintett harmadik országbeli 
állampolgárra bizonyos kötelezettségeket 
lehet kiszabni, úgymint a hatóságoknál való 
rendszeres jelentkezés vagy egy, a harmadik 
országbeli állapolgár által kiválasztott
helyen való tartózkodás.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 147
9. cikk

9. cikk

Ismételt belépési tilalom

törölve

(1) A kitoloncolási végzésnek tartalmaznia 
kell egy legfeljebb 5 évre szóló ismételt 
belépési tilalmat. 
A kiutasítási határozatok tartalmazhatnak
ilyen ismételt belépési tilalmat.
(2) Az ismételt belépési tilalom időtartamát 
minden egyes eset idevágó körülményeinek 
alapos megfontolása alapján kell 
meghatározni, figyelembe véve különösen, 
hogy a harmadik ország érintett 
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állampolgára:
a) először kap-e kitoloncolási végzést;
b) már több kitoloncolási végzést kapott-e;
c) az ismételt belépési tilalom alatt lépett-e 
a tagállam területére;
d) veszélyt jelent-e a közrendre és a 
közbiztonságra.
Az ismételt belépési tilalmat ki lehet szabni 
5 évnél hosszabb időre, ha a harmadik 
ország érintett állampolgára a közrendet és 
a közbiztonságot súlyosan veszélyezteti.
(3) Az ismételt belépési tilalmat vissza lehet 
vonni, különösen azokban az esetekben, 
amikor a harmadik ország érintett 
állampolgára:
a) először kap kiutasítási határozatot vagy 
kitoloncolási végzést;
b) jelentkezett a tagállam konzulátusi 
képviseletén;
c) visszatérítette az előző kiutasítási eljárás 
összes költségét.
(4) Az ismételt belépési tilalmat megfelelő 
egyedi esetben fel lehet függeszteni 
kivételes és átmeneti jelleggel.
(5) Az (1) –(4) bekezdések a tagállamokban 
menedék iránti kérelemhez való jog sérelme 
nélkül kerülnek alkalmazásra.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 148
9. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A kitoloncolási végzésnek tartalmaznia 
kell egy legfeljebb 5 évre szóló ismételt 
belépési tilalmat.

(1) A kitoloncolási végzés egyéni értékelés 
alapján tartalmazhat egy legfeljebb 5 évre 
szóló ismételt belépési tilalmat.
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E végzéseket indokolással kell ellátni, 
azokkal szemben jogorvoslati kérelmet lehet 
előterjeszteni. 

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által e cikkre javasolt megfogalmazás nincs összhangban az arányosság elvével, 
mivel teljes tiltásra ad lehetőséget. A módosítás szűkíti a hatályt annak biztosítása érdekében, 
hogy a kiutasítási végzéseket indokolással kelljen ellátni, és lehetővé teszi a hatékony 
jogorvoslati kérelmek előterjesztését.

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 149
9. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A kitoloncolási végzésnek tartalmaznia 
kell egy legfeljebb 5 évre szóló ismételt 
belépési tilalmat.

(1) A kitoloncolási végzés tartalmazhat egy 
legfeljebb 5 évre szóló ismételt belépési 
tilalmat.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 150
9. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A kitoloncolási végzésnek tartalmaznia 
kell egy legfeljebb 5 évre szóló ismételt 
belépési tilalmat.

(1) A kitoloncolási végzés tartalmazhat egy 
legfeljebb 5 évre szóló ismételt belépési 
tilalmat.

Or. en

Indokolás

A kitoloncolási végzések és a kiutasítási határozatok tartalmazhatják, de soha nem 
automatikusan tartalmazzák az ismételt belépési tilalom elrendelését.
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 151
9. cikk, (1) bekezdés

(1) A kitoloncolási végzésnek tartalmaznia 
kell egy legfeljebb 5 évre szóló ismételt 
belépési tilalmat.

A kiutasítási határozatok tartalmazhatnak 
ilyen ismételt belépési tilalmat.

(1) A kitoloncolási végzés tartalmazhat egy 
legfeljebb 5 évre vagy arra az időtartamra
szóló ismételt belépési tilalmat, amely 
tekintetében a harmadik országbeli 
állampolgár képes bizonyítani, hogy 
megvan a lehetősége egy EU tagállamban 
való jogszerű tartózkodás jogának 
megszerzésére. Az ismételt belépési tilalom 
semmilyen körülmények között nem áshatja 
alá a menedékjog és a humanitárius 
védelem más formáinak élvezetét. A 
kiutasítási határozatok tartalmazhatnak ilyen 
ismételt belépési tilalmat, 5 évet meghaladó 
időtartamra csak akkor, ha fennáll a 
közérdek vagy a közbiztonság 
veszélyeztetése.

Or. it

Indokolás

Szükséges pontosítás.

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 152
9. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés, d) pont és második albekezdés

d) veszélyt jelent-e a közrendre és a 
közbiztonságra.

d) bizonyítottan veszélyt jelent-e a 
közrendre és a közbiztonságra.

Az ismételt belépési tilalmat ki lehet szabni 
5 évnél hosszabb időre, ha a harmadik 

Az ismételt belépési tilalmat ki lehet szabni 
5 évnél hosszabb időre, ha a harmadik 
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ország érintett állampolgára a közrendet és 
a közbiztonságot súlyosan veszélyezteti.

ország érintett állampolgára a közrendet és 
a közbiztonságot bizonyítottan, súlyosan 
veszélyezteti.

Or. en

Indokolás

Az ismételt belépési tilalomnak mindig bizonyított fenyegetés alapján kell elrendelni, nem 
hagyva helyet további értelmezésnek.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 153
9. cikk, (1) bekezdés, d) pont és második albekezdés

d) veszélyt jelent-e a közrendre és a 
közbiztonságra.

d) veszélyt jelent-e a közrendre és a 
közbiztonságra.

Az ismételt belépési tilalmat ki lehet szabni
5 évnél hosszabb időre, ha a harmadik 
ország érintett állampolgára a közrendet és a 
közbiztonságot súlyosan veszélyezteti.

Az ismételt belépési tilalmat csak akkor
lehet kiszabni 5 évnél hosszabb időre, ha a 
harmadik ország érintett állampolgára a 
közrendet és a közbiztonságot súlyosan 
veszélyezteti.

Or. it

Indokolás

Szükséges pontosítás.

Módosítás, előterjesztette: Mihael Brejc

Módosítás: 154
9. cikk, (3) bekezdés

(3) Az ismételt belépési tilalmat vissza lehet 
vonni, különösen azokban az esetekben, 
amikor a harmadik ország érintett 
állampolgára: 

törölve
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a) először kap kiutasítási határozatot vagy 
kitoloncolási végzést; 
b) jelentkezett a tagállam konzulátusi 
képviseletén; 
c) visszatérítette az előző kiutasítási eljárás 
összes költségét.

Or. sl

Indokolás

Az ismételt belépési tilalom visszavonását csak esetről esetre történő megítéléssel lehetne 
kezelni, és soha nem befolyásolhatná az intézkedések költségeinek visszatérítése, mivel az az 
illegális határátlépések szervezőit arra bátorítaná, hogy egyszerűen több pénzt követeljenek a 
harmadik országbeli állampolgároktól az illegális határátlépésért, amivel aztán 
kivásárolhatnak az e tevékenység szervezőire vonatkozó minden belépési tilalmat. Ez csak 
növelné a harmadik országbeli állampolgárok kihasználását. 

Módosítás, előterjesztette: Edith Mastenbroek

Módosítás: 155
9. cikk, (3) bekezdés

(3) Az ismételt belépési tilalmat vissza lehet 
vonni, különösen azokban az esetekben, 
amikor a harmadik ország érintett 
állampolgára: 

(3) Az ismételt belépési tilalmat bármikor
vissza lehet vonni, ha a menekülő 
menedékjogot, tartózkodási engedélyt vagy 
újratelepítést kér.

a) először kap kiutasítási határozatot vagy 
kitoloncolási végzést; 
b) jelentkezett a tagállam konzulátusi 
képviseletén; 
c) visszatérítette az előző kiutasítási eljárás 
összes költségét.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 156
9. cikk, (3) bekezdés, felvezető szöveg

(3) Az ismételt belépési tilalmat vissza lehet 
vonni, különösen azokban az esetekben, 
amikor a harmadik ország érintett 
állampolgára:

(3) Az ismételt belépési tilalmat bármikor
vissza lehet vonni, különösen azokban az 
esetekben, amikor a harmadik ország érintett 
állampolgára:

Or. fr

Indokolás

Kifejezetten a költségek visszatérítéséhez kötni az ismételt belépési tilalom visszavonását arra 
vezethet, hogy igazolatlan előnyös megkülönböztetésben részesülnek a jobb módú emberek, 
vagy akár a jobban eleresztett csempész hálózatok.
Lehetővé kellene tenni a visszavonást a határátkelőhelyeken és a külföldi konzulátusokon a 
személy körülményeinek a visszatérési országban bekövetkezett változásai tekintetbe vétele 
érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 157
9. cikk, (3) bekezdés, ba) pont (új)

ba) akinek élete a visszatérési országban 
bekövetkezett változásaira tekintettel 
veszélyben van, ideértve a kivégzés 
veszélyét;
A tagállam által meghozott visszavonási 
döntés érvényessége az Unió egészére
kiterjed.

