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Módosítás 2
Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2005/267/EK tanácsi határozat 
létrehozta a szabálytalan migrációval, az 
illegális belépéssel és bevándorlással, 
valamint az illegálisan tartózkodók 
visszaküldésével kapcsolatos 
információcsere biztonságos, webalapú 
információs és koordinációs hálózatát a 
tagállamok migrációigazgatási szolgálatai
(ICONet) részére.
Az információcsere elemei közé fel kell 
venni a bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatait is.

(2) A 2005/267/EK tanácsi határozat 
létrehozta a szabálytalan migrációval, az 
illegális belépéssel, a szabálytalan
bevándorlással, valamint az illegálisan 
tartózkodók visszaküldésével kapcsolatos 
információcsere biztonságos, webalapú 
információs és koordinációs hálózatát a 
tagállamok migrációigazgatási szolgálatai
(ICONet) részére
Az információcsere elemei közé fel kell 
venni a bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatait is.

Or. sv

Indokolás

A ”törvénytelen” és a ”szabálytalan” kifejezés a migrációval és a bevándorlással 
kapcsolatban egy és ugyanazt kívánja kifejezni.  Az „illegális” jelző azonban a probléma 
nagyságrendjét csak fokozná, ezért a „szabálytalan migráció” és a „szabálytalan 
bevándorlás” kifejezéseket kell előnyben részesíteni. 

Módosítás 3
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A bevándorlási összekötő 
tisztviselőknek információkat kell 
gyűjteniük az illegális bevándorlásról 
operatív vagy stratégiai szinten, illetve 
mindkét szinten történő felhasználás 
céljából. Ezen információk nagymértékben 
hozzájárulhatnak a Frontex ügynökség 

(4) A bevándorlási összekötő 
tisztviselőknek információkat kell 
gyűjteniük a szabálytalan bevándorlásról 
operatív vagy stratégiai szinten, illetve 
mindkét szinten történő felhasználás 
céljából. Ezen információk nagymértékben 
hozzájárulhatnak a Frontex ügynökség 
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kockázatelemzéssel kapcsolatos 
tevékenységeihez; ezt elősegítendő 
szorosabb együttműködést kell kialakítani 
a bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatai, valamint a Frontex ügynökség 
között.

kockázatelemzéssel kapcsolatos 
tevékenységeihez; ezt elősegítendő 
szorosabb együttműködést kell kialakítani 
a bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatai, valamint a Frontex ügynökség 
között.

Or. fr

Indokolás

Lehet beszélni „illegális tartózkodásról”, „szabálytalan tartózkodásról” vagy akár 
„jogszerűtlen bevándorlásról”, de „illegális bevándorlásról” nem helyénvaló beszélni.

Módosítás 4
Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A bevándorlási összekötő 
tisztviselőknek információkat kell 
gyűjteniük az illegális bevándorlásról 
operatív vagy stratégiai szinten, illetve 
mindkét szinten történő felhasználás 
céljából. Ezen információk nagymértékben 
hozzájárulhatnak a Frontex ügynökség 
kockázatelemzéssel kapcsolatos 
tevékenységeihez; ezt elősegítendő 
szorosabb együttműködést kell kialakítani 
a bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatai, valamint a Frontex ügynökség 
között.

(4) A bevándorlási összekötő 
tisztviselőknek információkat kell 
gyűjteniük a szabálytalan bevándorlásról 
operatív vagy stratégiai szinten, illetve 
mindkét szinten történő felhasználás 
céljából Ezen információk nagymértékben 
hozzájárulhatnak a Frontex ügynökség 
kockázatelemzéssel kapcsolatos 
tevékenységeihez; ezt elősegítendő 
szorosabb együttműködést kell kialakítani 
a bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatai, valamint a Frontex ügynökség 
között.

