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Módosítás 24
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A belső határellenőrzések nélküli 
schengeni térség arra támaszkodik, hogy a 
tagállamok hatékonyan és eredményesen 
végrehajtják a külső határok, a 
vízumpolitika, a Schengeni Információs 
Rendszer – ideértve az adatvédelmet is –, a 
rendőrségi együttműködés, a 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés és a kábítószer-politika 
területén hozott kísérőintézkedéseket.

(1) A belső határellenőrzések nélküli 
schengeni térség alapját a tagállamok 
közötti kölcsönös bizalom jelenti, és arra 
támaszkodik, hogy a tagállamok 
hatékonyan és eredményesen végrehajtják 
a külső határok, a vízumpolitika, a 
Schengeni Információs Rendszer – ideértve 
az adatvédelmet is –, a rendőrségi 
együttműködés, a büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi együttműködés, a 
korrupció és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelem és a kábítószer-politika területén 
hozott kísérőintézkedéseket.

Or. en

Módosítás 25
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A schengeni térség az Unió egyik 
legfontosabb olyan vívmánya, amelyet a 
mozgás szabadságának lehetővé tétele 
miatt a polgárok a leginkább értékelnek. 
Ezért továbbra is fenn kellene tartani a 
belső határokon történő ellenőrzések 
hiányát.

Or. en
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Módosítás 26
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A schengeni vívmányok gyakorlati 
alkalmazása során egységes, magas szintű 
előírásokat kell biztosítani, valamint fenn 
kell tartani a belső határellenőrzések 
nélküli területet alkotó tagállamok magas 
szintű kölcsönös bizalmát, így specifikus
értékelési mechanizmusra van szükség a 
schengeni vívmányok alkalmazásának 
ellenőrzésére. E mechanizmusnak a 
Bizottság és az érintett tagállamok szoros 
együttműködésén kell alapulnia.

(3) Specifikus és egységes értékelési 
mechanizmusra van szükség a schengeni 
vívmányok alkalmazásának ellenőrzésére 
mind a tagjelölt országokban, mind a 
schengeni vívmányokat részben vagy 
teljes egészében alkalmazó tagállamok 
esetében az Európai Unióról szóló 
szerződéshez és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéshez csatolt 
vonatkozó jegyzőkönyvnek megfelelően. A 
mechanizmusnak a schengeni vívmányok 
gyakorlati alkalmazása során egységes, 
magas szintű előírásokat kell biztosítania, 
valamint fenn kell tartani a belső 
határellenőrzések nélküli területet alkotó 
tagállamok magas szintű kölcsönös 
bizalmát. E mechanizmusnak a Bizottság 
és az érintett tagállamok szoros 
együttműködésén kell alapulnia.

Or. ro

Módosítás 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A stockholmi program úgy véli, „hogy 
a schengeni terület értékelése továbbra is 
kulcsfontosságú lesz, és ezért azt 
fejleszteni kell a Frontex e területen 
gyakorolt szerepének megerősítésével.”

(5) A stockholmi program úgy véli, „hogy 
a schengeni terület értékelése továbbra is 
kulcsfontosságú lesz.”

Or. en
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Módosítás 28
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A követelményeket teljesítő tagjelölt 
országoknak jelentős késedelem nélkül 
képesnek kell lenniük csatlakozni.

Or. en

Módosítás 29
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A korábbi értékelések során szerzett 
tapasztalatok arról tanúskodnak, hogy 
olyan koherens értékelési mechanizmust 
kell fenntartani, amely a schengeni 
vívmányok valamennyi területére kiterjed, 
kivéve azokat, ahol az uniós jogban már 
léteznek külön értékelési mechanizmusok.

(7) A korábbi értékelések során szerzett 
tapasztalatok arról tanúskodnak, hogy 
olyan koherens, átlátható és egységes
értékelési mechanizmust kell fenntartani, 
amely a schengeni vívmányok valamennyi 
területére kiterjed, kivéve azokat, ahol az 
uniós jogban már léteznek külön értékelési 
mechanizmusok.

Or. ro

Indokolás

A korábbi értékelések során szerzett tapasztalatok szintén azt mutatják, hogy nagyobb fokú 
átláthatóságra és kiszámíthatóságra van szükség, amelyek biztosítják, hogy a schengeni 
vívmányok alkalmazásának értékelése egyértelmű és egységes kritériumok alapján történik.

Módosítás 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A korábbi értékelések során szerzett 
tapasztalatok arról tanúskodnak, hogy 
olyan koherens értékelési mechanizmust 
kell fenntartani, amely a schengeni 
vívmányok valamennyi területére kiterjed, 
kivéve azokat, ahol az uniós jogban már 
léteznek külön értékelési mechanizmusok.