Or. fr

Indokolás

Kifejezetten a költségek visszatérítéséhez kötni az ismételt belépési tilalom visszavonását arra 
vezethet, hogy igazolatlan előnyös megkülönböztetésben részesülnek a jobb módú emberek, 
vagy akár a jobban eleresztett csempész hálózatok.
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Lehetővé kellene tenni a visszavonást a határátkelőhelyeken és a külföldi konzulátusokon a 
személy körülményeinek a visszatérési országban bekövetkezett változásai tekintetbe vétele 
érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 158
9. cikk, (3) bekezdés), c) pont

c) visszatérítette az előző kiutasítási eljárás 
összes költségét.

törölve

Or. fr

Indokolás

Kifejezetten a költségek visszatérítéséhez kötni az ismételt belépési tilalom visszavonását arra 
vezethet, hogy igazolatlan előnyös megkülönböztetésben részesülnek a jobb módú emberek, 
vagy akár a jobban eleresztett csempész hálózatok.
Lehetővé kellene tenni a visszavonást a határátkelőhelyeken és a külföldi konzulátusokon a 
személy körülményeinek a visszatérési országban bekövetkezett változásai tekintetbe vétele 
érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 159
9. cikk, (3) bekezdés, ca) pont (új)

ca) a származási országában a tilalom 
tartalma alatt végbement politika/gazdasági 
változásokat követően a nemzetközi
védelem bármely formájára jogosult lehet.

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 160
9. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés (új)

Az ismételt beutazási tilalmat akkor is 
vissza lehet vonni, ha bármely kedvező ok 
megalapozza annak visszavonását.

Or. en

Indokolás

A visszavonás lehetőségét mindig nyitva kell hagyni az EU-ba ismételten belépni kívánó 
harmadik országbeli állampolgár helyzetében bekövetkezett minden kedvező változás esetére.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 161
9. cikk, (4) bekezdés

(4) Az ismételt belépési tilalmat megfelelő 
egyedi esetben fel lehet függeszteni kivételes 
és átmeneti jelleggel.

(4) Az ismételt belépési tilalmat megfelelő 
egyedi esetben fel lehet függeszteni, ha már 
nem áll fenn a közrend és a közbiztonság 
fenyegetettsége.

Or. it

Indokolás

Szövegezés inkább összhangban van az irányelv céljaival.

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 162
9. cikk, (4) bekezdés

(4) Az ismételt belépési tilalmat megfelelő 
egyedi esetben fel lehet függeszteni 

(4) Az ismételt belépési tilalmat megfelelő 
egyedi esetben fel lehet függeszteni vagy 
teljesen fel lehet oldani kivételes és 
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kivételes és átmeneti jelleggel. átmeneti jelleggel.

Or. en

Indokolás

Az ismételt belépési tilalom teljes feloldásának lehetőségét is meg kell említeni.

Módosítás, előterjesztette: Edith Mastenbroek

Módosítás: 163
9. cikk, (5) bekezdés

(5) Az (1) –(4) bekezdések a tagállamokban 
menedék iránti kérelemhez való jog sérelme 
nélkül kerülnek alkalmazásra.

(5) Az (1) –(4) bekezdések a tagállamokban 
menedék vagy tartózkodási engedély iránti 
kérelemhez vagy való jog sérelme nélkül 
kerülnek alkalmazásra. Az a tény, hogy egy 
harmadik országbeli állampolgár ismételt 
belépési tilalom hatálya altt áll, nem 
nyerhet értékelést a menedékkérelem és a 
tartózkodás engedély iránti kérelem 
elbírálása során.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 164
9. cikk, (5) bekezdés

(5) Az (1) –(4) bekezdések a tagállamokban 
menedék iránti kérelemhez való jog sérelme 
nélkül kerülnek alkalmazásra.

5) Az (1) –(4) bekezdések a tagállamokban 
menedék vagy nemzetközi védelem iránti 
kérelemhez vagy való jog sérelme nélkül 
kerülnek alkalmazásra.

Or. it
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Indokolás

Szövegezés inkább összhangban van az irányelv céljaival.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 165
10. cikk, (1) bekezdés

(1) Amennyiben a tagállamok kényszerítő 
intézkedéseket alkalmaznak a harmadik 
országok visszatérést megtagadó 
állampolgárai kitoloncolásának 
végrehajtásakor, az ilyen intézkedéseket 
arányosan és ésszerű mértékű kényszer 
alkalmazásával kell végrehajtani. Az
intézkedéseket a harmadik ország érintett 
állampolgára méltóságának teljes mértékű 
tiszteletben tartása mellett és az alapvető 
jogokkal összhangban kell kivitelezni.

(1) Amennyiben a tagállamok végső 
eszközként kényszerítő intézkedéseket 
alkalmaznak a harmadik országok 
visszatérést megtagadó állampolgárai 
kitoloncolásának végrehajtásakor, az ilyen 
intézkedéseket arányosan és ésszerű mértékű 
kényszer alkalmazásával kell végrehajtani. A 
kitoloncolási eljárás alatt álló harmadik 
országbeli állampolgár és a kitoloncolást 
végrehajtó biztonsági személyzet érdekeit 
szem előtt tartva az ilyen 
kényszerintézkedéseket a harmadik ország 
érintett állampolgára méltóságának teljes 
mértékű tiszteletben tartása mellett és az 
alapvető jogokkal, valamint a 
visszatérésnek a 2004. október 20-22-én az 
Európa Tanács Miniszteri Bizottság által 
elfogadott 20 alapelvével összhangban kell 
kivitelezni.

Or. fr

Indokolás

Az érőszak alkalmazása semmilyen körülmények között nem válhat rendszeressé. Emellett ha 
a kitoloncolási eljárások során rendszeresen komoly emberi jogi problémák lépnek fel, egy 
kötelező európai eljárási kódexet kell létrehozni az erőszaknak az eltávolítás végrehajtásáért 
felelős hatóságok alkalmazására, ENSZ- és európa tanácsi szövegekre alapozva.
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 166
10. cikk, (1) bekezdés

(1) Amennyiben a tagállamok kényszerítő 
intézkedéseket alkalmaznak a harmadik 
országok visszatérést megtagadó 
állampolgárai kitoloncolásának 
végrehajtásakor, az ilyen intézkedéseket 
arányosan és ésszerű mértékű kényszer 
alkalmazásával kell végrehajtani. Az 
intézkedéseket a harmadik ország érintett 
állampolgára méltóságának teljes mértékű 
tiszteletben tartása mellett és az alapvető 
jogokkal összhangban kell kivitelezni.

(1) Amennyiben a tagállamok kényszerítő 
intézkedéseket alkalmaznak a harmadik 
országok visszatérést megtagadó 
állampolgárai kitoloncolásának 
végrehajtásakor, az ilyen intézkedéseket 
arányosan és kényszer alkalmazása nélkül
kell végrehajtani. Az intézkedéseket a 
harmadik ország érintett állampolgára 
méltóságának teljes mértékű tiszteletben 
tartása mellett és az alapvető jogokkal 
összhangban kell kivitelezni, akit minden 
esetben megfelelően tájékoztatni kell 
ésszerű időn belül a kitoloncolási 
eljárásról, a lebonyolításról, az útitervről és 
a célállomásról.

Or. it

Indokolás

E szövegezés inkább összhangban van az irányelv céljaival.

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 167
10. cikk, (1) bekezdés

(1) Amennyiben a tagállamok kényszerítő 
intézkedéseket alkalmaznak a harmadik 
országok visszatérést megtagadó 
állampolgárai kitoloncolásának 
végrehajtásakor, az ilyen intézkedéseket 
arányosan és ésszerű mértékű kényszer 
alkalmazásával kell végrehajtani. Az 
intézkedéseket a harmadik ország érintett 

(1) Amennyiben a tagállamok kényszerítő 
intézkedéseket alkalmaznak a harmadik 
országok visszatérést megtagadó 
állampolgárai kitoloncolásának 
végrehajtásakor, az ilyen intézkedéseket 
arányosan és ésszerű mértékű kényszer 
alkalmazásával kell végrehajtani. Az 
intézkedéseket a harmadik ország érintett 
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állampolgára méltóságának teljes mértékű 
tiszteletben tartása mellett és az alapvető 
jogokkal összhangban kell kivitelezni.

állampolgára méltóságának teljes mértékű 
tiszteletben tartása mellett és az alapvető 
jogokkal összhangban kell kivitelezni. A 
kényszerintézkedések csak végső eszközként 
alkalmazhatóak, és kiszolgáltatott 
személyek kitoloncolása során mellőzni kell 
azokat.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert
Módosítás: 168

10. cikk, (1) bekezdés

(1) Amennyiben a tagállamok kényszerítő 
intézkedéseket alkalmaznak a harmadik 
országok visszatérést megtagadó 
állampolgárai kitoloncolásának 
végrehajtásakor, az ilyen intézkedéseket 
arányosan és ésszerű mértékű kényszer 
alkalmazásával kell végrehajtani. Az 
intézkedéseket a harmadik ország érintett 
állampolgára méltóságának teljes mértékű 
tiszteletben tartása mellett és az alapvető 
jogokkal összhangban kell kivitelezni.

(1) Amennyiben a tagállamok kényszerítő 
intézkedéseket alkalmaznak a harmadik 
országok visszatérést megtagadó 
állampolgárai kitoloncolásának 
végrehajtásakor, az ilyen intézkedéseket 
arányosan és ésszerű mértékű kényszer 
alkalmazásával kell végrehajtani. Az 
intézkedéseket a harmadik ország érintett 
állampolgára méltóságának teljes mértékű 
tiszteletben tartása mellett és az alapvető 
jogokkal összhangban kell kivitelezni, és az 
egyedi és független felülvizsgálat alá kell
tartozzon.