Or. sv

Indokolás

A ”törvénytelen” és a ”szabálytalan” kifejezés a migrációval és a bevándorlással 
kapcsolatban egy és ugyanazt kívánja kifejezni. Az „illegális” jelző azonban a probléma 
nagyságrendjét csak fokozná, ezért a „szabálytalan migráció” és a „szabálytalan 
bevándorlás” kifejezéseket kell előnyben részesíteni.
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Módosítás 5
Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 
2007. május 23-i 2007/574/EK határozata a 
Szolidaritás és a migrációs áramlások 
igazgatása általános program keretében a 
2007. január 1. és 2013. december 31. 
közötti időszakra létrehozza a Külső 
Határok Alapot, hogy hozzájáruljon a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség 
megerősítéséhez, valamint a tagállamok 
közötti szolidaritás elvének 
alkalmazásához. Az alap rendelkezésére 
álló forrásokat fel lehet használni a 
tagállamok harmadik országokban működő 
konzulátusai vagy egyéb szolgálatai által 
szervezett tevékenységek megerősítéséhez, 
valamint a bevándorlási összekötő 
tisztviselői hálózatok működési kapacitása 
megerősítésének elősegítéséhez, hogy e 
hálózatok révén hatékonyabb 
együttműködést mozdítsanak elő a 
tagállamok között.

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 
2007. május 23-i 2007/574/EK határozata a 
Szolidaritás és a migrációs áramlások 
igazgatása általános program keretében a 
2007. január 1. és 2013. december 31. 
közötti időszakra létrehozza a Külső 
Határok Alapot, hogy hozzájáruljon a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség 
megerősítéséhez, valamint a tagállamok 
közötti, valamint a tagállamok és 
harmadik országok közötti szolidaritás 
elvének alkalmazásához Az alap 
rendelkezésére álló forrásokat fel lehet 
használni a tagállamok harmadik 
országokban működő konzulátusai vagy 
egyéb szolgálatai által szervezett 
tevékenységek megerősítéséhez, valamint a 
bevándorlási összekötő tisztviselői 
hálózatok működési kapacitása 
megerősítésének elősegítéséhez, hogy e 
hálózatok révén hatékonyabb 
együttműködést mozdítsanak elő a 
tagállamok között.

Or. sv

Indokolás

Amikor a migrációval kapcsolatban szolidaritásról beszélünk, fontos, hogy ne csak a 
tagállamok egymás közötti szolidaritásra utaljunk, hanem a tagállamok és harmadik országok 
közöttire is.
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Módosítás 6
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Tanácsot, az Európai Parlamentet és 
a Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell 
az Európai Unió számára különös 
jelentőséggel bíró, meghatározott régiókba 
és/vagy országokba kirendelt bevándorlási 
összekötő tisztviselők hálózatainak 
tevékenységéről, valamint az illegális
bevándorlással összefüggő ügyek 
tekintetében ezekben a régiókban és/vagy 
országokban fennálló helyzetről. Az 
Európai Unió számára különös 
jelentőséggel bíró, meghatározott régiók 
és/vagy országok kiválasztása objektív 
migrációs mutatók – például az illegális
bevándorlással kapcsolatos statisztikák és a 
Frontex ügynökség által készített 
kockázatelemzések – alapján történik, 
valamint összhangban van az átfogó uniós 
külkapcsolati politikával.

(7) A Tanácsot, az Európai Parlamentet és 
a Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell 
az Európai Unió számára különös 
jelentőséggel bíró, meghatározott régiókba 
és/vagy országokba kirendelt bevándorlási 
összekötő tisztviselők hálózatainak 
tevékenységéről, valamint a szabálytalan
bevándorlással összefüggő ügyek 
tekintetében ezekben a régiókban és/vagy 
országokban fennálló helyzetről. Az 
Európai Unió számára különös 
jelentőséggel bíró, meghatározott régiók 
és/vagy országok kiválasztása objektív 
migrációs mutatók – például a 
szabálytalan bevándorlással kapcsolatos 
statisztikák és a Frontex ügynökség által 
készített kockázatelemzések – alapján 
történik, valamint összhangban van az 
átfogó uniós külkapcsolati politikával.

Or. fr

Indokolás

Lehet beszélni „illegális tartózkodásról”, „szabálytalan tartózkodásról” vagy akár 
„jogszerűtlen bevándorlásról”, de „illegális bevándorlásról” nem helyénvaló beszélni.

