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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0403)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 62. cikke (2) bekezdésének 
a) pontjára és b) pontjának ii) alpontjára, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát 
a Parlamenthez (C6-0254/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére 
(A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(8) preambulumbekezdés

(8) A Közösség és harmadik országok 
között megkötött kétoldalú 
megállapodások, amelyek a rövid idejű 
tartózkodásra jogosító vízumra irányuló 
kérelmek feldolgozását hivatottak 
megkönnyíteni, eltérhetnek az e 
rendeletben meghatározott 
rendelkezésektől.

(8) A Közösség és harmadik országok 
között megkötött kétoldalú 
megállapodások, amelyek a rövid idejű 
tartózkodásra jogosító vízumra irányuló 
kérelmek feldolgozását hivatottak 
megkönnyíteni és céljuk a demokrácia és 
a civil társadalom erősítése, eltérhetnek az 
e rendeletben meghatározott 
rendelkezésektől. A vízumkönnyítés

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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magában foglalhatja többek között a 
vízumköltségek csökkentését, a 
vízumeljárás egyes részeinek 
megkönnyítését, a biometrikus adatok 
használata alóli mentességet és a 
többszöri belépést biztosító, hosszú 
érvényességi idejű vízumok gyakoribb 
használatát.

Indokolás

A vízumkönnyítések célja a demokrácia és a civil társadalom erősítése is, az Unió és az 
érintett harmadik országok közötti fokozottabb kereskedelemnek és mozgásnak köszönhetően.

Módosítás: 2
(10) preambulumbekezdés

(10) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a nyilvánosság számára nyújtott 
szolgáltatás minősége elfogadható legyen,
és megfeleljen a helyes közigazgatási 
gyakorlatnak. E célra megfelelő számú és 
képzett személyzetet, valamint elegendő 
forrást kell elkülöníteniük.

(10) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a nyilvánosság számára nyújtott 
szolgáltatás minősége magas színvonalú, 
figyelembe vegye a fogyasztó érdekeit, és 
megfeleljen a helyes közigazgatási 
gyakorlatnak. E célra megfelelő számú és 
képzett személyzetet, valamint elegendő 
forrást kell elkülöníteniük.

Indokolás

A vízumkérelmezési eljárást ügyfélbarát módon kell elvégezni a lehető legmegfelelőbb 
szolgáltatás érdekében. 

Módosítás: 3
(11) preambulumbekezdés

(11) A biometrikus azonosítók bevonása 
fontos lépés azon új alkotóelemek 
alkalmazásának irányában, amelyek 
megbízhatóbb, a hamis személyazonosság 
használatát kivédő kapcsolatot teremtenek 
a vízumjogosult és az útlevél tulajdonosa 
között. Következésképpen a 
vízumkérelmező személyes megjelenése –
legalábbis az első kérelem esetében – az 
egyik alapvető feltétele a 
vízuminformációs rendszerben (VIS) a 

(11) A biometrikus azonosítók
megbízhatóbb kapcsolatot hoznak létre a 
vízum birtokosa és az útlevél között a 
hamis személyazonosság elkerülése 
érdekében. 
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biometrikus azonosítók nyilvántartásba 
vételével történő vízumkiadásnak; a 
vízumot első alkalommal kérők nem 
nyújthatják be kérelmüket 
magánvállalkozásokon, például utazási 
irodákon keresztül.

Indokolás

Az előadó nem kíván kategorikus kijelentést tenni az állásfoglalásban, mivel például a 
kétoldalú megállapodásokban a biometrikus azonosítók alkalmazása alól mentesítés adható.

Módosítás: 4
(13) preambulumbekezdés

(13) A kérelmezőnek személyesen kell 
megjelennie a biometrikus azonosítók első 
felvétele érdekében. A későbbi 
kérelmekkel kapcsolatos eljárás 
megkönnyítése érdekében lehetővé kell 
tenni, hogy a biometrikus adatokat 48
hónapon belül az első kérelemből át 
lehessen másolni a VIS-rendeletben 
meghatározott megőrzési időszakot is 
figyelembe véve. Ezen időszak után a 
biometrikus azonosítókat újra rögzíteni 
kell. 

(13) A kérelmezőnek személyesen kell 
megjelennie a biometrikus azonosítók első 
felvétele érdekében. A későbbi 
kérelmekkel kapcsolatos eljárás 
megkönnyítése érdekében lehetővé kell 
tenni, hogy a biometrikus adatokat 60
hónapon belül az első kérelemből át 
lehessen másolni a VIS-rendeletben 
meghatározott megőrzési időszakot is 
figyelembe véve. Ezen időszak után a 
biometrikus azonosítókat újra rögzíteni kell

Indokolás

A biometrikus adatok másolására nyitva álló időtartam 60 hónapra történő meghosszabbítása 
megfelel a több hosszú távú vízum kibocsátására vonatkozó célkitűzésnek és az előadó 
módosításaiban megállapított további célkitűzéseknek. 

Módosítás: 5
(15a) preambulumbekezdés (új)

(15a) Mivel ezen intézkedések egy része 
általános hatályú és céljuk e rendelet nem 
létfontosságú elemeinek módosítása vagy 
a rendelet kiegészítése új, nem alapvető 
fontosságú elemekkel, ezeket az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
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elfogadni.

Indokolás
Az 1999/468/EK határozatot a 2006/512/EK határozat módosította, mely bevezette a 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást az olyan általános hatályú intézkedések 
tekintetében, melyek célja egy, a Szerződés 251. cikkében említett együttdöntési eljárással 
elfogadott alap jogi aktus nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása, ideértve az említett 
elemek némelyikének törlését vagy új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítését. 
Ezért tehát ezt alkalmazni kell adott esetben e rendelet teljes szövegében. Lásd még az 53., 55.
és 56. módosítást is

Módosítás: 6
2. cikk, (3) bekezdés, a) pont

a) „rövid idejű tartózkodásra jogosító 
vízum” (C-típusú vízum), amely birtokosát 
a tagállamok területére történő első belépés 
napjától számított bármely hathónapos 
időszakban három hónapot meg nem 
haladó tartózkodásra jogosítja fel;

a) „rövid idejű tartózkodásra jogosító 
vízum” (C-típusú vízum), amely birtokosát 
a tagállamok területére történő első belépés 
napjától számított bármely hathónapos 
időszakban összesen 90 napot meg nem 
haladó tartózkodásra jogosítja fel;

Indokolás

Egyértelműsítés. Először is tisztázandó, hogy ez a rövid idejű tartózkodások teljes 
mennyiségére utal, másodszor pedig, hogy a „90 nap” „három hónap” helyett történő 
előírása jogbiztonságot teremt egy olyan területen, ahol számos alkalommal tapasztaltak már 
eltérő értelmezést a gyakorlatban.

Módosítás: 7
2. cikk, (3) bekezdés, b) pont

b) „tranzitvízum” (B-típusú vízum), 
amely birtokosát valamely harmadik 
országból egy további harmadik országba 
történő utazás során a tagállamok területén 
egyszeri, kétszeri illetve kivételes esetben 
többszöri átutazásra jogosítja fel, feltéve 
hogy az átutazás időtartama egyik esetben 
sem haladja meg az öt napot;

b) „tranzitvízum” (B-típusú vízum), 
amely birtokosát valamely harmadik 
országból egy további harmadik országba 
történő utazás során a tagállamok területén 
egyszeri, kétszeri illetve kivételes esetben 
többszöri átutazásra jogosítja fel, feltéve 
hogy az átutazás időtartama egyik esetben 
sem haladja meg az öt napot, és a 
tagállamok területén való tartózkodás 
teljes hossza nem haladja meg a 90 napot 
a belépés első napjától számított 180 
napos időszakban;
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Indokolás

Nem használható tranzitvízum a rövid idejű vízumnál ténylegesen hosszabb távú tartózkodás 
biztosítására. (Példa: határt átlépő olyan ingázók, akik némelyike naponta ingázik a határon 
át).

Egyértelműsítés. Először is egyértelművé kell tenni, hogy ez a rövid idejű tartózkodások teljes 
összegére utal, másodszor pedig a „90 nap” definíciója a „három hónap”-pal szemben 
jogbiztonságot teremt egy olyan területen, melyen már többször is eltérő értelmezés született a 
gyakorlatban.

Módosítás: 8
4. cikk, (1) bekezdés

(1) Harmadik országbeli állampolgárok 
vízumot a tagállamnak a lakóhelyük 
szerinti országban található diplomáciai 
vagy konzuli képviseletén kérelmeznek.

(1) Harmadik országbeli állampolgárok 
vízumot a tagállamnak olyan diplomáciai 
vagy konzuli képviseletén kérelmeznek, 
mely felelős a kérdéses harmadik ország 
tekintetében a vízum kibocsátásáért. 