Or. en

Indokolás

Az egyedi és független felülvizsgálatokról az erőszak alkalmazása esetén kifejezetten említést 
kell tenni.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 169
10. cikk, (1a) bekezdés (új)
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(1a) A kitoloncolási intézkedéseket az ilyen 
tevékenység végrehajtására képzettséggel 
rendelkező szolgálattevőknek kell 
végrehajtaniuk, egyértelmű, az 
alkalmazható kényszerintézkedések 
típusaira és feltételeire vonatkozó részletes 
meghatározást adó jogszabályi keretek 
között. Ezen intézkedések semmilyen 
körülmények között sem eredményezhetik a 
légutak részleges vagy teljes elzárását, 
amely fulladáshoz vezethet.

Or. fr

Indokolás

A megfelelő és egyértelmű szabályozás egyaránt alapvető fontosságú a kitoloncolást 
végrehajtó szolgálattevőknek és a kiutasított személyeknek.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 170
10. cikk, (1b) bekezdés (új)

(1b) A tagállamoknak közös ellenőrzési 
mechanizmust kell elfogadniuk a csoportos 
eltávolítás megakadályozása érdekében, 
összhangban az Európai Unió alapjogi 
chartájának az eltávolításról és kiadatásról 
szóló 19. cikkével, valamint az emberi jogok 
európai egyezménye 4. kiegészítő 
jegyzőkönyvének az ilyen eltávolításokat 
tiltó 4. cikkével, különös tekintettel a 
csoportos járatok szervezésére.

Or. fr
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Indokolás

Egy, a kitoloncolási intézkedések ellenőrzésére szolgáló közös mechanizmus létrehozása a 
gyakorlatban is érvényesítené a tagállamok kinyilvánított kívánságát aziránt, hogy 
tiszteletben tartsa az emberi jogok európai egyezményéből fakadó elkötelezettségeket a 
kiutasítási eljárással összefüggően.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan és Martine Roure

Módosítás: 171
10. cikk, (1c) bekezdés (új)

(1c) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a nem kormányzati szervezetek jelen 
lehessenek a kiutasítási eljárás alatt, 
különösen a kitoloncolási intézkedések 
során.

Or. fr

Indokolás

A nem kormányzati szervezeteknek a kiutasítási eljárás során való jelenléte garancia a 
tagállamok azon készségére, hogy biztosítsák az eltávolított személyeknek a méltóságuk 
tiszteletben tartásával történő visszatérését, összhangban a vonatkozó nemzetközi 
egyezményekkel; munkájuk alapvető fontossággal bír az eljárás ellenőrzése szempontjából a 
harmadik országbeli állampolgárok oldalán, akiknek a problémáit leginkább ismerik, és 
képesek is azok megoldására.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 172
10. cikk, (2) bekezdés

(2) A kitoloncolás végrehajtásakor a 
tagállamoknak figyelembe kell venni a 
2004/573/EK határozathoz csatolt, a légi 
úton történő közös kiutasításra vonatkozó 
biztonsági rendelkezésekről szóló 
iránymutatásokat.

(2) A kitoloncolás végrehajtásakor a 
tagállamoknak figyelembe kell venni a 
2004/573/EK határozathoz csatolt, a légi 
úton történő közös kiutasításra vonatkozó 
biztonsági rendelkezésekről szóló 
iránymutatásokat, és el kell kerülniük a 
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csoportos kitoloncolásokat és azokat az 
eljárásokat, amelyek látszólag egyének 
kitoloncolására irányulnak, azonban 
csoportosan alkalmazzák őket.

Or. it

Indokolás

E szövegezés inkább összhangban van az irányelv céljaival.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 173
10. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) Azokra az esetekre, amikor a 
kiutasítottnak a származási országába való 
társadalmi és gazdasági reintegrációjának 
céljával hoznak kiutasítási határozatot, a 
Bizottságnak eseti együttműködési tervet 
kell minden harmadik országgal 
egyetértésben kidolgoznia, biztosítva a 
kiutasított alapvető jogainak megfelelő 
tiszteletben tartását.

Or. it

Indokolás

Az EU kiutasítási politikájának egyértelművé tétele érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 174
1. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A kiutasítási határozatokat és a (1) A kiutasítási határozatokat és a 
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kitoloncolási végzéseket írott formában kell 
kiadni.

kitoloncolási végzéseket írott formában, a 
bíróság általi hivatalos döntés meghozását 
követő ésszerű időn belül, minden esetben a 
harmadik országbeli állampolgár nevében 
eljáró jogi képviselő jelenlétében kell 
kiadni.

Or. it

Indokolás

Az EU kiutasítási politikájának egyértelművé tétele érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan és Martine Roure

Módosítás: 175
11. cikk, (1) bekezdés

(1) A kiutasítási határozatokat és a 
kitoloncolási végzéseket írott formában kell 
kiadni.

(1) A kiutasítási határozatokat és a 
kitoloncolási végzéseket írott formában, a 
harmadik országbeli állampolgár által 
értett nyelven kell kiadni.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
határozatban és/vagy végzésben a tényszerű 
és jogi okokat meghatározzák, valamint a 
harmadik ország érintett állampolgárát 
írásban tájékoztassák a rendelkezésre álló 
jogorvoslatokról.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
határozatban és/vagy végzésben a tényszerű 
és jogi okokat meghatározzák, valamint a 
harmadik ország érintett állampolgárát 
írásban tájékoztassák a rendelkezésre álló 
jogorvoslatokról.

Or. fr

Indokolás

Az eljárás megfelelő lebonyolításának biztosítása érdekében fontos, hogy a kiutasítási 
határozattal/kitoloncolási végzéssel érintett személyek megértik a rájuk vonatkozó döntést.
(Az indokolás további része nem érinti a magyar változatot.)
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Módosítás, előterjesztette: Edith Mastenbroek

Módosítás: 176
11. cikk, (1) bekezdés, első mondat

(1) A kiutasítási határozatokat és a
kitoloncolási végzéseket írott formában kell 
kiadni.

(1) A kiutasítási határozatokat, kitoloncolási 
végzéseket és az ismételt beutazási 
tilalmakat írott formában, az érintett
harmadik országbeli állampolgár által 
értett nyelven kell kiadni.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert
Módosítás: 177

11. cikk, (1) bekezdés

(1) A kiutasítási határozatokat és a 
kitoloncolási végzéseket írott formában kell 
kiadni.

(1) A kiutasítási határozatokat és a 
kitoloncolási végzéseket írott formában, a 
határozat vagy végzés által érintett személy 
által ismert nyelven kell kiadni és 
indokolni.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
határozatban és/vagy végzésben a tényszerű 
és jogi okokat meghatározzák, valamint a 
harmadik ország érintett állampolgárát 
írásban tájékoztassák a rendelkezésre álló 
jogorvoslatokról.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
határozatban és/vagy végzésben a tényszerű 
és jogi okokat meghatározzák, valamint a 
harmadik ország érintett állampolgárát 
írásban figyelmeztessék a rendelkezésre álló 
jogorvoslatokra.

Or. en

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy a súlyos következményekkel rendelkező kiutasítási határozatot és 
kitoloncolási végzést az érintettnek olyan nyelven kézbesítsék, amelyet megért.
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Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 178
11. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamok kérésre kötelesek 
biztosítani a kiutasítási határozat és/vagy a 
kitoloncolási végzés fő elemeinek írott vagy 
szóbeli fordítását olyan nyelven, amilyen 
nyelven a harmadik ország állampolgára 
feltételezhetően ért.

törölve

Or. en

Indokolás

A 11. cikk (1) bekezdésének módosításai a (2) bekezdést feleslegessé teszik.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 179
11. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamok kérésre kötelesek 
biztosítani a kiutasítási határozat és/vagy a 
kitoloncolási végzés fő elemeinek írott vagy 
szóbeli fordítását olyan nyelven, amilyen 
nyelven a harmadik ország állampolgára 
feltételezhetően ért.

(2) A tagállamok kérésre kötelesek 
biztosítani a kiutasítási határozat és/vagy a 
kitoloncolási végzés írott vagy szóbeli 
fordítását olyan nyelven, amilyen nyelven a 
harmadik ország állampolgára és jogi 
képviselője ért.

Or. it

Indokolás

E garanciák szükségesek annak biztosításához, hogy a jogi eljárásokat tisztességes módon 
folytatják le.
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Módosítás, előterjesztette: Edith Mastenbroek

Módosítás: 180
11. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamok kérésre kötelesek 
biztosítani a kiutasítási határozat és/vagy a 
kitoloncolási végzés fő elemeinek írott vagy 
szóbeli fordítását olyan nyelven, amilyen 
nyelven a harmadik ország állampolgára 
feltételezhetően ért.

(2) A tagállamok kötelesek biztosítani a 
kiutasítási határozat, a kitoloncolási végzés 
és/vagy az ismételt belépési tilalom írott
vagy szóbeli fordítását olyan nyelven, 
amilyen nyelven a harmadik ország 
állampolgára ért.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 181
11. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamok kérésre kötelesek 
biztosítani a kiutasítási határozat és/vagy a 
kitoloncolási végzés fő elemeinek írott vagy 
szóbeli fordítását olyan nyelven, amilyen 
nyelven a harmadik ország állampolgára 
feltételezhetően ért.

(2) A tagállamok kötelesek biztosítani a 
kiutasítási határozat és/vagy a kitoloncolási 
végzés fő elemeinek írott vagy szóbeli 
fordítását olyan nyelven, amilyen nyelven a 
harmadik ország állampolgára ért.