Módosítás 7
Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Tanácsot, az Európai Parlamentet és 
a Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell 
az Európai Unió számára különös 
jelentőséggel bíró, meghatározott régiókba 

(7) A Tanácsot, az Európai Parlamentet és 
a Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell 
az Európai Unió számára különös 
jelentőséggel bíró, meghatározott régiókba 
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és/vagy országokba kirendelt bevándorlási 
összekötő tisztviselők hálózatainak 
tevékenységéről, valamint az illegális
bevándorlással összefüggő ügyek 
tekintetében ezekben a régiókban és/vagy 
országokban fennálló helyzetről. Az 
Európai Unió számára különös 
jelentőséggel bíró, meghatározott régiók 
és/vagy országok kiválasztása objektív 
migrációs mutatók – például az illegális
bevándorlással kapcsolatos statisztikák és a 
Frontex ügynökség által készített 
kockázatelemzések – alapján történik, 
valamint összhangban van az átfogó uniós 
külkapcsolati politikával.

és/vagy országokba kirendelt bevándorlási 
összekötő tisztviselők hálózatainak 
tevékenységéről, valamint a szabálytalan
bevándorlással összefüggő ügyek 
tekintetében ezekben a régiókban és/vagy 
országokban fennálló helyzetről. Az 
Európai Unió számára különös 
jelentőséggel bíró, meghatározott régiók 
és/vagy országok kiválasztása objektív 
migrációs mutatók – például a 
szabálytalan bevándorlással kapcsolatos 
statisztikák és a Frontex ügynökség által 
készített kockázatelemzések – alapján 
történik, valamint összhangban van az 
átfogó uniós külkapcsolati politikával.

Or. sv

Indokolás

A ”törvénytelen” és a ”szabálytalan” kifejezés a migrációval és a bevándorlással 
kapcsolatban egy és ugyanazt kívánja kifejezni. Az „illegális” jelző azonban a probléma 
nagyságrendjét csak fokozná, ezért a „szabálytalan migráció” és a „szabálytalan 
bevándorlás” kifejezéseket kell előnyben részesíteni. 

Módosítás 8
Franziska Keller

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új)
377/2004/EK rendelet
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az 1. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:
"1. E rendeletben a "bevándorlási 
összekötő tisztviselő" valamely 
tagállamnak a bevándorlási hivatal vagy 
más illetékes hatóság által annak 
érdekében külföldre kiküldött képviselője, 
hogy kapcsolatokat létesítsen és tartson 
fenn a fogadó ország hatóságaival, 
elősegítendő a kényszermigráció 
megelőzését és az ellene folytatott 
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küzdelmet, a migránsok önkéntes 
hazatelepülését és a legális migráció 
igazgatását.

Or. en

Módosítás 9
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új)
377/2004/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1 bis) A 2. cikk (2) bekezdése a 
következőképpen módosul:
"2. A bevándorlási összekötő tisztviselők 
az információkat azok operatív vagy 
stratégiai szinten, illetve mindkét szinten 
történő felhasználása érdekében gyűjtik. 
Ezen információk különösen a következő 
kérdéseket érintik:
a fogadó országból származó vagy azon 
áthaladó szabálytalan bevándorlók 
áramlása,
a szabálytalan bevándorlók ezen áramlása 
során a tagállamok területének elérése 
érdekében követett útvonalak,
a fentiek megvalósításának módja, 
ideértve a használt szállítóeszközöket, 
közvetítők bevonását stb.,
az embercsempészetben részt vevő 
bűnszervezetek létezése és tevékenysége,
olyan történések és események, amelyek 
új fejleményeket okozhatnak vagy 
eredményezhetnek a szabálytalan 
bevándorlók áramlása tekintetében,
a személyazonossági és úti okmányok 
hamisítására vagy meghamisítására 
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használt módszerek,
a fogadó ország hatóságainak nyújtott 
segítség módjai és eszközei a területükről 
származó vagy azon áthaladó szabálytalan 
bevándorlók áramlásának megelőzésére, 
a szabálytalan bevándorlók származási 
országukba történő visszaküldése és 
hazatelepítése elősegítésének módjai és 
eszközei, 
a fent említett kérdésekre vonatkozó 
jogszabályok és joggyakorlat,
a korai előrejelző rendszeren keresztül 
továbbított információk.
migráns tömegek határon való 
megjelenése esetén az azonnali 
humanitárius segítségnyújtást lehetővé 
tevő eszközök;
- a legális bevándorlást megkönnyítő 
eszközök."