Indokolás

Nincs képviselet minden harmadik országban, tehát általában a diplomáciai vagy konzuli 
képviseletek látják el ezt a feladatot a szomszédos országokban is. 

Módosítás: 9
5. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) azon tagállam diplomáciai vagy konzuli 
képviselete, amelynek területén a látogatás 
kizárólagos vagy fő úti célja található, 
vagy

a) az egyik olyan tagállam diplomáciai 
vagy konzuli képviselete, amelynek 
területén a látogatás (törlés) úti célja 
található, vagy
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Indokolás

An extension of the interpretation of the principle of country of main destination enabling 
applicants to apply for a visa at any of the Schengen Member States diplomatic mission or 
consular post in whose territory the destination of the applicants visit is located is a change 
which better reflects modern travelling and habits. Roundtrips are progressively becoming 
more popular. The present restrictive interpretation of the principle of main destination does 
in many cases not correspond to the actual behaviour of the modern traveller. It is essential to 
introduce a broader possibility to apply for a visa at another diplomatic mission or consular 
post in the territory of the Member States which the applicants intend to visit. 

The application procedure shall be the same in all Member States and the Local Consular 
Cooperation shall further harmonize the application procedure. The application of the new 
visa code will eliminate the incentives for visa-shopping.

Also in order to give the Schengen area a common face, the perception of the country of main 
destination has to be broader. 

The decisions by the Executive Committee concerning the Convention Implementing the 
Schengen Agreement 12. cikk.3 stating that the Executive Committee shall specify the 
implementing arrangements and in particular, the criteria for determining the main 
destination, shall be brought in consistency with the current visa code.

Módosítás: 10
5. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) ha a fő úti cél szerinti tagállam nem 
meghatározható, azon tagállam 
diplomáciai vagy konzuli képviselete, 
amelynek külső határát a kérelmező átlépi 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
területére belépjen.

b) ha az úti cél szerinti ország nem 
rendelkezik képviselettel 200 km-es 
távolságban, a kérelmező jogosult másik 
olyan schengeni tagállam diplomáciai 
vagy konzuli képviseletén vízumot 
kérelmezni, mely képviselet a kérelmező 
lakóhelyéhez közelebb található, mint az 
úti cél szerinti ország diplomáciai vagy 
konzuli képviselete.

Indokolás

In many places long distances to the diplomatic missions or consular posts cause 
considerable problems for the applicants. Further problems might appear if the applicant is 
required to visit the diplomatic missions or consular posts several times. It is thus important 
to simplify the application procedure for visa by enabling applicants to apply at another 
Schengen Member State’s diplomatic mission or consular post which is located closer to the 
applicants domicile when the country of destination do not have diplomatic missions or 
consular posts within a distance of 200 km.

The application procedure shall be the same in all Member States and the Local Consular 



PR\662554HU.doc 11/36 PE 388.360v01-00

Külső fordítás

HU

Cooperation shall further harmonize the application procedure. The application of the new 
visa code will eliminate the incentives for visa-shopping.

Módosítás: 11
5. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

Amennyiben többszöri beutazásra jogosító 
vízumot kérelmeznek, a szokásos úti cél 
szerinti tagállam felelős a kérelem 
feldolgozásáért. Ilyen vízumot csak a 
kérelmező lakóhelye szerinti országban 
adnak ki.

Többszöri beutazásra jogosító vízumot 
(törlés) csak a kérelmező lakóhelye szerinti 
országban adnak ki, kivéve ha a kérelmező
egyedi esetben meggyőző, fontos 
bizonyítékokkal szolgál a kivételes elbánás 
mellett. Ilyen kivételes esetben a vízumot 
másik állam is kibocsáthatja a kérelmező 
lakóhelye szerinti országért felelős 
diplomáciai vagy konzuli képviselet
előzetes jóváhagyása mellett.

Indokolás

Eltérés a kérelmezők javára. Bizonyos mértékű rugalmasságot kell engedélyezni – szűk 
határokon belül.

Példa: londoni konferencián részt vevő, üzleti célokból utazó személy, akinek több schengeni 
országban is előre nem egyeztetett megbeszéléseken kell résztvennie.

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

(2a) Amennyiben a tagállam diplomáciai 
vagy konzuli képviselete több mint 200 
km-re található, az említett tagállam
köteles megállapodást kötni a 
képviseletről egy másik olyan 
tagállammal, mely közelebb rendelkezik 
képviselettel, ha van ilyen.

Indokolás

Létfontosságú, hogy a schengeni tagállamok megállapodásokat kössenek a képviseletről a 
közelebbi távolságban képviselt tagállamokkal azon kérelmezők vízumkérelmének 
megkönnyítése érdekében, akiknek a legközelebbi diplomáciai vagy konzuli képviseletre több 
mint 200 km-t kellene utazniuk.
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Módosítás: 13
10. cikk, (1) bekezdés

(1) A kérelmeket a tervezett látogatás 
kezdete előtt legfeljebb három hónappal 
lehet benyújtani. 

(1) A kérelmeket a tervezett látogatás 
kezdete előtt legfeljebb hat hónappal lehet 
benyújtani

Indokolás

Fontos, hogy a kérelem korábbi szakaszban is benyújtható legyen, mivel pl. nagyobb 
csoportok vagy turisták utazásuk tervezését általában korán megkezdik. 

Módosítás: 14
10. cikk, (2) bekezdés

(2) A kérelmezőktől megkövetelhetik, 
hogy a kérelem benyújtására személyes 
meghallgatást kérjenek. E meghallgatást 
szervezhetik közvetlenül a diplomáciai 
vagy konzuli képviselettel, vagy adott 
esetben közvetítő révén. A meghallgatást 
két héten belül kell megtartani.

(2) A kérelmezőktől megkövetelhetik, 
hogy a kérelem benyújtására személyes 
meghallgatást kérjenek. E meghallgatást 
szervezhetik közvetlenül a diplomáciai 
vagy konzuli képviselettel, vagy adott 
esetben közvetítő révén. A meghallgatást 
főszabályként két héten belül kell 
megtartani.

Indokolás

A gyakorlatban a szigorú „két héten belül” kikötés nem tartható annak ellenére, hogy 
kívánatos az ilyen gyors feldolgozás.

Módosítás: 15
11. cikk, (2) bekezdés

(2) A biometrikus azonosítókat bármely 
egyéb további kérelembenyújtásnál az első 
kérelemből kell bemásolni, amennyiben a 
legutóbbi bejegyzés 48 hónapnál nem 
régebbi. Ezen időszak elteltével a 
következő kérelmet „első kérelemnek” kell 
tekinteni.

(2) A biometrikus azonosítókat bármely 
egyéb további kérelembenyújtásnál az első 
kérelemből kell bemásolni, amennyiben a 
legutóbbi bejegyzés 60 hónapnál nem 
régebbi. Ezen időszak elteltével a 
következő kérelmet „első kérelemnek” kell 
tekinteni.

Indokolás

A biometrikus adatok másolására nyitva álló időtartam 60 hónapra történő meghosszabbítása 
megfelel a több hosszú távú vízum kibocsátására vonatkozó célkitűzésnek és az előadó 
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módosításaiban megállapított további célkitűzéseknek. 

Módosítás: 16
12. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) érvényes úti okmányt mutat be, 
amelynek lejárata legalább három 
hónappal meghaladja a tagállamok 
területéről tervezett távozás napját, 
valamint amely a vízum beillesztésére egy 
vagy több szabad lapot tartalmaz;

b) érvényes úti okmányt mutat be, amely
lejáratának legalább három hónappal meg 
kell haladnia a tagállamok területéről 
tervezett távozás napját, valamint amely a 
vízum beillesztésére egy vagy több szabad 
lapot tartalmaz;

Indokolás

Ez bizonyos mértékű mozgásteret enged a vízumot kiadó hatóság számára a kérelmező 
érdekében.

Módosítás: 17
14. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

(1) A vízumkérelmezőnek a következő 
dokumentumokkal kell rendelkeznie:

(1) A vízumkérelmezőnek a következő 
dokumentumokat kell benyújtania:

Indokolás

A „benyújt” kifejezés jobban megfelel a kérelmező tényleges cselekvésének. 