Or. fr

Indokolás

A kiutasítási határozat és a kitoloncolási végzés legfontosabb elemeinek írásbeli és szóbeli 
fordítását következetesen biztosítani kell, nem csak kérelem esetén: ez alapvető fontosságú 
annak érdekében, hogy bármely jogorvoslati kérelem hatékony legyen, és hogy a harmadik
országbeli állampolgár teljes tájékoztatást kapjon a rá vonatkozó döntés meghozatalának 
indokairól és az általa követendő eljárásokról.
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Módosítás, előterjesztette: Jeanine-Hennis-Plasschaert

Módosítás: 182
11. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamok kérésre kötelesek 
biztosítani a kiutasítási határozat és/vagy a 
kitoloncolási végzés fő elemeinek írott vagy 
szóbeli fordítását olyan nyelven, amilyen 
nyelven a harmadik ország állampolgára 
feltételezhetően ért.

(2) A tagállamok kötelesek biztosítani a 
kiutasítási határozat és/vagy a kitoloncolási 
végzés fő elemeinek írott vagy szóbeli 
fordítását olyan nyelven, amilyen nyelven a 
harmadik ország állampolgára 
feltételezhetően ért.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 183
12. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a harmadik ország érintett állampolgárának 
joga legyen a hatékony jogorvoslathoz a 
bíróság vagy törvényszék előtt, és 
fellebbezhessen a kiutasítási határozat 
és/vagy a kitoloncolási végzés ellen, vagy 
kérhesse annak felülvizsgálatát.

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a harmadik ország érintett állampolgárának 
joga legyen a hatékony jogorvoslathoz a 
bíróság vagy törvényszék előtt, és 
fellebbezhessen a kiutasítási határozat, a 
kitoloncolási végzés, a fogvatartást 
meghosszabbító határozat és az ismételt 
belépési tilalom ellen, vagy kérhesse azok
felülvizsgálatát.

Or. fr

Indokolás

Minden fogvatartott személynek biztosítani kell a bírósági jogorvoslat lehetőségét annak 
érdekében, hogy bíróság dönthessen a fogvatartás jogszerűségéről, és a jogtalanul 
fogvatartott személy szabadon bocsátásáról.
Hasonlóképpen lehetővé kell tenni az ismételt belépési tilalom elleni jogorvoslatot is, 
tekintettel annak lehetséges súlyos következményeire.
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 184
12. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a harmadik ország érintett állampolgárának
joga legyen a hatékony jogorvoslathoz a 
bíróság vagy törvényszék előtt, és 
fellebbezhessen a kiutasítási határozat 
és/vagy a kitoloncolási végzés ellen, vagy 
kérhesse annak felülvizsgálatát.

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden harmadik országbeli érintett 
állampolgárnak joga legyen a hatékony 
jogorvoslathoz a bíróság vagy törvényszék 
előtt, és fellebbezhessen a kiutasítási 
határozat és/vagy a kitoloncolási végzés 
ellen, vagy kérhesse annak felülvizsgálatát.

Or. it

Indokolás

Pontosabb megfogalmazás.

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 185
12. cikk, (2) bekezdés

(2) A jogorvoslatnak vagy felfüggesztő 
hatályúnak kell lennie, vagy magában kell 
foglalnia a harmadik ország 
állampolgárának a jogát a kiutasítási 
határozat vagy a kitoloncolási végzés 
végrehajtásának felfüggesztése iránti 
kérelemhez, mely esetben a kiutasítási 
határozatot vagy a kitoloncolási végzést el 
kell halasztani addig, amíg azt meg nem 
erősítik, illetve az többé nem tárgya 
felfüggesztő hatályú jogorvoslatnak.

(2) A jogorvoslatnak felfüggesztő 
hatályúnak kell lennie.

Or. en

Indokolás

A jogorvoslat felfüggesztő hatályával elkerülhető a kiutasítási határozat visszavonásából 
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eredő többletköltség és korlátozhatók az egyéb hátrányok is. 

Módosítás, előterjesztette: Mihael Brejc

Módosítás: 186
12. cikk, (2) bekezdés

(2) A jogorvoslatnak vagy felfüggesztő 
hatályúnak kell lennie, vagy magában kell 
foglalnia a harmadik ország állampolgárának 
a jogát a kiutasítási határozat vagy a 
kitoloncolási végzés végrehajtásának 
felfüggesztése iránti kérelemhez, mely 
esetben a kiutasítási határozatot vagy a 
kitoloncolási végzést el kell halasztani 
addig, amíg azt meg nem erősítik, illetve az 
többé nem tárgya felfüggesztő hatályú 
jogorvoslatnak.

(2) A harmadik országbeli 
állampolgároknak biztosított, ezen irányelv 
6. cikke szerinti kérelemnek vagy 
felfüggesztő hatályúnak kell lennie, vagy 
magában kell foglalnia a harmadik ország 
állampolgárának a jogát a kiutasítási 
határozat vagy a kitoloncolási végzés 
végrehajtásának felfüggesztése iránti 
kérelemhez, mely esetben a kiutasítási 
határozatot vagy a kitoloncolási végzést el 
kell halasztani addig, amíg azt meg nem 
erősítik, illetve az többé nem tárgya 
felfüggesztő hatályú jogorvoslatnak.

Or. sl

Indokolás

A 12. cikkhez fűzött módosítás kapcsolódik a 6. és 7. cikkhez fűzött módosításhoz, és
tekintettel van a közösségi jog összhangjára. A Schengeni határ-ellenőrzési kódex lehetővé 
teszi a belépés megtagadását, és rögzíti, hogy a jogorvoslat nem érinti a határozat jogerejét. 
Ez azt jelenti, hogy az a tagállam területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár, aki 
nem felel meg a belépés feltételeinek, nem léphet az ország területére, jogorvoslati 
kérelmének pedig nincs halasztó hatálya. A 12. cikk (2) bekezdés eredetileg javasolt szövege 
alapján azonban a jogellenesen a tagállam területére lépő harmadik országbeli állampolgár 
jogorvoslati kérelem benyújtásával elhalaszthatja a kiutasítása jogerőre emelkedését. A 
javaslat tehát jogilag teljesen eltérő elbánást eredményezne a jogalap nélkül a tagállam 
területére lépő és ott tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok egységes csoportja 
tekintetében. Ezen túlmenően a javaslat ösztönözné az illegális határátlépést, hiszen így az 
érintett személynek több lehetősége lenne arra, hogy visszaéljen eljárási jogaival annak 
érdekében, hogy jogellenesen léphessen a célország területére 
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 187
12. cikk, (2) bekezdés

(2) A jogorvoslatnak vagy felfüggesztő 
hatályúnak kell lennie, vagy magában kell 
foglalnia a harmadik ország 
állampolgárának a jogát a kiutasítási 
határozat vagy a kitoloncolási végzés 
végrehajtásának felfüggesztése iránti
kérelemhez, mely esetben a kiutasítási 
határozatot vagy a kitoloncolási végzést el 
kell halasztani addig, amíg azt meg nem 
erősítik, illetve az többé nem tárgya 
felfüggesztő hatályú jogorvoslatnak.

(2) A jogorvoslatnak a kiutasítási 
határozatra vagy a kitoloncolási végzésre 
halasztó hatálya van, mely esetben a 
kiutasítási határozatot vagy a kitoloncolási 
végzést el kell halasztani addig, amíg azt 
meg nem erősítik, illetve az többé nem 
tárgya felfüggesztő hatályú jogorvoslatnak. 

Or. it

Indokolás

Pontosabb megfogalmazás.

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 188
12. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) Az időleges őrizetet elrendelő 
határozatnak a ténybeli és jogi alapra is 
kiterjedő indokolást kell tartalmaznia, és a 
kiutasítást vagy kitoloncolást elrendelő 
határozattól elkülönült jogi aktusba kell 
foglalni.

Or. en

Indokolás

Ez a közigazgatási jog általános elve, amellyel elkerülhetők a diszkrecionális döntések és az 



AM\630827HU.doc 81/99 PE 378.672v01-00

Külső fordítás

HU

automatikus határozathozatal. 

Módosítás, előterjesztette: Mihael Brejc

Módosítás: 189
12. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A harmadik országbeli 
állampolgároknak ezen irányelv 7. cikke 
szerinti kérelmének a kitoloncolási végzés 
végrehajtására nincs halasztó hatálya 

Or. sl

Indokolás

A 12. cikkhez fűzött módosítás kapcsolódik a 6. és 7. cikkhez fűzött módosításhoz,és  
tekintettel van a közösségi jog összhangjára. A Schengeni határ-ellenőrzési kódex lehetővé 
teszi a belépés megtagadását, és rögzíti, hogy a jogorvoslat nem érinti a határozat jogerejét. 
Ez azt jelenti, hogy az a tagállam területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár, aki 
nem felel meg a belépés feltételeinek, nem léphet az ország területére, jogorvoslati 
kérelmének pedig nincs halasztó hatálya. A 12. cikk (2) bekezdés eredetileg javasolt szövege 
alapján azonban a jogellenesen a tagállam területére lépő harmadik országbeli állampolgár 
jogorvoslati kérelem benyújtásával elhalaszthatja a kiutasítása jogerőre emelkedését. A 
javaslat tehát jogilag teljesen eltérő elbánást eredményezne a jogalap nélkül a tagállam 
területére lépő és ott tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok egységes csoportja 
tekintetében. Ezen túlmenően a javaslat ösztönözné az illegális határátlépést, hiszen így az 
érintett személynek több lehetősége lenne arra, hogy visszaéljen eljárási jogaival annak 
érdekében, hogy jogellenesen léphessen a célország területére 

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 190
12. cikk, (3) bekezdés 

(3) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a harmadik ország érintett állampolgárának 
lehetősége van jogi tanácsot kapni, 
képviseltetve lenni és szükség esetén nyelvi 
segítséget kapni. Azoknak, akik nem 

(3) A tagállamoknak kivétel nélkül
biztosítaniuk kell, hogy a harmadik ország 
érintett állampolgárának minden szükséges 
eszköz a rendelkezésére álljon, hogy 
lehetősége legyen jogi tanácsot kapni, 
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rendelkeznek elégséges pénzeszközökkel, 
költségmentességet kell biztosítani, 
amennyiben az igazságszolgáltatás 
hatékony igénybevételéhez erre szükség 
van.

képviseltetve lenni és szükség esetén nyelvi 
segítséget kapni. Azoknak, akik nem 
rendelkeznek elégséges pénzeszközökkel, 
költségmentességet kell biztosítani.