Or. fr

Indokolás

Lehet beszélni „illegális tartózkodásról”, „szabálytalan tartózkodásról” vagy akár 
„jogszerűtlen bevándorlásról”, de „illegális bevándorlásról” nem helyénvaló beszélni.

Ezenkívül emlékeztetni kell arra, hogy a bevándorlási összekötő tisztviselő megbízatása 
kiterjed a legális bevándorlás területére is, amint azt a bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatának létrehozásáról szóló 377/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (1) bekezdése 
előírja.

Módosítás 10
Franziska Keller

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 b pont (új)
377/2004/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) A 2. cikk (2) bekezdése a 
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következőképpen módosul:
"2. A bevándorlási összekötő tisztviselők 
az információkat azok operatív vagy 
stratégiai szinten, illetve mindkét szinten 
történő felhasználása érdekében gyűjtik. 
Ezen információk különösen a következő 
kérdéseket érintik:
a fogadó országból származó vagy azon 
áthaladó illegális bevándorlók áramlása,
az illegális bevándorlók ezen áramlása 
során a tagállamok területének elérése 
érdekében követett útvonalak,
a fentiek megvalósításának módja, 
ideértve a használt szállítóeszközöket, 
közvetítők bevonását stb.,
az embercsempészetben részt vevő 
bűnszervezetek létezése és tevékenysége,
olyan történések és események, amelyek 
új fejleményeket okozhatnak vagy 
eredményezhetnek az illegális 
bevándorlók áramlása tekintetében,
a személyazonossági és úti okmányok 
hamisítására vagy meghamisítására 
használt módszerek,
 a fogadó ország hatóságainak nyújtott 
segítség módjai és eszközei-a 
kényszermigráció okai elleni 
küzdelemben,
az illegális bevándorlók származási 
országukba történő visszaküldése és 
hazatelepítése elősegítésének módjai és 
eszközei,
a fent említett kérdésekre vonatkozó 
jogszabályok és joggyakorlat,
a korai előrejelző rendszeren keresztül 
továbbított információk.
tájékoztatás az emberi jogok helyzete 
tekintetében a fogadó országban.”

Or. en
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Módosítás 11
Franziska Keller

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 c pont (új)
377/2004/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1c) A 3. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:
"1. A tagállamok rendszeresen és 
késedelem nélkül tájékoztatják egymást, 
az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a 
Bizottságot a bevándorlási összekötő 
tisztviselőik kirendeléséről, feladataik 
meghatározásával együtt. A Bizottság az 
összegyűjtött információkat a Tanács és a 
tagállamok rendelkezésére bocsátja."

Or. en

Módosítás 12
Franziska Keller

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1d pont (új)
377/2004/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1d) A 3. cikk (2) bekezdése a 
következőképpen módosul:
"2. Valamennyi tagállam tájékoztatja a 
többi tagállamot, valamint az Európai 
Parlamentet a bevándorlási összekötő 
tisztviselők harmadik országba történő 
kirendelésére vonatkozó szándékáról is, 
annak érdekében, hogy a többi tagállam 
kifejezhesse azon szándékát, hogy 
együttműködési megállapodást kössön az 
érintett tagállammal e kirendelés 
tekintetében, az 5. cikkben említettek 
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szerint.

Or. en

Módosítás 13
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
377/2004/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- információkat és gyakorlati 
tapasztalatokat cserélnek, különösen
találkozók keretében, valamint az ICONet-
en keresztül

- információkat és bevált gyakorlati 
tapasztalatokat cserélnek a szabálytalan 
bevándorlás elleni harc és az 
emberkereskedelmi hálózatok, a 
menedékjogot kérőkre vonatkozó 
eljárások és a legális bevándorlás kezelése 
tekintetében, például találkozók keretében, 
valamint az ICONet-en keresztül.

Or. fr

Indokolás

Hasznosnak látszik a többek között az ICONet-en keresztül megosztandó információk 
részletezése, valamint gondoskodni kell a bevált gyakorlati tapasztalatok cseréjéről a 
bevándorlási összekötő tisztviselők hálózaton belül.