Módosítás: 18
14. cikk, (1) bekezdés, második a. albekezdés (új)

A kérelmezők mentesülnek a szállásra [és 
meghívóra] vonatkozó dokumentáció 
benyújtására vonatkozó kötelezettség alól, 
amennyiben bizonyítani tudják, hogy 
elegendő anyagi forrással rendelkeznek 
ahhoz, hogy a felkeresni tervezett 
schengeni államban vagy államokban 
fedezni tudják megélhetési és 
szállásköltségeiket, és amennyiben nem 
kétséges a kérelmező jóhiszeműsége.
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Indokolás

Aránytalan lenne azt kérni, hogy az utazásokat előzetesen minden részletükben megtervezzék. 
A kérelmezőnek sok esetben gyakran az indulás előtt valamennyi szállást és útvonalat 
ismernie kellene. Elegendő, ha a kérelmező igazolni tudja, hogy a megélhetés és a szállás 
fedezésére elegendő anyagi eszközzel rendelkezik, ha jóhiszeműségét illetően nem merül fel 
kétely. Elképzelhető, hogy az utazás egy része tekintetében nem foglaltak előre szállást 
szállásadónál, szállodában vagy ideiglenes címen. Az utazással kapcsolatosan túlzott 
dokumentáció benyújtására vonatkozó kötelezettség korrupcióhoz is vezethet. 

Módosítás: 19
14. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) Amennyiben a diplomáciai vagy 
konzuli képviselet az igazoló 
dokumentumok fordítását kéri, a 
kérelmező jogosult ezeknek a fogadó 
ország hivatalos nyelvén (nyelvein), illetve
angolul vagy franciául történő 
benyújtására.

Indokolás

Ma számos helyen valós problémát jelent az, hogy nehéz olyan hivatalos fordítót találni, aki 
ritkább nyelveket is ismer, és ezt gyakorlatias nyelvi szabályozással könnyen el lehet kerülni.

Módosítás: 20
15. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész

(3) A biztosításnak a tagállamok egész 
területén érvényesnek kell lennie, és le kell 
fednie az illető személy tartózkodásának 
vagy átutazásának teljes időtartamát. A 
minimális fedezet 30 000 EUR.

(3) A biztosításnak a tagállamok egész 
területén érvényesnek kell lennie, és le kell 
fednie az illető személy tartózkodásának 
vagy átutazásának teljes időtartamát. A 
minimális fedezet 20 000 EUR. 

Indokolás

30 000 EUR minimális fedezet előírása túlzott. Egy 20 000 EUR összegű minimális fedezet 
elegendő az egészségügyi okokból történő hazautazás, sürgős orvosi ellátás és/vagy 
sürgősségi kórházi kezelés kapcsán felmerülő kiadások fedezésére.

Módosítás: 21
15. cikk, (10a) bekezdés (új)
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(10a) A konzuli képviseletek csak olyan 
utazási betegbiztosítást hagynak jóvá, 
melynek esetében a szóban forgó 
biztosítótársaság lehetővé teszi, hogy a 
kérelmező további költségektől mentesen 
lemondja a biztosítást, ha a vízumkérelmet 
elutasítják.

Indokolás

Elutasítás esetén a kérelmező legyen jogosult a felesleges biztosítás további költségek nélkül 
való lemondására.

Módosítás: 22
16. cikk, (1) bekezdés

(1) Vízumkérelem benyújtásakor a 
kérelmező a kérelem feldolgozása eljárási 
költségeinek megfelelő, 60 EUR kezelési 
díjat fizet. E nem visszatéríthető díjat 
euróban vagy azon harmadik ország 
nemzeti pénznemében kell felszámítani, 
ahol a kérelmet benyújtották.

(1) Vízumkérelem benyújtásakor a 
kérelmező 35 EUR kezelési díjat fizet. E 
nem visszatéríthető díjat euróban vagy 
azon harmadik ország nemzeti 
pénznemében kell felszámítani, ahol a 
kérelmet benyújtották.

Indokolás

The new visa fee of 60 EUR hurts the image of the European Union since this is perceived as 
contradictory to the frequently voiced declarations of friendly relations with third countries. 
Furthermore real visa costs are higher than the visa fee, costs of travel medical insurances, 
as well as costs of all necessary activities to get a visa.

The European Union can also not in this context be compared to the United States, which is 
geographically distant. The European Union has common boarders to the countries from 
which the European Union is receiving most of its tourists and visitors. For the EU it is thus 
of importance to have a relatively low and proportionate fee on visas.

Módosítás: 23
16. cikk, (4) bekezdés, a) pont

a) 6 év alatti gyermekek; a) legfeljebb 12 éves gyermekek;

Indokolás

A gyermekek általában szüleikkel utaznak. Ha egy család minden gyermeke tekintetében külön 
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fizet vízumdíjat, a kérelem összköltsége aránytalanná válik. 

Módosítás: 24
16. cikk, (4) bekezdés, ca) pont (új)

ca) hivatalos csereprogramok résztvevői,

Indokolás

A harmadik országok és a schengeni tagállamok közötti hivatalos csereprogramokat 
ösztönözni kell a vízumok kezelési költségeinek megfizetése alóli mentesítés útján. 

Módosítás: 25
16. cikk, (4) bekezdés, cb) pont (új)

cb) ifjúsági sport- vagy kulturális 
események résztvevői és az őket kísérő 
személyek,

Indokolás

Az ifjúsági sport- vagy kulturális eseményeken való részvételt ösztönözni kell a vízumok 
kezelési költségeinek megfizetése alóli mentesítés útján. A kísérő személyeknek hasonló 
kedvezményben kell részesülniük az ilyen ifjúsági tevékenységek további támogatása 
érdekében.

Módosítás: 26
16. cikk, (4) bekezdés, cc) pont (új)

cc) az utazásuk szükségességét 
humanitárius okokkal bizonyító 
személyek, ideértve a sürgős orvosi ellátás
céljából történő utazást, illetve az őket
kísérő személyek.

Indokolás

A kérelem díjának megfizetése alól humanitárius alapon történő mentesítés – ideértve a 
sürgős orvosi ellátás szükségességét – és a kísérő személy által fizetendő díj alóli mentesítés 
fontos, hiszen az Európai Unió szolidaritáson alapuló és erőteljes humanitárius felelősséggel 
bíró közösség.

Módosítás: 27
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18. cikk, (2) bekezdés

(2) Amennyiben bármiféle kétség merül 
fel a kérelmező tartózkodásának célja, 
visszatérési szándéka vagy a benyújtott 
dokumentumok vonatkozásában, a 
kérelmezőt a kérelem megvizsgálásáért 
felelős tagállam diplomáciai vagy konzuli 
képviseletére további infomációszerzés 
céljából személyes megbeszélésre lehet 
behívni.

(2) Valamennyi kérelmet egyedileg 
bírálnak el az utazás céljára tekintet 
nélkül.

Indokolás

Fontos, hogy minden kérelmet az utazás céljára tekintet nélkül bíráljanak el. A vízum 
kibocsátásakor a kérelem tartalma a meghatározó tényező. Jelenleg sok konzuli képviselet 
szisztematikusan elutasítja a turistavízumra vonatkozó kérelmeket. 

Módosítás: 28
18. cikk, (2) bekezdés, a) pont (új)

a) Amennyiben szükségesnek ítélik a 
kérelmező interjúra való behívását, azon 
kérelmezők, akiknek a diplomáciai vagy 
konzuli képviseletre kivételesen hosszú 
vagy kivételesen körülményes utat kellene 
megtenniük, jogosultak egyablakos 
ügyintézésre. Az egyablakos eljárásra való 
jogosultság feltételeit a helyi konzuli 
együttműködés útján határozzák meg. 

Indokolás

In order to simplify the visa application procedure for persons with exceptionally long 
distances or exceptional inconvenient itineraries to the diplomatic missions or consular posts 
a one stop-procedure is a reasonable solution. 

The local consular cooperations shall analyse in which occasions one-stop visas can be 
delivered, and when not. All applicants shall have access to information saying whether the 
one-stop procedure is applicable to them or not. In many places long distances are a problem, 
which makes it even more complicated when you have to show up several times at the 
consulate. The one-stop procedure shall thus in the first hand be applicable to people with 
exceptionally long distances to the consulate.
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Módosítás: 29
18. cikk, (2) bekezdés, b) pont (új)

b) Az interjúra vonatkozó előírás alól 
mentesítés adható olyan esetekben, 
amikor a kérelmező jól ismert személy 
vagy ha a diplomáciai vagy konzuli 
képviselettől való távolság túl nagy, ha a 
kérelmező jóhiszeműsége nem 
kérdőjelezhető meg, továbbá ha csoportos 
utazások esetén jó hírnévnek örvendő, 
megbízható szerv garantálja az érintett 
személyek jóhiszeműségét.

Indokolás

Amennyiben a kérelmező jóhiszemű utazó, mint például a fent említett helyzetekben is, az 
eljárásoknak a lehető leggördülékenyebbeknek kell lenniük. Ez a lehetőség a hatályos Közös 
Konzuli Utasításban is szerepel.

Módosítás: 30
18. cikk, (2) bekezdés, c) pont (új)

c) Korlátozott esetekben telefonos interjúk 
és videokonferenciák is engedélyezhetők, 
ha a kérelmező jól ismert személ, vagy ha 
a diplomáciai vagy konzuli képviselet túl 
messze található. 