Or. it

Indokolás

Szövegezésbeli pontosítás.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 191
12. cikk, (3) bekezdés

(3) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a harmadik ország érintett állampolgárának 
lehetősége van jogi tanácsot kapni, 
képviseltetve lenni és szükség esetén nyelvi 
segítséget kapni. Azoknak, akik nem 
rendelkeznek elégséges pénzeszközökkel, 
költségmentességet kell biztosítani, 
amennyiben az igazságszolgáltatás 
hatékony igénybevételéhez erre szükség 
van.

(3) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a harmadik ország érintett állampolgárának 
lehetősége van jogi tanácsot kapni, 
képviseltetve lenni és nyelvi segítséget 
kapni. Azoknak, akik nem rendelkeznek 
elégséges pénzeszközökkel, 
költségmentességet kell biztosítani.

Or. fr

Indokolás

Az anyagi eszközökkel nem rendelkező személyek jogi költségeit fedezni kell, erre irányuló 
külön engedély nélkül. Figyelemmel az eljárás során felmerülő költségekre, az anyagi 
segítség iránti valós igényt nem lehet megítélni. Az anyagi rászorultságnak ezért 
automatikusan meg kellene alapoznia az érintett személy igényét a jogi segítségnyújtásra. 
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Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 192
12. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A tagállamoknak biztosítania kell azon 
harmadik országbeli állampolgárok 
integrációját, akik kérelmének helyt adtak. 

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy az érintett tagállam – figyelemmel a visszafordítás tilalmának elvére–biztosítsa 
a jogorvoslati kérelem folytán megváltoztatott határozat nyomán a kitoloncolt személy 
integrációját, annak érdekében, hogy a jogorvoslat valóban hatékony legyen, annak ellenére, 
hogy nincs halasztó hatálya. 

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 193
13. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a harmadik országok azon állampolgárainak 
tartózkodási feltételei, akiknek kiutasítási 
határozatuk végrehajtását elhalasztották, 
vagy akiket az indítvány 8. cikkében 
felsorolt okok miatt nem lehet kiutasítani, 
nem kedvezőtlenebbek a 2003/9/EK tanácsi 
irányelv 7.-10., 15. és 17.-20. cikkében 
felsorolt feltételeknél.

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a harmadik országok azon állampolgárainak 
tartózkodási feltételei, akiknek kiutasítási 
határozatuk végrehajtását elhalasztották, 
vagy akiket az indítvány 8. cikkében 
felsorolt okok miatt nem lehet kiutasítani, 
nem kedvezőtlenebbek a 2003/9/EK tanácsi 
irányelv 7.-10., 15. és 17.-20. cikkében 
felsorolt feltételeknél; az ilyen feltételek 
nem járhatnak a mozgás szabadságának 
korlátozásával, vagy igazgatási 
fogvatartással.

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 194
13. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a harmadik országok azon állampolgárainak 
tartózkodási feltételei, akiknek kiutasítási 
határozatuk végrehajtását elhalasztották, 
vagy akiket az indítvány 8. cikkében 
felsorolt okok miatt nem lehet kiutasítani, 
nem kedvezőtlenebbek a 2003/9/EK tanácsi 
irányelv 7.-10., 15. és 17.-20. cikkében 
felsorolt feltételeknél.

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a harmadik országok azon állampolgárainak 
tartózkodási feltételei, akiknek kiutasítási 
határozatuk végrehajtását elhalasztották, 
vagy akiket az indítvány 8. cikkében 
felsorolt okok miatt nem lehet kiutasítani, 
nem kedvezőtlenebbek a 2003/9/EK tanácsi 
irányelv 7.-10., 15. és 17.-20. cikkében 
felsorolt feltételeknél. Ugyanezen 
feltételeknek kell fennállnia a harmadik 
országbeli állampolgárok önkéntes 
eltávozása alatt, illetve jogorvoslati 
kérelmük elbírálása alatt.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 195
13. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a harmadik országok azon állampolgárainak 
tartózkodási feltételei, akiknek kiutasítási 
határozatuk végrehajtását elhalasztották, 
vagy akiket az indítvány 8. cikkében 
felsorolt okok miatt nem lehet kiutasítani, 
nem kedvezőtlenebbek a 2003/9/EK tanácsi 
irányelv 7.-10., 15. és 17.-20. cikkében 
felsorolt feltételeknél.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 196
13. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamoknak az (1) bekezdésben 
említett személyek számára írásos igazolást 
kell átadniuk arról, hogy a kiutasítási 
határozat végrehajtását meghatározott időre 
elhalasztották, illetve, hogy a kitoloncolási 
végzés ideiglenesen nem kerül 
végrehajtásra.

(2) A tagállamoknak az (1) bekezdésben 
említett személyek számára írásos igazolást 
kell átadniuk arról, hogy a kiutasítási 
határozat végrehajtását meghatározott időre 
elhalasztották, illetve, hogy a kitoloncolási 
végzés ideiglenesen nem kerül 
végrehajtásra, olyan nyelven, amelyet az 
érintett személy és jogi képviselője megért.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 197
13. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamoknak az (1) bekezdésben 
említett személyek számára írásos igazolást 
kell átadniuk arról, hogy a kiutasítási 
határozat végrehajtását meghatározott időre 
elhalasztották, illetve, hogy a kitoloncolási 
végzés ideiglenesen nem kerül 
végrehajtásra.

(2) A tagállamoknak az (1) bekezdésben 
említett személyek számára az általuk értett 
nyelvű írásos igazolást kell átadniuk arról, 
hogy a kiutasítási határozat végrehajtását 
meghatározott időre elhalasztották, illetve, 
hogy a kitoloncolási végzés ideiglenesen 
nem kerül végrehajtásra.

Or. fr

Indokolás

A 11. cikk (1) bekezdésével megegyező indokolás. 

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 198
IV. fejezet, cím
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KITOLONCOLÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ
IDEIGLENES ŐRIZET

KITOLONCOLÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ
FOGVATARTÁS

Or. fr

Indokolás

Az 1. Módosítással megegyező indokolás.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 199
14. cikk, cím

Ideiglenes őrizet Fogvatartás

Or. fr

Indokolás

Az 1. Módosítással megegyező indokolás.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 200
14. cikk

Ideiglenes őrizet

(1) Amikor alapos ok van azt feltételezni, 
hogy fennáll a szökés kockázata, és a 
kevésbé kényszerítő intézkedések – úgymint 
a hatóságoknál való rendszeres jelentkezés, 
anyagi garancia letétbe helyezése, a 
dokumentumok átadása, egy adott helyen 
való tartózkodás, vagy egyéb 

A közösségi állampolgárokhoz hasonlóan a 
harmadik országbeli állampolgárokat sem 
lehet őrizetbe venni vagy megfosztani 
személyes szabadságuktól valamely 
igazgatási szabály megsértése miatt. 
Harmadik országbeli állampolgárokat csak 
akkor lehet ideiglenes őrizetbe venni, ha az 
Európai Unió területén elkövetett 
cselekményük miatt jogi eljárás folyik 
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kockázatmegelőző intézkedés – használata 
nem lenne megfelelő mértékben hatékony, 
a tagállamoknak ideiglenes őrizet alá kell 
helyezni a harmadik ország kiutasítási 
határozat vagy kitoloncolási végzés hatálya 
alá eső állampolgárát.

ellenük, és ebben az esetben is csak az 
európai uniós állampolgárokra vonatkozó 
jogi garanciák mellett. 

(2) Az ideiglenes őrizetbe vételről szóló 
végzéseket igazságügyi hatóságoknak kell 
kiadniuk. Sürgős esetekben a közigazgatási 
hatóságok is kiadhatják őket, ilyen esetben 
az ideiglenes őrizetbe vételről szóló végzést 
az igazságügyi hatóságoknak az ideiglenes 
őrizet kezdetétől számított 72 órán belül 
meg kell erősíteniük.
(3) Az ideiglenes őrizetbe vételről szóló 
végzéseket az igazságügyi hatóságoknak 
legalább havonta egyszer felül kell 
vizsgálniuk.
(4) Az ideiglenes őrizetet az igazságügyi 
hatóságok legfeljebb hat hónappal 
hosszabbíthatják meg.

Or. it

Indokolás

Jelenleg a harmadik országbeli állampolgárok nem élvezik ugyanazokat a jogi garanciákat, 
mint az európai uniós állampolgárok, ezért az elbánás tekintetében fennálló különbséget 
orvosolni kell. 