Módosítás 14
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a a alpont (új)
377/2004/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – 8 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az (1) bekezdés a következő (8a) 
francia bekezdéssel egészül ki: 
„- olyan közös tájékoztatási politikát 
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valósítanak meg, amelynek célja a 
származási ország lakossága 
tudatosságának fokozása a legális 
bevándorlási módokra vonatkozóan, 
továbbá a lakosság figyelmeztetése a 
szabálytalan bevándorlással és az 
emberkereskedelmi hálózatokkal 
kapcsolatos kockázatokra.”

Or. fr

Indokolás

A bevándorlási összekötő tisztviselők munkájának középpontjába kell állítani a helyi lakosság 
tudatosságának fokozását is azon kockázatok vonatkozásában, amelyeket az 
emberkereskedelem és az illegális bevándorlás jelenthet.

Módosítás 15
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
377/2004/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság és a 2007/2004/EK 
rendelettel létrehozott Frontex ügynökség 
képviselői jogosultak részt venni a 
bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatának keretében szervezett 
találkozókon, amennyiben azonban ezt 
operatív megfontolások indokolják, úgy a 
találkozók e képviselők távollétében is 
megtarthatók. Adott esetben egyéb 
szerveket és hatóságokat is meg lehet 
hívni.

(2) A Bizottság és a 2007/2004/EK 
rendelettel létrehozott Frontex ügynökség 
képviselői jogosultak részt venni a 
bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatának keretében szervezett 
találkozókon, amennyiben azonban ezt 
operatív megfontolások indokolják, úgy a 
találkozók e képviselők távollétében is 
megtarthatók. Adott esetben a 
migrációigazgatásért felelő nemzeti 
hivatalokhoz tartozó egyéb szerveket és 
hatóságokat is meg lehet hívni.

Or. fr

Indokolás

E ponton célszerű pontosabban meghatározni, hogy ténylegesen mely hatóságokat lehet 
meghívni a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának keretében szervezett találkozókra.
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Módosítás 16
Rui Tavares

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
377/2004/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság és a 2007/2004/EK 
rendelettel létrehozott Frontex ügynökség 
képviselői jogosultak részt venni a 
bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatának keretében szervezett 
találkozókon, amennyiben azonban ezt 
operatív megfontolások indokolják, úgy a 
találkozók e képviselők távollétében is 
megtarthatók. Szükség szerint egyéb 
szerveket és hatóságokat is meg lehet 
hívni.

(2) A Bizottság és a 2007/2004/EK 
rendelettel létrehozott Frontex ügynökség, 
valamint az Európai Menekültügyi 
Támogató Hivatal (EASO) képviselői 
jogosultak részt venni a bevándorlási 
összekötő tisztviselők hálózatának 
keretében szervezett találkozókon, 
amennyiben azonban ezt operatív 
megfontolások indokolják, úgy a 
találkozók e képviselők távollétében is 
megtarthatók. Szükség szerint egyéb 
szerveket és hatóságokat is meg lehet 
hívni.

Or. en

Módosítás 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
377/2004/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság és a 2007/2004/EK 
rendelettel létrehozott Frontex ügynökség 
képviselői jogosultak részt venni a 
bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatának keretében szervezett 
találkozókon, amennyiben azonban ezt 
operatív megfontolások indokolják, úgy a 
találkozók e képviselők távollétében is 

(2) A Bizottság és a 2007/2004/EK 
rendelettel létrehozott Frontex ügynökség, 
valamint független nemzetközi testületek, 
például az Egyesült Nemzetek 
Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR)
képviselői jogosultak részt venni a 
bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatának keretében szervezett 
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megtarthatók. Adott esetben egyéb 
szerveket és hatóságokat is meg lehet 
hívni.

találkozókon, amennyiben azonban ezt 
operatív megfontolások indokolják, úgy a 
találkozók e képviselők távollétében is 
megtarthatók. Szükség szerint egyéb 
szerveket és hatóságokat is meg lehet 
hívni.