Indokolás

Amennyiben a diplomáciai vagy konzuli képviselet túl messze található és interjú szükséges, 
erre telefonon vagy videokonferencia útján is sor kerülhet. Ennek célja a kérelmezési eljárás 
megkönnyítése.

Módosítás: 31
18. cikk, (4) bekezdés, b) pont

b) hogy a SIS-ben és a nemzeti 
adatbázisokban történő keresés alapján a 
kérelmező nem jelent-e veszélyt egyik 
tagállam esetében sem a közrendre, a belső 
biztonságra, a közegészségre vagy a 
nemzetközi kapcsolatokra;

b) hogy a SIS-ben és – amennyiben ez a 
nemzeti jog értelmében megengedett – a 
nemzeti adatbázisokban történő keresés 
alapján a kérelmező nem jelent-e veszélyt 
egyik tagállam esetében sem a közrendre, a 
belső biztonságra, a közegészségre vagy a 



PR\662554HU.doc 19/36 PE 388.360v01-00

Külső fordítás

HU

nemzetközi kapcsolatokra;

Módosítás: 32
20. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész

(3) A többszöri beutazásra jogosító 
vízumok, amelyek birtokosukat bármely 
félévben többszöri beutazásra, 
háromhónapos tartózkodásra vagy 
többszöri átutazásra jogosítják fel, 
legfeljebb ötéves érvényességi időtartamra 
adhatók ki

(3) A diplomáciai vagy konzuli képviselet
hosszú távú, többszöri belépésre jogosító 
vízumot bocsát ki legalább 6 hónapos 
érvényességi időtartamra a kérelem
jóváhagyása esetén. Az egyszeri belépésre 
jogosító vagy a korlátozottabb 
érvényességi idejű vízum akkor kerül 
kiadásra, ha a diplomáciai vagy konzuli 
képviseletek ezt a 20. cikk (3) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
megfelelőbbnek tekintik.
A többszöri beutazásra jogosító vízumok, 
amelyek birtokosukat bármely félévben 
többszöri beutazásra, háromhónapos 
tartózkodásra vagy többszöri átutazásra 
jogosítják fel, legfeljebb ötéves 
érvényességi időtartamra adhatók ki

Indokolás

Az Egyesült Királyság és az USA általában többszöri belépésre jogosító vízumot bocsát ki. Az 
előadó szerint a schengeni tagállamoknak követniük kell ezt a példát. A hosszabb 
érvényességi idejű, többszöri belépésre jogosító vízumok segíthetnek a konzuli képviseletek 
munkaterhének csökkentésében, és ez arányosabb lenne a nehézkes vízumkérelmezési eljárás 
vonatkozásában is. 

Módosítás: 33
20. cikk, (3) bekezdés, a) pont

a) a kérelmezőnek gyakran és/vagy 
rendszeresen kell utaznia foglalkozásából 
eredő vagy családi okból, ilyenek például 
az üzletemberek és üzletasszonyok, a 
tagállamokkal és a közösségi 
intézményekkel rendszeres hivatalos 
kapcsolatban álló köztisztviselők, az Unió 
polgárainak családtagjai, tagállami 
lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli 
állampolgárok családtagjai és a 

a) a kérelmezőnek gyakran és/vagy 
rendszeresen kell utaznia foglalkozásából 
eredő vagy családi okból, ilyenek például 
az üzletemberek és üzletasszonyok, a 
tagállamokkal és a közösségi 
intézményekkel rendszeres hivatalos 
kapcsolatban álló köztisztviselők, az Unió 
polgárainak családtagjai, tagállami 
lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli 
állampolgárok családtagjai és a 
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tengerészek, tengerészek, hivatásos sofőrök, 
csereprogramok, más rendszeres civil 
társadalmi tevékenységek résztvevői, 
illetve olyan kérelmezők, akik teljes 
mértékben eleget tettek a 45. cikkel 
összhangban a vízumok tekintetében 
megállapított feltételeknek. 

Indokolás

Professional drivers, participants of exchange programmes shall also be taken into 
consideration when the decision to issue Multiple-entry visas, entitling the holder to several 
entries. This, since the professional drivers belong to a professional group whose contracts 
with the Schengen Member States are frequent and based on business contacts. Participants 
of exchange programs should also be enjoying the same advantages in order to facilitate 
cooperation between Schengen Member States and third countries. Another group consists of 
applicants who have fully complied with the conditions set out for visas in accordance with 
45. cikk. By including facilitation for persons with clean visa histories will help in the 
elimination of the possible feeling of discrimination in groups not being listed here. 

Módosítás: 34
21. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

(1) Korlátozott területi érvényességű 
vízumot kivételesen a következő esetekben 
adnak ki:

(1) Amennyiben a 18. cikkben előírt 
vízumkövetelmények mindegyike nem 
teljesül, a vízumkérelmet főszabály szerint 
el kell utasítani. Egyéni elbírálás alapján 
korlátozott területi érvényességű vízum 
bocsátható ki kivételesen az alábbi 
esetekben:

Indokolás

Egyértelműsítés: biztosítani kell, hogy az ilyen vízumok kiadása valóban kivételes legyen, 
mivel a belső határokon az ellenőrzés hiánya miatt aligha lehet ellenőrizni a területi 
korlátozásnak való megfelelést.

Módosítás: 35
21. cikk, (2) bekezdés

(2) Azon tagállam központi hatóságai, 
amelynek diplomáciai vagy konzuli 
képviselete az (1) bekezdés első 
albekezdésének a) és b) pontjában 

(2) Azon tagállam központi hatóságai, 
amelynek diplomáciai vagy konzuli 
képviselete az (1) bekezdés első 
albekezdésének a) és b) pontjában 
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ismertetett esetekben korlátozott területi 
érvényességű vízumot adott ki, a megfelelő 
információt azonnal elküldi a többi 
tagállam központi hatóságainak.

ismertetett esetekben korlátozott területi 
érvényességű vízumot adott ki, a megfelelő 
információt azonnal elküldi a többi 
tagállam központi hatóságainak. 
Amennyiben az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti esetben az előzetes konzultációs 
eljárás során kifogások merültek fel a 
megkeresett tagállam részéről, az adott 
információkról a vízum kiadását 
megelőzően ésszerű időn belül értesítik a 
megkeresett tagállamot.

Indokolás

A kérelmezőnek az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti esetben a továbbiakban 
ténylegesen nem lehetne belépnie a schengeni területre.

Amennyiben a biztonsági szolgálatoknak kételyeik lennének, a vízum kiadását megelőzően 
konzultációra kell lehetőséget adni.

Módosítás: 36
22. cikk, (2) bekezdés, a) pont

a) a valamelyik tagállam által kiadott 
egységes rövid idejű tartózkodásra jogosító 
vagy tranzitvízum birtokosai,

a) a valamelyik tagállam által kiadott 
tartózkodási engedély vagy egységes rövid 
idejű tartózkodásra jogosító vagy 
tranzitvízum birtokosai,

Indokolás

Ezzel helyreáll a schengeni végrehajtási egyezménnyel (21. cikk (1) bekezdése) való összhang.

Módosítás: 37
31. cikk, (1) bekezdés

(1) A határellenőrző hatóságok dönthetnek 
úgy, hogy lerövidítik a vízum által 
biztosított tartózkodás időtartamát, ha 
megállapítást nyer, hogy a vízum birtokosa 
nem rendelkezik az eredetileg tervezett 
tartózkodás időtartamára a tartózkodáshoz 
szükséges anyagi fedezettel.

(1) A határellenőrző hatóságok és a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
igazgatási hatóságai dönthetnek úgy, hogy 
lerövidítik a vízum által biztosított 
tartózkodás időtartamát, ha megállapítást 
nyer, hogy a vízum birtokosa nem 
rendelkezik az eredetileg tervezett 
tartózkodás időtartamára a tartózkodáshoz 
szükséges anyagi fedezettel.
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Indokolás

Sok esetben erről nem a határellenőrző hatóságok győződnek meg, hanem a helyi hatóságok, 
akik számára ezért lehetővé kell tenni a vízum időtartamának helyben történő lerövidítését.

Módosítás: 38
35. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamok központi hatóságai 
megfelelő képzésben részesítik a 
kihelyezett és a helyben alkalmazott 
személyzetet, valamint kötelesek őket 
teljes körűen, pontosan és naprakészen 
tájékoztatni a megfelelő közösségi és 
nemzeti jogra vonatkozóan. 