Módosítás, előterjesztette: Edith Mastenbroek

Módosítás: 201
14. cikk, (1) bekezdés

(1) Amikor alapos ok van azt feltételezni, 
hogy fennáll a szökés kockázata, és a 
kevésbé kényszerítő intézkedések – úgymint 
a hatóságoknál való rendszeres jelentkezés, 
anyagi garancia letétbe helyezése, a 
dokumentumok átadása, egy adott helyen 

(1) A tagállamok akkor tarthatják fogva az 
ország területéről való eltávolítás előtt a 
harmadik országbeli állampolgárt, ha az 
érintett személy kiutasítási határozat vagy 
kitoloncolási végzés hatálya alatt áll és a 
hatáskörrel rendelkező igazgatási vagy 
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való tartózkodás, vagy egyéb 
kockázatmegelőző intézkedés – használata 
nem lenne megfelelő mértékben hatékony, a 
tagállamoknak ideiglenes őrizet alá kell 
helyezni a harmadik ország kiutasítási 
határozat vagy kitoloncolási végzés hatálya 
alá eső állampolgárát.

igazságügyi szerv megállapítja, hogy alapos 
ok van azt feltételezni, hogy fennáll a szökés
kockázata, és a kevésbé kényszerítő 
intézkedések – úgymint a hatóságoknál való 
rendszeres jelentkezés, anyagi garancia 
letétbe helyezése, a dokumentumok átadása, 
egy adott helyen való tartózkodás, vagy 
egyéb kockázatmegelőző intézkedés –
használata nem lenne megfelelő mértékben 
hatékony.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 202
14. cikk, (1) bekezdés

(1) Amikor alapos ok van azt feltételezni, 
hogy fennáll a szökés kockázata, és a 
kevésbé kényszerítő intézkedések – úgymint 
a hatóságoknál való rendszeres jelentkezés, 
anyagi garancia letétbe helyezése, a 
dokumentumok átadása, egy adott helyen 
való tartózkodás, vagy egyéb 
kockázatmegelőző intézkedés – használata 
nem lenne megfelelő mértékben hatékony, a 
tagállamoknak ideiglenes őrizet alá kell 
helyezni a harmadik ország kiutasítási 
határozat vagy kitoloncolási végzés hatálya 
alá eső állampolgárát.

(1) Amikor a hatáskörrel rendelkező 
igazgatási vagy igazságügyi szerv 
határozata alapján alapos ok van azt 
feltételezni, hogy fennáll a szökés kockázata, 
és a kevésbé kényszerítő intézkedések –
úgymint a hatóságoknál való rendszeres 
jelentkezés, anyagi garancia letétbe 
helyezése, a dokumentumok átadása, egy 
adott helyen való tartózkodás, vagy egyéb 
kockázatmegelőző intézkedés – használata 
nem lenne megfelelő mértékben hatékony, a
tagállamok fogvatarthatják a harmadik 
ország kiutasítási határozat vagy 
kitoloncolási végzés hatálya alá eső 
állampolgárát.

Or. fr

Indokolás

Az 1. módosítással megegyező indokolás.
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Tekintve, hogy egy személyes szabadságot elvonó döntésről van szó, indokolt, hogy azt 
kizárólag bíróság, vagy hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóság hozhassa meg. 

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 203
14. cikk, (1) bekezdés

(1) Amikor alapos ok van azt feltételezni, 
hogy fennáll a szökés kockázata, és a 
kevésbé kényszerítő intézkedések – úgymint 
a hatóságoknál való rendszeres jelentkezés, 
anyagi garancia letétbe helyezése, a 
dokumentumok átadása, egy adott helyen 
való tartózkodás, vagy egyéb 
kockázatmegelőző intézkedés – használata 
nem lenne megfelelő mértékben hatékony, a 
tagállamoknak ideiglenes őrizet alá kell 
helyezni a harmadik ország kiutasítási 
határozat vagy kitoloncolási végzés hatálya 
alá eső állampolgárát

(1) Amikor alapos ok van azt feltételezni, 
hogy fennáll a szökés kockázata, és a 
kevésbé kényszerítő intézkedések – úgymint 
a hatóságoknál való rendszeres jelentkezés, 
anyagi garancia letétbe helyezése, a 
dokumentumok átadása, egy adott helyen 
való tartózkodás, vagy egyéb 
kockázatmegelőző intézkedés – használata 
nem lenne megfelelő mértékben hatékony, a 
tagállamoknak ideiglenes őrizet alá
helyezhetik a harmadik ország kiutasítási 
határozat vagy kitoloncolási végzés hatálya 
alá eső állampolgárát

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára fenn kell tartani a lehetőséget, hogy saját indokaik alapján tartsanak 
fogva egy harmadik országbeli állampolgárt. Ezen túlmenően a fogvatartás szükségtelen és 
aránytalan, ha a tartózkodást tárgyában a végső határozat még nem született meg. 

Módosítás, előterjesztette: Mihael Brejc

Módosítás: 204
14. cikk, (2) bekezdés

(2) Az ideiglenes őrizetbe vételről szóló 
végzéseket igazságügyi hatóságoknak kell 
kiadniuk. Sürgős esetekben a közigazgatási 
hatóságok is kiadhatják őket, ilyen esetben 
az ideiglenes őrizetbe vételről szóló végzést 

(2) Az ideiglenes mozgáskorlátozásról szóló 
végzéseket igazságügyi vagy igazgatási
hatóságoknak kell kiadniuk. Sürgős 
esetekben a közigazgatási hatóságok is 
kiadhatják őket, ilyen esetben az ideiglenes 
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az igazságügyi hatóságoknak az ideiglenes 
őrizet kezdetétől számított 72 órán belül meg 
kell erősíteniük.

őrizetbe vételről szóló végzést az 
igazságügyi hatóságoknak az ideiglenes 
őrizet kezdetétől számított 72 órán belül meg 
kell erősíteniük.

Or. sl

Indokolás

A mozgáskorlátozásra gyakran utalnak a nemzeti jogrendszerek, ez a fogalom azonban nem 
azonos az őrizetbe vétellel. Az előző célja egy adott intézkedés végrehajtásának biztosítása, és 
nem börtönbüntetés. Az eredeti szöveg elfogadása esetén – különösen az igazságügyi 
hatóságok számára – nagy mértékű igazgatási terhet jelentene, ha a hatóságoknak minden 
olyan esetben mozgáskorlátozó végzést kellene kibocsátaniuk, amikor ezt indítványozzák. A 
jogorvoslat lehetősége elegendő jogi védelmet jelent. 

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 205
14. cikk, (2) bekezdés

(2) Az ideiglenes őrizetbe vételről szóló 
végzéseket igazságügyi hatóságoknak kell 
kiadniuk. Sürgős esetekben a közigazgatási 
hatóságok is kiadhatják őket, ilyen esetben 
az ideiglenes őrizetbe vételről szóló végzést 
az igazságügyi hatóságoknak az ideiglenes 
őrizet kezdetétől számított 72 órán belül meg 
kell erősíteniük.

(2) A fogvatartásról szóló végzéseket
igazságügyi hatóságoknak kell kiadniuk. 
Sürgős esetekben a közigazgatási hatóságok 
is kiadhatják őket, ilyen esetben a 
fogvatartásról szóló végzést az igazságügyi 
hatóságoknak a fogvatartás kezdetétől 
számított 48 órán belül meg kell erősíteniük.

Or. fr

Indokolás

Az 1. Módosítással megegyező indokolás.

Az igazságügyi hatósággal való kapcsolatba lépésig eltelő 72 óra túl hosszú, különösen, ha az 
érintett személy meg van fosztva szabadságától. Indokoltabbnak tűnik egy 48 órás időtartam. 
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Módosítás, előterjesztette: Mihael Brejc

Módosítás: 206
14. cikk, (3) bekezdés

(3) Az ideiglenes őrizetbe vételről szóló 
végzéseket az igazságügyi hatóságoknak 
legalább havonta egyszer felül kell 
vizsgálniuk.

törölve

Or. sl

Indokolás

A mozgáskorlátozásra gyakran utalnak a nemzeti jogrendszerek, ez a fogalom azonban nem 
azonos az őrizetbe vétellel. Az előző célja egy adott intézkedés végrehajtásának biztosítása, és 
nem börtönbüntetés. Az eredeti szöveg elfogadása esetén – különösen az igazságügyi 
hatóságok számára – nagy mértékű igazgatási terhet jelentene, ha a hatóságoknak minden 
olyan esetben mozgáskorlátozó végzést kellene kibocsátaniuk, amikor ezt indítványozzák. A 
jogorvoslat lehetősége elegendő jogi védelmet jelent. 

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 207
14. cikk, (3) bekezdés

(3) Az ideiglenes őrizetbe vételről szóló 
végzéseket az igazságügyi hatóságoknak 
legalább havonta egyszer felül kell 
vizsgálniuk.

(3) A fogvatartásról szóló végzéseket az 
igazságügyi hatóságoknak havonta kétszer 
felül kell vizsgálniuk.

Or. fr

Indokolás

Az 1. módosítással megegyező indokolás.

Fogvatartás esetében rövidebb határidőt indokolt szabni, ily módon biztosítható egyebek 
között az, hogy a lehető legrövidebb ideig tartsák fogva a harmadik országbeli 
állampolgárokat, tekintettel az ilyen intézkedések fizikai és pszichológiai hatásaira. 
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Módosítás, előterjesztette: Mihael Brejc

Módosítás: 208
14. cikk, (4) bekezdés

(4) Az ideiglenes őrizetet az igazságügyi 
hatóságok legfeljebb hat hónappal 
hosszabbíthatják meg.

(4) Az ideiglenes mozgáskorlátozást az 
igazságügyi vagy igazgatási hatóságok 
legfeljebb hat hónappal hosszabbíthatják 
meg.