Or. en

Módosítás 18
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
377/2004/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió Tanácsának 
elnökségét betöltő tagállam, illetve 
amennyiben e tagállam nem rendelkezik 
képviselettel az adott országban vagy 
régióban, úgy az elnökség feladataival 
átmenetileg megbízott tagállam minden 
félév vége előtt jelentést készít a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak az Európai Unió számára 
különös jelentőséggel bíró, meghatározott
régiókba és/vagy országokba kirendelt 
bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatainak tevékenységéről, valamint az 
illegális bevándorlással összefüggő ügyek 
tekintetében e régiókban és/vagy 
országokban fennálló helyzetről.  Az 
Európai Unió számára különös 
jelentőséggel bíró, meghatározott régiók 
és/vagy országok kiválasztása – a 
tagállamokkal és a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően – olyan objektív 
migrációs mutatók alapján történik, mint 
például az illegális bevándorlással 
kapcsolatos statisztikák és a Frontex 
ügynökség által készített 
kockázatelemzések, valamint összhangban 
van az átfogó uniós külkapcsolati 

(1) Az Európai Unió Tanácsának 
elnökségét betöltő tagállam, illetve 
amennyiben e tagállam nem rendelkezik 
képviselettel az adott országban vagy 
régióban, úgy az elnökség feladataival 
átmenetileg megbízott tagállam minden 
félév vége előtt jelentést készít a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak az Európai Unió
szempontjából a migrációs mozgások 
tekintetében legkritikusabb régiókba 
és/vagy országokba kirendelt bevándorlási 
összekötő tisztviselők hálózatainak 
tevékenységéről, valamint a szabálytalan
bevándorlással összefüggő ügyek 
tekintetében e régiókban és/vagy 
országokban fennálló helyzetről. Az 
Európai Unió számára különös 
jelentőséggel bíró, meghatározott régiók 
és/vagy országok kiválasztása – a 
tagállamokkal és a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően – olyan objektív 
migrációs mutatók alapján történik, mint 
például a szabálytalan bevándorlással 
kapcsolatos statisztikák és a Frontex 
ügynökség által készített 
kockázatelemzések, valamint összhangban 
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politikával. van az átfogó uniós külkapcsolati 
politikával.

Or. fr

Indokolás

Lehet beszélni „illegális tartózkodásról”, „szabálytalan tartózkodásról” vagy akár 
„jogszerűtlen bevándorlásról”, de „illegális bevándorlásról” nem helyénvaló beszélni.

Módosítás 19
Rui Tavares

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
377/2004/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió Tanácsának 
elnökségét betöltő tagállam, illetve 
amennyiben e tagállam nem rendelkezik 
képviselettel az adott országban vagy 
régióban, úgy az elnökség feladataival 
átmenetileg megbízott tagállam minden 
félév vége előtt jelentést készít a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak az Európai Unió számára 
különös jelentőséggel bíró, meghatározott 
régiókba és/vagy országokba kirendelt 
bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatainak tevékenységéről, valamint az 
illegális bevándorlással összefüggő ügyek 
tekintetében e régiókban és/vagy 
országokban fennálló helyzetről. Az 
Európai Unió számára különös 
jelentőséggel bíró, meghatározott régiók 
és/vagy országok kiválasztása – a 
tagállamokkal és a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően – olyan objektív 
migrációs mutatók alapján történik, mint 
például az illegális bevándorlással 
kapcsolatos statisztikák és a Frontex 
ügynökség által készített 
kockázatelemzések, valamint összhangban 

(1) Az Európai Unió Tanácsának 
elnökségét betöltő tagállam, illetve
amennyiben e tagállam nem rendelkezik 
képviselettel az adott országban vagy 
régióban, úgy az elnökség feladataival 
átmenetileg megbízott tagállam minden 
félév vége előtt jelentést készít a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak az Európai Unió számára 
különös jelentőséggel bíró, meghatározott 
régiókba és/vagy országokba kirendelt 
bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatainak tevékenységéről, valamint a 
szabálytalan bevándorlással összefüggő 
ügyek tekintetében e régiókban és/vagy 
országokban fennálló helyzetről. Az 
Európai Unió számára különös 
jelentőséggel bíró, meghatározott régiók 
és/vagy országok kiválasztása – a 
tagállamokkal és a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően – olyan objektív 
migrációs mutatók alapján történik, mint 
például a Frontex ügynökség és az EASO 
által készített, az illegális bevándorlással 
kapcsolatos statisztikák, figyelembe véve
az Európai Unió átfogó külkapcsolati
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van az átfogó uniós külkapcsolati
politikával.

politikáját.