(2) A tagállamok központi hatóságai 
megfelelő képzésben részesítik a 
kihelyezett és a helyben alkalmazott 
személyzetet, valamint kötelesek őket 
teljes körűen, pontosan és naprakészen 
tájékoztatni és számukra képzést nyújtani 
a megfelelő közösségi és nemzeti jogra, 
illetve a schengeni vízumpolitikára
vonatkozóan. 

Indokolás

Fontos a személyzet megfelelő képzésének szükségességét hangsúlyozni. A konzulok és a 
konzuli képviseletek személyzete meglepően gyakran nincs tisztában vízumpolitikai 
kérdésekkel, ami nem egyértelmű schengeni politiká eredményezt.

Módosítás: 39
40. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A kereskedelmi közvetítőket 
méltányos és igazságos módon kell 
kezelni. Lehetővé kell tenni számukra 
kereskedelmi tevékenységeik megfelelő és 
ösztönző módon történő ellátását. 

Indokolás

A kereskedelmi közvetítőkre nem vonatkozhatnak olyan, nem méltányos korlátozások, melyek 
zavarokat okozhatnak kereskedelmi tevékenységeikben. 

Módosítás: 40
40. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) légitársaságokkal kötött szerződések, 
amelyeknek tartalmazniuk kell a kiutazást 

c) az oda- és a visszaút megbízható
megszervezése. 
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és a garantált, lekötött visszautat.

Indokolás

A korábbi bekezdés túlzottan korlátozó jellegű, mivel egyes országokban a bejövő turizmussal 
foglalkozó irodák gyakran foglalkoznak földi utazásszervezéssel (szállás, autóbuszos utazás 
stb.) saját országuk területén, azonban nem jogosultak repülőjegyek árusítására (pl. 
Spanyolországban). Az ilyen, bejövő turizmussal foglalkozó irodák esetében a vízumkérelmek 
kezelésének lehetőségét megtagadják. 

Módosítás: 41
41. cikk, (2) bekezdés

(2) A képviselő tagállam és a képviselt 
tagállam a 7. cikk szerinti képviseleti 
megállapodásról három hónappal e 
megállapodás hatálybalépését megelőzően 
tájékoztatja a nyilvánosságot. E 
tájékoztatás tartalmazza a kérelmezők azon 
lehetséges kategóriáinak jellemzőit, akik 
kérelmüket közvetlenül a képviselt 
tagállam diplomáciai vagy konzuli 
képviseletén nyújtják be.

(2) A képviselő tagállam és a képviselt 
tagállam a 7. cikk szerinti képviseleti 
megállapodásról lehetőség szerint három 
hónappal e megállapodás hatálybalépését 
megelőzően tájékoztatja a nyilvánosságot. 
E tájékoztatás tartalmazza a kérelmezők 
azon lehetséges kategóriáinak jellemzőit, 
akik kérelmüket közvetlenül a képviselt 
tagállam diplomáciai vagy konzuli 
képviseletén nyújtják be.

Indokolás
A képviseletre vonatkozó rövid idejű megállapodásokra mind a tagállamok, mind a 
kérelmezők érdekében szükség lehet.

Így tehát a három hónappal megelőzőn történő információnyújtás nem lehetséges.

Módosítás: 42
41. cikk, (7a) bekezdés (új)

(7a) A nyilvánosság számára az (1)–(7) 
bekezdéssel összhangban történő 
tájékoztatás a közös schengeni 
vízuminformációs weboldalon is 
rendelkezésre áll.

Indokolás

A nyilvánosság egyszerűen hozzáférhet a vízumeljárásra vonatkozó információkhoz. Ez fontos 
a vízumkérelmezők számára a vízumeljárással kapcsolatosan az egyértelműsítés és az 
átláthatóság lehetővé tétele érdekében.
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Módosítás: 43
42. cikk, (1) bekezdés

(1) Az olyan közös vízumpolitika 
harmonizált megközelítésének biztosítása 
érdekében, amely – ahol szükséges –
figyelembe veszi a helyi körülményeket is, 
a tagállamok diplomáciai és konzuli 
képviseletei és a Bizottság valamennyi 
illetékességi területen belül 
együttműködnek, és értékelik különösen a 
következők kialakításának szükségességét:

(1) Az olyan közös vízumpolitika 
harmonizált megközelítésének biztosítása 
érdekében, amely – ahol szükséges –
figyelembe veszi a helyi körülményeket is, 
a tagállamok diplomáciai és konzuli 
képviseletei és a Bizottság valamennyi 
illetékességi területen belül 
együttműködnek, és értékelik a 
következőket:

Indokolás

Egyértelmű együttműködési követelmény szükséges, mivel minden egyes joghatóságon belül 
össze kell hangolni a helyi konzuli együttműködés vízumeljárásait a lehető legteljesebb körű 
együttműködés és a schengeni térségre vonatkozóan egységes kép kialakítása érdekében. 

Módosítás: 44
42. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

Ha az a)–d) pont valamelyike vagy 
közülük több vonatkozásában a helyi 
konzuli együttműködés keretein belül 
folytatott értékelés megerősíti, hogy 
valóban van igény a helyi harmonizált 
megközelítés kialakítására, az ilyen 
harmonizált megközelítésre vonatkozó 
intézkedéseket a 46. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni. 

Ha az a)–d) pont valamelyike vagy 
közülük több vonatkozásában a helyi 
konzuli együttműködés keretein belül 
folytatott értékelés megerősíti, hogy 
valóban van igény a helyi harmonizált 
megközelítés kialakítására, az ilyen 
harmonizált megközelítésre vonatkozó 
intézkedéseket a 46. cikk (2a)
bekezdésében meghatározott eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Módosítás: 45
42. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Közös schengeni vízuminformációs 
weboldalt hoznak létre a közös 
vízumpolitika alkalmazásának további 
támogatása céljából. A schengeni 
vízuminformációs weboldal támogatja a 
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vízumeljárás lebonyolítását. 

Indokolás

Schengen is understood as a common space for mobility and it is widely perceived also 
outside the union. The Member States formulate national requirements for getting a visa, 
which makes them heterogeneous. The Visa Code foresees an extensive local consular 
cooperation where several consulates operate in the same town/region. The local consular 
cooperation shall, for instance, decide on common criteria for examining visa applications 
and the documents required. To further enhance the application of the common visa policy 
there is a need to establish a common Schengen visa internet site, www.schengenvisa.eu. 
Through the use of the Schengen internet site the applicant can handle some parts of the visa 
procedure. It shall enable applicants to acquire appointments, forms and information on the 
visa procedure. The site will progressively be developed so that application forms can be 
handed in through it.

Módosítás: 46
42. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A helyi konzuli együttműködés 
koherens eljárásokat állapít meg, melyek 
révén a kérelmezők a kérelmek benyújtása 
céljából telefonon, interneten vagy más 
módon regisztráltathatják magukat.

Indokolás

A kérelem tényleges benyújtásának folyamata több helyen bonyolult, időigényes folyamat. A 
kérelmezők általában a vízumkérelmezési eljárás e szakasza miatt ítélik meg az eljárást 
kedvezőtlenül. Ezért a tagállamoknak megfelelőbben kell megszervezniük és jobban össze kell 
hangolniuk a kérelmezés előtti eljárást. Ez a vízumkereskedelem ösztönzőit is csökkenti.

Módosítás: 47
Title V 

V. CÍM: Záró rendelkezések V. CÍM: Vízumkönnyítések

Indokolás

Új címet kell bevezetni a vízumkönnyítések tekintetében. 

Módosítás: 48
42a. cikk (új)
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42a. cikk
Hatásértékelés

A Bizottság két éven belül vizsgálatot 
végez azon személyszállító 
komptársaságokkal és utazási irodákkal 
együtt, melyek szolgáltatásokat végeznek 
és nyújtanak a schengeni térség 
határrégióiban, hogy megfelelőbben 
figyelembe vegyék e tevékenységek sajátos 
igényeit. 

Indokolás

A Bizottság javaslata nem hangsúlyozza eléggé azon sajátos körülményeket, melyekkel 
bizonyos üzleti tevékenységeknek a schengeni térség határrégióiban kell szembesülniük. 
Szükséges ezért alapos vizsgálat elvégzése az ilyen igényeket illetően, hogy megfelelőbb 
adatok álljanak rendelkezésre a rugalmasabb vízumeljárás bevezetésére vonatkozó jövőbeli 
határozatokhoz. 