Or. sl

Indokolás

A mozgáskorlátozásra gyakran utalnak a nemzeti jogrendszerek, ez a fogalom azonban nem 
azonos az őrizetbe vétellel. Az előző célja egy adott intézkedés végrehajtásának biztosítása, és 
nem börtönbüntetés. Az eredeti szöveg elfogadása esetén – különösen az igazságügyi 
hatóságok számára – nagy mértékű igazgatási terhet jelentene, ha a hatóságoknak minden 
olyan esetben mozgáskorlátozó végzést kellene kibocsátaniuk, amikor ezt indítványozzák. A 
jogorvoslat lehetősége elegendő jogi védelmet jelent. 

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan és Martine Roure

Módosítás: 209
14. cikk, (4) bekezdés

(4) Az ideiglenes őrizetet az igazságügyi 
hatóságok legfeljebb hat hónappal 
hosszabbíthatják meg.

(4) A fogvatartást az igazságügyi hatóságok 
legfeljebb hat hónappal hosszabbíthatják 
meg; lehetőség van rövidebb időtartam 
megállapítására is. 

Or. fr

Indokolás

Az 1. módosítással megegyező indokolás.

A hat hónapos időtartam túl hosszú, és csak hatékony kiutasítási politikával lenne igazolható. 
Ez azonban nem állapítható meg azokban az országokban, amelyekben hat hónapos – vagy 
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még hosszabb – időtartam létezik. Magától értetődően a fogvatartásnak a lehető legrövidebb 
ideig kellene tartania, tekintettel a hosszú idő által okozott jelentős emberi és anyagi 
hátrányokra. Végül pedig a kiutasításra váró személy nem terhelhető a közigazgatás hibái (pl. 
a konzuli hatóságok nemtörődömsége) miatt az eljárás elhúzódásával.

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 210
14. cikk, (4) bekezdés

(4) Az ideiglenes őrizetet az igazságügyi 
hatóságok legfeljebb hat hónappal
hosszabbíthatják meg.

(4) Az ideiglenes őrizetet az igazságügyi 
hatóságok legfeljebb három hónappal
hosszabbíthatják meg.

Or. en

Indokolás

A kiutasítási határozatra váró emberek nem tarthatók őrizetben három hónapot meghaladó 
ideig. 

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 211
15. cikk, cím

Az ideiglenes őrizet feltételei A fogvatartás feltételei

Or. fr

Indokolás

Az 1. módosítással megegyező indokolás.
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Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 212
15. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a harmadik országok ideiglenes őrizet alatt 
álló állampolgáraival emberséges és emberi 
méltóságukat tiszteletbe tartó módon 
bánjanak alapvető jogaik tiszteletben tartása 
mellett, a nemzetközi és nemzeti törvényeket 
betartva. Kérésükre késedelem nélkül 
biztosítani kell számukra, hogy kapcsolatba 
léphessenek jogi képviselőkkel, 
családtagjaikkal és az illetékes konzuli 
hatóságokkal, valamint a megfelelő 
nemzetközi és nem kormányzati 
szervezetekkel.

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a harmadik országok fogvatartás alatt álló 
állampolgáraival emberséges és emberi 
méltóságukat tiszteletbe tartó módon 
bánjanak alapvető jogaik tiszteletben tartása 
mellett, a nemzetközi és nemzeti törvényeket 
betartva. A fogvatartás feltételeit az 
igazságügyi hatóságoknak felül kell 
vizsgálnia. A fogvatartottakat az intézetbe 
érkezésükkor tájékoztatni kell arról, hogy 
késedelem nélkül kapcsolatba léphetnek jogi 
képviselőkkel, családtagjaikkal és az 
illetékes konzuli hatóságokkal, valamint a 
megfelelő nemzetközi és nem kormányzati 
szervezetekkel.

Or. fr

Indokolás

(Az első mondat nem érinti a magyar változatot.)
Ha a fogvatartott úgy kívánja, akkor lehetővé kell tenni, hogy kapcsolatba léphessen 
családtagjaival és jogi képviselőjével, amint megérkezik a fogvatartó intézetbe, hogy ily 
módon könnyebben elviselhető legyen a bent tartózkodása. 

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 213
15. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a harmadik országok ideiglenes őrizet alatt 
álló állampolgáraival emberséges és emberi 
méltóságukat tiszteletbe tartó módon 

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a harmadik országok ideiglenes őrizet alatt 
álló állampolgáraival emberséges és emberi 
méltóságukat tiszteletbe tartó módon 
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bánjanak alapvető jogaik tiszteletben tartása 
mellett, a nemzetközi és nemzeti törvényeket 
betartva. Kérésükre késedelem nélkül 
biztosítani kell számukra, hogy kapcsolatba 
léphessenek jogi képviselőkkel, 
családtagjaikkal és az illetékes konzuli 
hatóságokkal, valamint a megfelelő 
nemzetközi és nem kormányzati 
szervezetekkel.

bánjanak alapvető jogaik tiszteletben tartása 
mellett, a nemzetközi és nemzeti törvényeket 
betartva. Biztosítani kell annak lehetőségét, 
hogy késedelem nélkül kapcsolatba 
léphessenek jogi képviselőkkel, 
családtagjaikkal és az illetékes konzuli 
hatóságokkal, valamint a megfelelő 
nemzetközi és nem kormányzati 
szervezetekkel.

Or. it

Indokolás

Lényegretörőbb megfogalmazás. 

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 214
15. cikk, (2) bekezdés

(2) Az ideiglenes őrizetet erre szolgáló 
speciális létesítményben kell végrehajtani. 
Ha a tagállam nem tud ideiglenes őrizetre 
szolgáló speciális létesítményben 
elhelyezést biztosítani, és kénytelen 
büntetés-végrehajtási intézetbeli 
elhelyezéshez folyamodni, gondoskodnia 
kell arról, hogy a harmadik országok 
ideiglenes őrizet alatt álló állampolgárait 
tartósan elkülönítsék a többi fogvatartottól.

(2) Az ideiglenes őrizetet 
börtönkörülmények között kell 
végrehajtani.

Or. it

Indokolás

Összhangban a további módosításokkal, az ideiglenes őrizetet csak börtönkörülmények között 
lehet végrehajtani; a fogvatartás más formája nem lehetséges. 
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Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 215
15. cikk, (2) bekezdés

(2) Az ideiglenes őrizetet erre szolgáló 
speciális létesítményben kell végrehajtani. 
Ha a tagállam nem tud ideiglenes őrizetre
szolgáló speciális létesítményben elhelyezést 
biztosítani, és kénytelen büntetés-
végrehajtási intézetbeli elhelyezéshez 
folyamodni, gondoskodnia kell arról, hogy a 
harmadik országok ideiglenes őrizet alatt 
álló állampolgárait tartósan elkülönítsék a 
többi fogvatartottól

(2) A fogvatartást erre szolgáló speciális 
létesítményben kell végrehajtani. Ha a 
tagállam nem tud fogvatarásra szolgáló 
speciális létesítményben elhelyezést 
biztosítani, mert nem áll rendelkezésére 
elegendő ilyen férőhely, és ezért kénytelen 
büntetés-végrehajtási intézetbeli 
elhelyezéshez folyamodni, gondoskodnia 
kell arról, hogy a harmadik országok 
fogvatartás alatt álló állampolgárait tartósan 
elkülönítsék a többi fogvatartottól

Or. fr

Indokolás

Főszabály szerint speciális fogvatartási körülményeknek kell érvényesülniük. 
Börtönkörülményeknek csak kivételes esetben lehet helye, a cél az, hogy mérséklődjön az 
érintett személyeket érő trauma, és hogy elkerülhető legyen az a közgondolkodásbeli irány, 
amely a bűnözést a külföldiekhez társítja. Ha a kiutasítottakat börtönben helyezik el, akkor 
szigorúan el kell őket különíteni az elítéltektől.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 216
15. cikk, (3) bekezdés

(3) Külön figyelmet kell fordítani a 
rászoruló személyek helyzetére. A 
tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy a kiskorúak ideiglenes őrizetére ne 
büntetés- végrehajtási intézetben kerüljön 
sor. A kíséret nélküli kiskorúakat külön 
kell választani a felnőttektől, kivéve abban 

(3) Külön figyelmet kell fordítani a 
rászoruló személyek helyzetére. E 
személyek semmilyen körülmények között 
nem tarthatók fogva.
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az esetben, ha ez ellentétes a gyermek 
mindenek felett álló érdekével.

Or. fr

Indokolás

Megengedhetetlen a a kiszolgáltatott személyek fogvatartása, mivel az az emberi 
méltósággal ellentétes.

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 217
15. cikk, (3) bekezdés

(3) Külön figyelmet kell fordítani a 
rászoruló személyek helyzetére. A 
tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy a kiskorúak ideiglenes őrizetére ne 
büntetés- végrehajtási intézetben kerüljön 
sor. A kíséret nélküli kiskorúakat külön kell 
választani a felnőttektől, kivéve abban az 
esetben, ha ez ellentétes a gyermek 
mindenek felett álló érdekével.

(3) Külön figyelmet kell fordítani a 
rászoruló személyek helyzetére. A 
tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy a kiskorúak ideiglenes őrizetére ne 
büntetés- végrehajtási intézetben kerüljön 
sor. A kíséret nélküli kiskorúakat külön kell 
választani a felnőttektől.