Or. en

Módosítás 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
377/2004/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió Tanácsának 
elnökségét betöltő tagállam, illetve 
amennyiben e tagállam nem rendelkezik 
képviselettel az adott országban vagy 
régióban, úgy az elnökség feladataival 
átmenetileg megbízott tagállam minden 
félév vége előtt jelentést készít a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak az Európai Unió számára 
különös jelentőséggel bíró, meghatározott 
régiókba és/vagy országokba kirendelt 
bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatainak tevékenységéről, valamint az
illegális bevándorlással összefüggő ügyek 
tekintetében e régiókban és/vagy 
országokban fennálló helyzetről. Az 
Európai Unió számára különös 
jelentőséggel bíró, meghatározott régiók 
és/vagy országok kiválasztása – a 
tagállamokkal és a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően – olyan objektív 
migrációs mutatók alapján történik, mint 
például az illegális bevándorlással 
kapcsolatos statisztikák és a Frontex 
ügynökség által készített 
kockázatelemzések, valamint összhangban 
van az átfogó uniós külkapcsolati 
politikával.

(1) Az Európai Unió Tanácsának 
elnökségét betöltő tagállam, illetve 
amennyiben e tagállam nem rendelkezik 
képviselettel az adott országban vagy 
régióban, úgy az elnökség feladataival 
átmenetileg megbízott tagállam minden 
félév vége előtt jelentést készít a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak az Európai Unió számára 
különös jelentőséggel bíró, meghatározott 
régiókba és/vagy országokba kirendelt 
bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatainak tevékenységéről, valamint a 
legális és illegális bevándorlással 
összefüggő ügyek tekintetében e régiókban 
és/vagy országokban fennálló helyzetről, 
az emberi jogi alapú megközelítést is 
beleértve. Az Európai Unió számára 
különös jelentőséggel bíró, meghatározott 
régiók és/vagy országok kiválasztása – a 
tagállamokkal, az Európai Parlamenttel és 
a Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően – olyan objektív migrációs 
mutatók alapján történik, mint például a 
legális és az illegális bevándorlással 
kapcsolatos statisztikák, az emberi jogok 
helyzete és a Frontex ügynökség által 
készített kockázatelemzések, valamint 
összhangban van az átfogó uniós 
külkapcsolati politikával.
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Módosítás 21
Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 bekezdés
377/2004/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió Tanácsának 
elnökségét betöltő tagállam, illetve 
amennyiben e tagállam nem rendelkezik 
képviselettel az adott országban vagy 
régióban, úgy az elnökség feladataival 
átmenetileg megbízott tagállam minden 
félév vége előtt jelentést készít a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak az Európai Unió számára 
különös jelentőséggel bíró, meghatározott 
régiókba és/vagy országokba kirendelt 
bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatainak tevékenységéről, valamint az 
illegális bevándorlással összefüggő ügyek 
tekintetében e régiókban és/vagy 
országokban fennálló helyzetről. Az 
Európai Unió számára különös 
jelentőséggel bíró, meghatározott régiók 
és/vagy országok kiválasztása – a 
tagállamokkal és a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően – olyan objektív 
migrációs mutatók alapján történik, mint 
például az illegális bevándorlással 
kapcsolatos statisztikák és a Frontex 
ügynökség által készített 
kockázatelemzések, valamint összhangban 
van az átfogó uniós külkapcsolati 
politikával.

(1) Az Európai Unió Tanácsának 
elnökségét betöltő tagállam, illetve 
amennyiben e tagállam nem rendelkezik 
képviselettel az adott országban vagy 
régióban, úgy az elnökség feladataival 
átmenetileg megbízott tagállam minden 
félév vége előtt jelentést készít a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak az Európai Unió számára 
különös jelentőséggel bíró, meghatározott 
régiókba és/vagy országokba kirendelt 
bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózatainak tevékenységéről, valamint a 
szabálytalan bevándorlással összefüggő 
ügyek tekintetében e régiókban és/vagy 
országokban fennálló helyzetről. Az 
Európai Unió számára különös 
jelentőséggel bíró, meghatározott régiók 
és/vagy országok kiválasztása – a 
tagállamokkal és a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően – olyan objektív 
migrációs mutatók alapján történik, mint 
például a szabálytalan bevándorlással 
kapcsolatos statisztikák és a Frontex 
ügynökség által készített 
kockázatelemzések, valamint összhangban 
van az átfogó uniós külkapcsolati 
politikával.