Módosítás: 49
42b. cikk (új)

42b. cikk
Vízumkönnyítésre vonatkozó kétoldalú 

megállapodások
A Közösség és harmadik országok között 
megköthetők a rövid idejű tartózkodásra 
jogosító vízumok iránti kérelmek 
feldolgozásának megkönnyítését célzó 
kétoldalú megállapodások.
Az Európai Parlament és a Tanács 
közösen állapítja meg a 
vízumkönnyítésekről szóló tárgyalásokra 
vonatkozó felhatalmazást. Az Unió 
szomszédsági és partnerségi politikájának 
hatálya alá tartozó és a közösségi normák 
melletti elkötelezettséget vállaló államok 
az ilyen megállapodásokat illetően 
elsőbbséget élveznek. A kétoldalú 
vízumkönnyítési megállapítások során a 
rendeletek által megállapított alapvető 
iránymutatásokat kell követni. 
A vízumkönnyítési megállapodás hatását 
annak elfogadását követően minden 
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második évben megvizsgálják a további 
könnyítő intézkedések és új kérelmezői 
kategóriák felvétele szükségességének 
megállapítása céljából.

Indokolás

A schengeni tagállamokkal szoros együttműködést folytató harmadik országok kedvezményes 
elbánásra lesznek jogosultak a vízumkönnyítési megállapodások útján. Fontos azonban, hogy 
az ilyen megállapodások a vízumkódex általános elveit és a vízumkódexben megállapított főbb 
könnyítési elveket kövessék. A Parlamentet teljes körűen tájékoztatni kell és szükség esetén fel 
kell hívni hozzájárulásának megadására

Módosítás: 50
42c. cikk (új)

42c. cikk
Jóhiszemű utazók

Amennyiben a kérelmező teljes mértékben 
eleget tesz a vízumok tekintetében 
megállapított feltételeknek 
(vízumelőzményei nem kifogásolhatóak) 
öt éven belül három egymást követő 
vízumidőszak során a schengeni
tagállamokban, a kérelmező egyszerűsített 
eljárásra jogosult, ha a három előírt 
vízum közül az utolsó lejártát követő 5 
éven belül nyújt be vízumkérelmet.
Az eljárás egyszerűsítésének része a 
hosszabb távú tartózkodásra szóló, 
többszöri belépésre jogosító vízum 
odaítélése, az interjúk mellőzése, kevesebb 
bizonyító dokumentum előírása, illetve az, 
hogy a vízumkérelmezési eljárás egyes 
részei interneten is elvégezhetők. 

Indokolás

A VIS adatbázis bevezetését követően a kérelmezők vízumháttere könnyen követhetővé válik, 
és ilyen módon könnyen megállapítható, hogy a kérelmező jóhiszemű kérelmezőnek 
tekinthető-e és így jogosult-e kedvezőbb vízumfeltételekre és elbánásra a vízumeljárás során. 

A könnyítéseknek először is a kifogástalan vízumháttérre kell összpontosítaniuk.
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Módosítás: 51
42d. cikk (új)

42d. cikk
A vízumrendszer alóli mentesítésre 

vonatkozó eljárást
Amennyiben valamely harmadik ország 
teljesít meghatározott követelményeket, 
vagyis az alacsony elutasítási arányt, a 
visszafogadásra vonatkozó megállapodást, 
azt, hogy kevés személy tartózkodjon a 
vízum lejártát követően az adott területen, 
illetve kevés személyt kelljen kitoloncolni 
illegális foglalkoztatás miatt, a Bizottság 
javasolni fogja e harmadik ország 
tekintetében a vízumkötelezettség 
megszüntetését, összhangban az
539/2001/EK tanácsi rendelet 
rendelkezéseivel.

Indokolás

E módosítás célja egyértelmű eljárás megállapítása a vízumrendszer alóli mentesülést illetően 
olyan esetben, amikor valamely ország teljesíti a szükséges biztonsági feltételeket. Ezzel a 
schengeni vízumpolitika átláthatóbbá válik harmadik országokkal szemben, és hangsúlyozza a 
tényt, hogy az aktuális hosszú távú cél a vízummentes utazás. Ez a kiegészítés az 539/2001/EK 
rendelet (5) preambulumbekezdésére alapul. 

Módosítás: 52
VI. cím (új)

VI. CÍM: Záró rendelkezések

Módosítás: 53
44. cikk, (1) bekezdés

(1) A III., IV., V., VI., VIII., IX., X. és XI. 
mellékletet módosítani kell a 46. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban.

(1) A VI. és XI. mellékletet módosítani kell 
a 46. cikk (2a) bekezdésében említett 
eljárással összhangban.

Indokolás

Lásd az 5. módosítás indokolását. 
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Módosítás: 54
44. cikk, (2) bekezdés

(2) A 47. cikk (2) bekezdésének sérelme 
nélkül az I. és II. melléklet változtatásairól 
a 46. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban kell határozni.

(2) A 47. cikk (2) bekezdésének sérelme 
nélkül a többi melléklet változtatásairól a 
Szerződés 251. cikkében megállapított
eljárással összhangban kell határozni.

Indokolás

A rendelet alapvető elemei csak a jogalkotási eljárásnak megfelelően módosíthatók, amint az 
a schengeni határellenőrzési kódex (562/2006/EK rendelet) esetében is megvalósult.

Módosítás: 55
45. cikk

A tagállamok diplomáciai és konzuli 
képviseletei által a vízumkérelmek 
feldolgozása során követendő harmonizált 
gyakorlatokat és eljárásokat kialakító 
működési utasításokat kell összeállítani a 
46. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban. 

A tagállamok diplomáciai és konzuli 
képviseletei által a vízumkérelmek 
feldolgozása során követendő harmonizált 
gyakorlatokat és eljárásokat kialakító 
működési utasításokat kell összeállítani a 
46. cikk (2a) bekezdésében említett 
eljárással összhangban. 

Indokolás

Lásd az 5. módosítás indokolását. 

Módosítás: 56
46. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–
(4) bekezdése és 7. cikke alkalmazandó, 
figyelemmel a határozat 8. cikkének 
rendelkezéseire.

Indokolás

Lásd az 5. módosítás indokolását. 

Módosítás: 57
III. melléklet, 15. pont
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15. Fő úti cél szerinti tagállam 15. Úti cél szerinti tagállam(ok)

Indokolás

A javaslat szerint hosszabb időtartam áll rendelkezésre a vízumkérelem benyújtására a 
kérelmező által felkeresni kívánt országokat képviselő egyik diplomáciai vagy konzuli 
képviseleten. (Lásd a javaslat 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). Ilyen módon a kérelmező 
által felkeresni kívánt országokat meg kell nevezni a kérelemben.

Módosítás: 58
III. melléklet, 20. pont

20. Az utazás célja 20. Az utazás célja (jelölje meg a 
vízumkérelem tekintetében 
alkalmazandó(ka)t)

turizmus üzleti családi vagy baráti látogatás 
kulturális / sport / hivatalos látogatás
egészségügyi okok Egyéb (kérjük, 
részletezze): 

turizmus üzleti családi látogatás baráti 
látogatás kulturális / sport / hivatalos 
látogatás egészségügyi okok Egyéb 
(kérjük, részletezze): 

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy az utazásra több okot is megjelölhessenek, mivel ez közelebb áll a 
valósághoz. 

A barátok és a családtagok meglátogatására vonatkozó vízumkérelmek feldolgozása eltérő. 
Ezért indokolt e pont két külön pontra bontása. 

Módosítás: 59
III. melléklet, 23. pont

23. A tagállamban vendégül látó személy 
neve. Ha ez nem alkalmazható, a 
tagállambeli szálloda neve vagy az 
ideiglenes tartózkodási cím.

23. A tagállamban vendégül látó személy 
neve. Ha ez nem alkalmazható, a 
tagállambeli szálloda neve vagy az 
ideiglenes tartózkodási cím.

A vendégül látó személy címe (és e-mail 
címe)

A vendégül látó személy címe (és e-mail 
címe)

Telefonszám (és faxszám) Telefonszám (és faxszám)

(A kitöltésre nincs szükség, ha 
megfelelően bizonyítják a felkeresni 
tervezett schengeni tagállamban vagy 
tagállamokban a megélhetés és a szállás 
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költségeit fedező anyagi eszközök 
meglétét.)

Indokolás

A kérelmezőnek az előírás szerint gyakran az indulás előtt valamennyi szállást és útvonalat 
ismernie kellene. Elegendő, ha a kérelmező igazolni tudja, hogy a megélhetés és a szállás 
fedezésére elegendő anyagi eszközzel rendelkezik, ha jóhiszeműségét illetően nem merülhet fel 
kétely. Elképzelhető, hogy az utazás egy része tekintetében nem foglaltak előre szállást 
szállásadónál, szállodában vagy ideiglenes címen.

Módosítás: 60
X. melléklet, (2a) bekezdés (új)

A vízum érvényessége egy hónap a vízum 
által engedélyezett időtartamon felül. 

Indokolás

A vízum használatát illetően rugalmas időkeretet kell engedélyezni. Ez indokolható pl. a 
dátumok találkozó, betegség vagy más késleltető tényezők miatt történő megváltoztatásával. 
Egy hónap elegendő rugalmasságot biztosít az utazás késedelmét okozó probléma 
megoldására. 