Or. en

Indokolás

A kiindulópont az, hogy egyetlen gyermek sem tartható ideiglenes őrizetben.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 218
15. cikk, (3) bekezdés

(3) Külön figyelmet kell fordítani a 
rászoruló személyek helyzetére. A 
tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy a kiskorúak ideiglenes őrizetére ne

(3) Külön figyelmet kell fordítani a 
rászoruló személyek helyzetére. A 
tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy a kiskorúak ideiglenes őrizetére soha 
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büntetés-végrehajtási intézetben kerüljön 
sor. A kíséret nélküli kiskorúakat külön kell 
választani a felnőttektől, kivéve abban az 
esetben, ha ez ellentétes a gyermek 
mindenek felett álló érdekével.

ne kerüljön sor. A kíséret nélküli 
kiskorúakat nem szabad különválasztani a 
felnőttektől, kivéve abban az esetben, ha ez 
ellentétes a gyermek mindenek felett álló 
érdekével.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 219
15. cikk, (4) bekezdés

(4) A tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítaniuk arra, hogy a nemzetközi és 
nem kormányzati szervezetek 
meglátogathassák az ideiglenes őrizetre 
szolgáló létesítményeket azzal a céllal, hogy 
felmérjék, megfelelnek-e az ideiglenes őrizet 
feltételeinek. Az ilyen látogatások 
engedélyezés tárgyát képezhetik.

(4) A tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítaniuk arra, hogy a nemzetközi és 
nem kormányzati szervezetek, mint az 
ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, a 
nemzetközi képviselők és a média mindig  
meglátogathassák az ideiglenes őrizetre 
szolgáló létesítményeket azzal a céllal, hogy 
felmérjék, megfelelnek-e az ideiglenes őrizet 
feltételeinek. Az ilyen látogatások 
szabályozás tárgyát képezhetik annak 
érdekében, hogy biztosított legyen, hogy 
nem ássák alá a fogvatratott személyek 
magánszférához való jogát, és nem esnek 
olyan korlátozás alá, amely 
megakadályozza a nyilvánosságot a 
fogvatartás körülményeiről való valós kép 
kialakításában.

Or. it

Indokolás

Az EU migrációs politikájának irányításában az átláthatóságnak alapvető elvnek kell lennie.
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Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 220
15. cikk, (4) bekezdés

(4) A tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítaniuk arra, hogy a nemzetközi és 
nem kormányzati szervezetek 
meglátogathassák az ideiglenes őrizetre
szolgáló létesítményeket azzal a céllal, hogy 
felmérjék, megfelelnek-e az ideiglenes 
őrizet feltételeinek. Az ilyen látogatások 
engedélyezés tárgyát képezhetik.

(4) A tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítaniuk arra, hogy a nemzetközi és 
nem kormányzati szervezetek 
akkreditációval jogot kapjanak a munkára 
a fogvatartásra szolgáló létesítményekben
azzal a céllal, hogy felmérjék, megfelelnek-e 
az fogvatartás feltételeinek, valamint 
segítsék a fogvatratott személyeket a 
nemzetközi és nemzeti szabályokkal 
összhangban.

Or. fr

Indokolás

A nem kormányzati szervezeteknek a fogvatartási létesítményekben való jelenléte különösen 
hasznos, tekintve a migránsok segítésében szerzett gyakorlatukat. Emellett megfelelő a 
pozíciójuk is ahhoz, hogy kiszolgálják az ilyen létesítményekben tartott személyek igényeit.

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 221
15. cikk, (4) bekezdés

(4) A tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítaniuk arra, hogy a nemzetközi és 
nem kormányzati szervezetek 
meglátogathassák az ideiglenes őrizetre 
szolgáló létesítményeket azzal a céllal, hogy 
felmérjék, megfelelnek-e az ideiglenes őrizet 
feltételeinek. Az ilyen látogatások 
engedélyezés tárgyát képezhetik.

(4) A tagállamoknak hozzáférést kell 
biztosítaniuk ahhoz, hogy a jelentős 
nemzeti, nemzetközi és nem kormányzati 
szervezetek meglátogathassák az ideiglenes 
őrizetre szolgáló intézményeket azzal a 
céllal, hogy felmérjék, megfelelnek-e az 
ideiglenes őrizet feltételeinek. Az ilyen 
látogatások engedélyezés tárgyát képezhetik.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 222
15. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) A gyermek érdekének védelmét a 
megfelelő szociális ellátási szerv vagy 
kirendelt védő útján legkésőbb az ideiglenes 
őrizetet elrendelő végzés kiadásáig 
biztosítani kell. 

Or. en

Indokolás

A gyermek érdekét késedelem nélkül védelemben kell részesíteni.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 223
16. cikk, felvezető mondat

Ha a harmadik ország állampolgárát, aki a 
Schengeni Megállapodás végrehajtásáról 
szóló egyezmény 5. cikkében meghatározott 
belépési feltételeknek nem, vagy már nem
felelnek meg, és számára az egyik tagállam 
(a továbbiakban: első tagállam) kiutasítási 
határozatot vagy kitoloncolási végzést adott 
ki, egy másik tagállam (a továbbiakban: 
második tagállam) területén fogják el, a 
második tagállam a következő lépéseket 
teheti:

Ha a harmadik ország állampolgárát, aki a 
Schengeni Megállapodás végrehajtásáról 
szóló egyezmény 5. cikkében meghatározott 
belépési feltételeknek nem, vagy már nem
felelnek meg, és számára az egyik tagállam 
(a továbbiakban: első tagállam) kiutasítási 
határozatot vagy kitoloncolási végzést adott 
ki, egy másik tagállam (a továbbiakban: 
második tagállam) területén fogják el, a 
második tagállam a következő lépéseket 
teheti:

Or. it



AM\630827HU.doc 101/99 PE 378.672v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 224
16. cikk, a) pont

a) elismeri az első tagállam által kiadott 
kiutasítási határozatot vagy kitoloncolási 
végzést és végrehajtja a kitoloncolást, mely 
esetben a tagállamoknak kártalanítaniuk 
kell egymást az okozott pénzügyi 
egyenlőtlenségek miatt a 2004/191/EK 
tanácsi határozat értelemszerű 
alkalmazásával;

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 225
16. cikk, a) pont

a) elismeri az első tagállam által kiadott 
kiutasítási határozatot vagy kitoloncolási 
végzést és végrehajtja a kitoloncolást, mely 
esetben a tagállamoknak kártalanítaniuk kell 
egymást az okozott pénzügyi 
egyenlőtlenségek miatt a 2004/191/EK 
tanácsi határozat értelemszerű 
alkalmazásával;

a) a tartózkodási engedélyek EU-
tagállamok között már elfogadott kölcsönös 
elismerésére vonatkozó döntés alapján
elismeri EU tagállamok közötti az első 
tagállam által kiadott kiutasítási határozatot 
vagy kitoloncolási végzést és végrehajtja a 
kitoloncolást, mely esetben a tagállamoknak 
kártalanítaniuk kell egymást az okozott 
pénzügyi egyenlőtlenségek miatt a 
2004/191/EK tanácsi határozat értelemszerű 
alkalmazásával;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 226
17. cikk, második bekezdés
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A Bizottság az első jelentését legkésőbb a 
18. cikk (1) bekezdésében említett időpontot 
követő négy éven belül köteles megtenni.

A Bizottság az első jelentését legkésőbb a 
18. cikk (1) bekezdésében említett időpontot 
követő négy éven belül, majd ezt követően 
kétéves időközönként köteles megtenni.

Or. fr

Indokolás

Figyelembe véve ezen irányelv jelentőségét és számos emberre gyakorolt hatását, fontos, hogy 
az értékeléseket gyakoribban végezzék el.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 227
17. cikk, (2a) albekezdés (új)

Az Európai Alapjogi Ügynökségnek 
különös figyelmet kell fordítania az ezen 
irányelvnek való megfelelésre annak az EZ 
tagállamaiban való végrehajtása során.

Or. fr

Indokolás

Az emberi jogokkal és számos nemzetközi egyezménnyel való összhang nagy jelentőségű 
kérdés ezen irányelvvel összefüggésbenm, ezért arra az Európai Alapjogi Ügynökségnek 
kiemelt figyelmet kell fordítania.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan

Módosítás: 228
17. cikk, (2b) albekezdés (új)

A tagállamoknak meg kell állapodniuk 
abban, hogy az Európai Parlament tagjai 
közül európai ombudsmant neveznek ki 
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arra, hogy az ezen intézkedés által 
ténylegesen biztosított védelem 
terjedelmének vizsgálja.

Or. fr

Indokolás

A tagállamok számára hasznos lenne egy európai ombudsman kinevezése az Európai 
Parlament tagjai közül, akinek az lenne a feladata, hogy biztosítsa a kiutasított személyek 
alapvető jogainak teljes tiszteletben tartását.

Módosítás, előterjesztette: Jeanine-Hennis-Plasschaert

Módosítás: 229
17. cikk, (2a) albekezdés (új)

A kiutasítási politikának az érintett 
személyekre és az őket fogadó országra 
vagy társadalomra gyakorolt hatásainak 
értékelése céljából minden kiutasítást 
nyilvántartásba kell venni, és elemezni kell 
statisztikai adatok készítésének céljából 
összhangban a [migrációra és a nemzetközi 
védelemre vonatkozó közösségi 
statisztikákról szóló …, … -i európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel].

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 230
18. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 
(az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 
(az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában 
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történő kihirdetését követő 24 hónapon
belül) megfeleljenek. A tagállamok e 
rendelkezések szövegét és a rendelkezések 
és az irányelv közötti megfelelési táblázatot 
eljuttatják a Bizottsághoz.

történő kihirdetését követő 18 hónapon
belül) megfeleljenek. A tagállamok e 
rendelkezések szövegét és a rendelkezések 
és az irányelv közötti megfelelési táblázatot 
eljuttatják a Bizottsághoz.

Or. en