Or. sv

Indokolás

A migrációra és bevándorlásra vonatkozó „illegális” és „szabálytalan” kifejezések 
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ugyanazon dologra kívánnak utalni. Az „illegális” jelző azonban a probléma nagyságrendjét 
csak fokozná, ezért a „szabálytalan migráció” és a „szabálytalan bevándorlás” kifejezéseket 
kell előnyben részesíteni.

Módosítás 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
377/2004/EK rendelet
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fenti jelentések alapján a Bizottság 
évente tényszerű összefoglalást bocsát a 
Tanács és az Európai Parlament 
rendelkezésére a bevándorlási összekötő 
tisztviselők hálózatával kapcsolatos 
fejleményekről.

(3) A fenti jelentések alapján a Bizottság 
évente tényszerű összefoglalást bocsát a 
Tanács és az Európai Parlament 
rendelkezésére a bevándorlási összekötő 
tisztviselők hálózatával kapcsolatos 
fejleményekről, valamint értékelést nyújt 
be tevékenységükről, különösen a 
nemzetközi emberi jog védelmét és 
tiszteletben tartását illetően.

Or. en

Módosítás 23
Emine Bozkurt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
377/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E jelentéseknek az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak 
benyújtandó, a Bizottság által az e cikk (1) 
bekezdésével összhangban készítendő, a 
kiválasztott régiókban és/vagy 
országokban fennálló helyzetről szóló éves 
értékelő jelentés kidolgozásához alapvető 
információforrásként kell szolgálniuk.
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Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a Tanács és az Európai Parlament a bevándorlási összekötő tisztviselők e 
hálózatainak működéséről hatékonyságuk felmérése érdekében értékelést kapjon.

Módosítás 24
Emine Bozkurt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
377/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ezen értékelő jelentéseknek, 
különösen a bevándorlási összekötő 
tisztviselők hálózatának azon 
tevékenységeire kell összpontosítaniuk, 
amelyek a szabálytalan bevándorlásra, az 
embercsempészetre és 
emberkereskedelemre, a külső határokra 
és a szabálytalan bevándorlók 
hazaküldésére vonatkozó közös politika 
kidolgozásával kapcsolatosak. A 
jelentéseknek emellett át kell tekinteniük a 
bevándorlási összekötő tisztviselők 
kihelyezésének a szóban forgó harmadik 
országokból származó 
menedékkérők/nemzetközi védelemre 
irányuló menedékjogi kérelmek számára 
gyakorolt hatásait, valamint azon utasok 
számát, amelyek szállítását a 
légitársaságok megtagadták azon 
repülőtereken, amelyeken ilyen 
tisztviselők működnek.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy ezen tisztviselők kihelyezésének a lényeges közös politikai célkitűzések 
tekintetében való hatékonysága felmérhető legyen, e jelentéseknek a tisztviselők azon 
munkájára kellene összpontosítaniuk, amely a szabálytalan bevándorlással, az 
embercsempészettel stb. kapcsolatos. Ezenfelül fontos megbizonyosodni afelől, hogy e 
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tisztviselők alkalmazása befolyásolja-e az ezen harmadik országokból származó 
menedékkérők/nemzetközi védelemért folyamodók számát, valamint hogy milyen a kapcsolat e 
tisztviselők és a légitársaságok között, illetve hogy ez milyen lehetséges hatással van e 
légitársaságok azon döntéseire, hogy európai járatokra felszállni kívánó utasok szállítását 
megtagadják.

Módosítás 25
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 a pont (új)
377/2004/EK rendelet
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A rendelet a következő cikkel egészül 
ki: 

„6a. cikk
A bevándorlási összekötő tisztviselők 
hálózata tevékenysége során tiszteletben 
tartja a demokratikus alapelveket, az 
alapvető jogokat, az átláthatóság elvét, 
valamint az államok és jogrendjük 
nemzeti függetlenségét.”

Or. fr

Indokolás

Fontos felidézni a bevándorlási összekötő tisztviselők tevékenységének kontextusát, különösen 
az alapvető jogok tiszteletben tartását és a demokratikus átláthatóság követelményét illetően.