Módosítás: 61
X. melléklet, (4) bekezdés, negyedik a. albekezdés (új)

Ha a vízum 90 napnál rövidebb időre szól, 
a napok száma ugyanennyi napot jelent 
minden 6 hónapos időszakon belül.

Indokolás

A szabályok egyértelműsítése. Ezt a gyakorlatot már a legtöbb schengeni tagállam 
alkalmazza, azonban nem mindegyik, és ez zavarokhoz vezetett az eddigiekben. 
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INDOKOLÁS

I. A javaslat háttere

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelenleg több olyan jogalkotási 
javaslattal is foglalkozik, melyek jelentős hatást gyakorolhatnak a schengeni országok 
vízumpolitikájára:

- a vízuminformációs rendszer (VIS)1;

- a hatályos Közös Konzuli Utasítás (CCI) módosítása, a biometria bevezetésével2;

- ez a jogalkotási javaslat, melynek célja a Közös Konzuli Utasítás reformja, illetve új 
közösségi vízumkódexszé alakítása.

A Közös Konzuli Utasítás (CCI) jelenleg a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok, 
tranzitvízumok és repülőtéri tranzitvízumok kiadására vonatkozó eljárásokra és feltételekre 
vonatkozó alap jogi aktus.

II. A Bizottság javaslata

A Bizottság ezt a javaslatot a hágai program keretében nyújtja be, mely hangsúlyozza a közös 
vízumpolitika – mint a jogszerű utazás előmozdítását és az illegális bevándorlás kezelését 
célzó rendszer eleme továbbfejlesztése iránti igényt, a nemzeti jogszabályok, illetve a helyi 
konzuli képviseletek kezelési eljárásai további harmonizációja útján. 

A hágai program célkitűzéseinek teljesítése és a közös vízumpolitikának a fent említett 
vízumtípusok kibocsátását illető koherenciájának megerősítése érdekében a rendeletre 
irányuló javaslat a következőkkel foglalkozik:

  

1 Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú 
tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (COM/2005/0835 végleges -
COD 2005/0287).

Javaslat – A Tanács határozata a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok belső biztonságért felelős 
hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése és kivizsgálása érdekében, konzultációs céllal történő hozzáférésről (COM/2005/0600 végleges -
CNS 2005/0232 ).

2 Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a diplomáciai és konzuli képviseletek számára 
kibocsátott, a vízumokra vonatkozó Közös Konzuli Utasításnak a biometrikus adatok bevezetésével, valamint a 
vízumkérelmek fogadása és feldolgozása megszervezésének rendelkezéseivel kapcsolatos módosításáról. (COM 
(2006)0269).
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- Valamennyi, vízumkiadással és a vízumok elutasításával és a kibocsátott vízumok 
érvényességének meghosszabbításával, érvénytelenítésével, visszavonásával és érvényességük 
lerövidítésével kapcsolatos rendelkezés egyetlen vízumkódexbe történő foglalása: ez 
vonatkozik a repülőtéri tranzitvízumokra (ATV), a vízumok határon történő kiadására, a 
vízumok érvénytelenítésére és érvényességük visszavonására, kibocsátott vízum 
érvényességének meghosszabbítására és a statisztikák cseréjére. Az ATV-k tekintetében –
annak érdekében, hogy a vízumpolitika valamennyi szempontjának harmonizálására 
vonatkozó általános célkitűzés megvalósítható legyen – elvetették annak lehetőségét, hogy 
egyes tagállamok bizonyos állampolgárokra ATV-követelményeket rójanak.

- A vízumkiadási eljárás új dimenziói: a rövid távú tartózkodásra szóló vízumokra vonatkozó 
adatok tagállamok közötti cseréjére vonatkozó vízuminformációs rendszer (VIS) létrehozása 
alapvetően megváltoztatja a vízumkérelmek feldolgozását. Egyrészt a tagállamok 
automatikusan hozzáférhetnek valamennyi, vízumot kérő személyre vonatkozóan az 
információkhoz (az adatok megőrzésének 5 éves időszakában), ami elősegíti az ezt követő 
vízumkérelmek megvizsgálását. Másrészt a biometrikus azonosítók vízumkérelem benyújtása 
tekintetében való előírása jelentős hatással lesz a kérelmek befogadásának gyakorlati 
szempontjaira. Mivel a VIS várhatóan rövidesen működni kezd, a Bizottság úgy határozott, 
hogy külön jogalkotási javaslatban teszi naprakésszé a CCI-t, melyben megállapítják a 
biometrikus azonosítók összegyűjtésére vonatkozó normákat, illetve különféle lehetőségekről 
rendelkeznek a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseleteinek a vízumkérelmezők 
kezelésével kapcsolatosan alkalmazott gyakorlati eljárásait illetően, illetve jogi keretet 
biztosítanak a tagállamok külső szolgáltatókkal való együttműködésére (1) (ennek előadója 
Baroness LUDFORD). Az említett javaslat tartalmát e javaslat szerkezetébe illesztették és 
ehhez igazították, és ezt fogják módosítani, amint lezárultak a külön javaslatra vonatkozó 
tárgyalások. A kereskedelmi közvetítőkkel, úgymint utazási irodákkal és utazásszervezőkkel 
való együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket megerősítették ezen új helyzet figyelembe 
vétele érdekében. 

- A közösségi joganyag bizonyos részeinek fejlesztése: a Bizottság megvitatja a maximális 
kibocsátási időre vonatkozó rendelkezések bevezetését; egyértelmű megkülönböztetést tesz az 
elfogadhatatlan kérelmek és a formai okokból elutasított kérelmek között; teljes körű 
átláthatóságot biztosítanak azon harmadik országok listáját illetően, melyek állampolgáraira 
vonatkozóan előzetes konzultációt kell folytatni; harmonizált űrlapokat biztosít a meghívás, a 
költségek fedezése és a szállás igazolására; kötelezi a tagállamokat az elutasító határozatokra 
vonatkozóan értesítésre és indokolásra; jogi keretet biztosít a tagállamok diplomáciai és 
konzuli képviseletei és a külső kereskedelmi szolgáltatók közötti együttműködés harmonizált 
megközelítését illetően; illetve kötelező szabályokról rendelkezik a tagállamok diplomáciai és 
konzuli képviseletei és a kereskedelmi közvetítők közötti együttműködésről.

- Bizonyos kérdések egyértelműsítése a jogalkotási rendelkezések harmonizált 
alkalmazásának fokozása céljából: ez különösen a korlátozott területi érvényességű vízumra
(LTV) és az utazási betegbiztosításra (TMI) vonatkozik.

- Az átláthatóság és a jogbiztonság növelése a CCI és mellékletei rendelkezései jogi 
státuszának tisztázása útján, törölve a jogi aktusból a felesleges vagy tisztán gyakorlati 
működési jellegű rendelkezéseket: a hatályos Közös Konzuli Utasítás tizennyolc mellékletet 
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tartalmaz, számos jogi rendelkezéssel és különféle információkkal: harmadik országok 
vízumköteles állampolgárainak listája, bizonyos típusú útiokmányok birtokosainak 
mentesítése, képviseleti táblázat, a birtokost vízum nélküli belépésre jogosító dokumentumok, 
technikai előírások stb. Az említett mellékletek jogi státuszának tisztázása érdekében a 
Bizottság úgy határozott, hogy csak a szövegben foglalt rendelkezések végrehajtásához 
közvetlenül kapcsolódó mellékleteket tartja meg, vagyis a rendelet I–XIII. mellékletét. A
Bizottság emellett javasolja a következőkre tett hivatkozások törlését: nemzeti vízumok („D” 
vízumok); hosszú idejű tartózkodásra jogosító nemzeti vízum, ami egyidejűleg rövid idejű 
tartózkodásra jogosító schengeni vízum („D+C” vízumok); csoportos vízumok; a CCI 2. és 6. 
melléklete

- A vízumkódex működési szintjén összehangolt alkalmazás: a vízumkódex csak a rövid idejű 
tartózkodásra jogosító és a tranzitvízumok, illetve repülőtéri tranzitvízumok kiadásáról 
tartalmaz jogszabályi rendelkezéseket. Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok ezt 
követően tartózkodnak attól a jelenlegi gyakorlattól, hogy a közös szabályokat „felülíró” 
nemzeti utasításokat adnak, a jogszabályok gyakorlati alkalmazására vonatkozóan egyetlen 
közös utasítás készítendő. A vízumkódexre irányuló javaslat elkészítése során a Bizottság
egyúttal megvizsgálta „A vízumkódex gyakorlati alkalmazására vonatkozó utasítások” című, 
a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei által a vízumkérelmek feldolgozása során 
követendő harmonizált gyakorlatokat és eljárásokat megállapító gyakorlati dokumentum 
formáját és tartalmát. Ezen utasítások, melyeket a rendelet V. címében előírt eljárás keretében 
kell elkészíteni, semmilyen esetben sem írhatnak elő a vízumkódexen felül jogszabályi 
kötelezettségeket, hanem kizárólag gyakorlati jellegűek. Véglegesítésükre a kódex hatályba 
lépéséig sor kerül.

A Bizottság javaslata végül tárgyalja a Szerződésekhez csatolt különféle jegyzőkönyvek 
következményeit, mivel e rendelet alapja a schengeni joganyag. Vizsgálja továbbá azon 
következményeket is, melyek az új tagállamok számára a schengeni joganyagra alapuló jogi 
eszközök végrehajtásának kétlépcsős eljárásából adódnak. 

III. Az előadó álláspontja

Az előadó szerint a Bizottság több ponton sikeresen azonosította a schengeni térség 
vízumgyakorlatával kapcsolatos valós problémákat. A megfelelőbb helyi szintű koordináció 
szükségessége, a konzuli képviseletek alkalmazottai folyamatos továbbképzésének 
fontossága, illetve a kérelmezők által a vízum megszerzése érdekében teljesítendő 
követelményekre vonatkozó, könnyen hozzáférhető információ jelentősége szerepelt azon 
kérdések között, melyekre vonatkozóan az előadó helyszíni vizsgálatot folytathatott 
Algériában, Kijevben, Szentpéterváron és Varsóban. A Bizottság javaslatában szereplő több 
újításnak is e kérdések orvoslása a célja. 

Nehéznek bizonyult azonban valóban nyitott párbeszédet elérni a vízumpolitikáért felelős 
minisztériumokkal. A döntéshozatali kultúra még mindig viseli az évtizedek során a 
biztonsági hatóságok körében kialakult szokások lenyomatát. Ez azt jelenti, hogy diszkrétek, 
illetve nem hajlandók a külvilágot tevékenységeikről tájékoztatni. Ilyen körülmények között 
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nehéz volt például arról tudomást szerezni, hogy bizonyos lépések és követelmények milyen 
fontossággal bírnak valójában a vízumeljárásban. A schengeni térség vízumpolitikája az EU 
külső arculatának fontos részét alkotja. Az előadó által javasolt módosítások öt olyan főbb 
kérdéskörrel kapcsolatosak, melyeket már a 2006. decemberi munkadokumentum is tárgyalt. 
Ezek az alábbiak:
(1) Egységes külső arculat
(2) Pozitív benyomás és ügyfélszolgálat
(3) Problémás területek és megoldások
(4) A Közösség politikai lehetőségei
(5) Közvetlen kommunikáció

Ezen öt területtel kapcsolatosan számos módosítás született. A schengeni térség a szabad 
mozgás térsége, és az Unió tagállamainak egyik legsikeresebb megvalósult projektje. A 
schengeni térség fogalma nem csupán az EU-n belül nyert elfogadottságot, de az EU-n kívül 
is, ahol a „schengeni vízum” fogalmát általánosan ismerik. Mindenesetre sok tennivaló van 
még annak érdekében, hogy a schengeni térség közös külső arculatot kapjon. A schengeni 
vízumnak nincs például közös weboldala. Egyazon helyre a különféle konzuli képviseletek 
vízumszabályai jelentős eltéréseket mutathatnak. Ha egy tagállamnak adott helyen nincs 
képviselete (pl. Spanyolországnak Murmanszkban), a helyi lakosság nem keresheti fel az ott 
található finn konzulátust. Ehelyett Szentpétervárra kell utazniuk (vonaton 24 órás út), ha 
szokásos nyaralás céljából spanyol schengeni vízumot kívánnak kérelmezni. A tagállamokat 
kötelezni kell arra, hogy kössenek egymással együttműködési megállapodásokat olyan 
esetekre, amikor egy adott konzulátus túl nagy távolságra található. Az ilyen megállapodások 
kényszere még erősebb akkor, amikor biometrikus azonosítókat vezetnek be, ami azt jelenti, 
hogy valamennyi kérelmezőnek személyesen meg kell jelennie az adott konzulátuson.

Az alapvető biztonsági kérdések veszélyeztetése nélkül fontos, hogy a schengeni 
konzulátusok ügyfélorientált munkamódszereket alkalmazzanak. Azon személyeknek, 
akiknek kivételesen hosszú vagy rendkívül körülményes utazást jelent a legközelebbi 
konzulátus megközelítése (a kérelmezőknek időnként pl. el kell utazniuk egy másik országba, 
ahová szintén vízum szükséges, annak érdekében, hogy aztán a schengeni térségbe szóló 
vízumot kérelmezhessenek), biztosítani kell a lehetőséget, hogy csak egyszer kelljen 
megtenniük az utat. Az előadó szerint továbbá a vízumdíjat viszonylag alacsony szinten – 35 
EUR) kell tartani, és egyes személyek, pl. a szülők által kísért gyermekek vagy a 
csereprogrammal érintett személyek a díj alól mentesülhetnének. Emellett a többszöri 
beutazásra jogosító vízumok kiadásának gyakorlatát ki kell terjeszteni. A jóhiszemű utazók –
vagyis azon személyek számára, akik többször kaptak schengeni vízumot, és azzal nem éltek 
vissza, illetve nem sértették meg a schengeni térség szabályait – ez szintén biztosítandó az 
előre meghatározott kategóriák, pl. az üzletemberek, egyes diákcsoportok és közeli 
hozzátartozók esetén. A személyek különösen szigorú kategorizálásának az eredménye a 
nehézkes elhatárolás lehet. Mi történik, ha valaki egy vállalattal való üzleti kapcsolatát a 
schengeni térségben szakítja meg? Mi történik, ha valaki befejezte tanulmányait stb.? A 
jogalkotó nem ítélheti meg pusztán egy kategóriába történő besorolás útján a jóhiszeműséget. 
Súlyozni kell tehát a személy vízumelőzményeit az illető vízumkérelmének vizsgálatakor. 
Emellett kritikai értékelés szükséges azt illetően, hogy mely dokumentumokra van egy 
kérelmezőnek ténylegesen szüksége ahhoz, hogy vízumot kérelmezhessen, illetve hogy 
milyen részletes útvonalleírást kell benyújtania.
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Az előadó további figyelmet érdemlő hiányosságokat is felfedezett. A Bizottság nem vette 
kellően figyelembe javaslatában a Balti-tenger, a Földközi-tenger és a Fekete-tenger 
régiójában a személyszállító kompokkal kapcsolatos sajátos körülményeket. Ma jelentős az 
EU-tagállamok közötti forgalom, azonban a schengeni országok és a harmadik országok 
közötti forgalom erősen korlátozott, és ez elsősorban a vízumszabályoknak róható fel. A 
kérdés mélyebb vizsgálatot igényel.

Fontos továbbá, hogy a harmadik országnak ismernie kell azon feltételeket, melyeket a 
vízumkövetelmény alóli mentesüléshez teljesítenie kell. Az előadó szerint a schengeni 
országoknak egyértelmű szabályokat kell kialakítaniuk olyan esetekre, amikor egy ország 
mentesül a vízumkérelem alól. Az ilyen mechanizmusokat a következő kritériumokra kell 
alapozni: alacsony elutasítási arány, támogatási és szállásra vonatkozó megállapodások 
alkalmazása, kevés ilyen állampolgár tartózkodik a vízum lejártát követően az adott területen, 
kevés személyt kell bármilyen alapon elutasítani, garantáltan megbízható útiokmányok és 
eredményes határellenőrzések.

Emellett az EU vízumpolitikájának tükröznie kell külpolitikája alapvető prioritásait. Ennek 
elviekben eleget tesz a vízumegyszerűsítési megállapodások megléte, azonban e 
megállapodások közelebbi vizsgálata során kiderül, hogy ezek minimalista jellegűek. Az 
előadó szerint olyan főbb kérdésekre vonatkozóan, mint a több éves érvényességi időszakra 
kibocsátott vízumok fokozottabb előfordulása, a biometrikus adatok alkalmazása vagy 
elvetése, illetve a díjak jelentős csökkentése adott esetben szintén vízumegyszerűsítési 
megállapodások kötendők. Fontos továbbá, hogy az Európai Parlamentet is be kell vonni az 
ilyen megállapodások megkötésére vonatkozó tárgyalási felhatalmazások kialakításába, 
illetve a tárgyalások lebonyolításába. Zavaró továbbá, hogy számos, az EU körül élő fiatal 
sohasem járt még külföldön. Az Unió felelős azért, hogy ezek az emberek ne szigetelődjenek 
el. Ellenkező esetben teret nyerhetnek a nacionalista és radikális tendenciák.