(7) A korábbi értékelések során szerzett 
tapasztalatok arról tanúskodnak, hogy 
olyan koherens értékelési mechanizmust 
kell fenntartani, amely kiterjed a schengeni 
vívmányok valamennyi területére, kivéve 
azokat, ahol az uniós jogban már léteznek 
külön értékelési mechanizmusok, az 
igazságügyi reformra, valamint a 
korrupció és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelemre.

Or. en

Módosítás 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A korábbi értékelések során szerzett 
tapasztalatok arról tanúskodnak, hogy 
olyan koherens értékelési mechanizmust 
kell fenntartani, amely a schengeni 
vívmányok valamennyi területére kiterjed, 
kivéve azokat, ahol az uniós jogban már 
léteznek külön értékelési mechanizmusok.

(7) A korábbi értékelések során szerzett 
tapasztalatok arról tanúskodnak, hogy 
olyan koherens értékelési mechanizmust 
kell fenntartani, amely a schengeni 
vívmányok valamennyi területére kiterjed.

Or. en

Módosítás 32
Timothy Kirkhope

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az értékelési mechanizmusnak 
ezenkívül figyelembe kellene vennie a 
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korrupcióval és a szervezett bűnözéssel 
kapcsolatos helyzetet.

Or. en

Indokolás

Egy hiteles schengeni értékelési mechanizmusnak a már meghatározott technikai kritériumok 
mellett lehetőségeket kell biztosítania a szervezett bűnözéssel és a korrupcióval kapcsolatos 
helyzet értékelésére, mivel ez közvetlenül kapcsolódik a határellenőrzések működéséhez, az 
adatbázisok karbantartásához stb.

Módosítás 33
Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamokat szorosan be kell vonni 
az értékelési folyamatba. Az e rendelet 
végrehajtására hozott intézkedéseket a 
Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 
4. cikkében megállapított 
irányítóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(8) A tagállamokat szorosan be kell vonni 
az értékelési folyamatba. Az e rendelet 
végrehajtására vonatkozó egységes 
feltételek biztosítása érdekében –
különösen a többéves értékelési program 
és az éves értékelési program első 
szakaszának elfogadása és kiigazítása, az 
értékelési jelentésekben foglalt 
észrevételek rendszerezésére vonatkozó 
ajánlások megtétele és a tagállam által az 
azonosított hiányosságok kijavítása 
érdekében elfogadott cselekvési terv 
végrehajtásának ellenőrzésére irányuló, 
előre bejelentett vizsgálatok ütemezése 
esetében –, a Bizottságot végrehajtási
hatáskörökkel kellene felruházni. A 
Bizottság e hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek1

megfelelően gyakorolja.
__________________
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1 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Or. en

Módosítás 34
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az értékelési mechanizmusnak 
átlátható, hatékony és egyértelmű 
szabályokat kell megállapítania az 
értékelések során alkalmazott 
módszerekkel, a helyszíni vizsgálatokhoz 
magasan képzett szakértők 
igénybevételével, valamint az értékelések 
megállapításainak nyomon követésével 
kapcsolatban. A módszereknek külön ki 
kell térniük az előre bejelentett helyszíni 
vizsgálatokat kiegészítő be nem jelentett 
helyszíni vizsgálatokra, különös tekintettel 
a határellenőrzésre és a vízumokra.

(9) Az értékelési mechanizmusnak uniós 
megközelítésen kellene alapulnia és
átlátható, hatékony és egyértelmű 
szabályokat kellene megállapítania az 
értékelések során alkalmazott 
módszerekkel, a helyszíni vizsgálatokhoz 
magasan képzett szakértők 
igénybevételével, valamint az értékelések 
megállapításainak nyomon követésével 
kapcsolatban. A módszereknek külön ki 
kell térniük az előre bejelentett helyszíni 
vizsgálatokat kiegészítő be nem jelentett 
helyszíni vizsgálatokra, különös tekintettel 
a határellenőrzésre és a vízumokra.

Or. en

Módosítás 35
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az értékelési mechanizmusnak 
ugyancsak ki kell terjednie a belső 
határellenőrzések megszűnéséről, valamint 
a nemzeti területen végzett ellenőrzésekről 
szóló vonatkozó jogszabályok 
ellenőrzésére. E rendelkezések – amelyek 
nincsenek hatással a tagállamok belső 

(10) Az értékelési mechanizmusnak 
ugyancsak ki kell terjednie a belső 
határellenőrzések megszűnéséről, valamint 
a nemzeti területen végzett ellenőrzésekről 
szóló vonatkozó jogszabályok 
ellenőrzésére. A vonatkozó helyszíni 
vizsgálatok tagállami szakértőkkel és az 
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biztonságára – különleges jellegére való 
tekintettel a vonatkozó helyszíni 
vizsgálatok elvégzése kizárólag a 
Bizottság feladata.

Európai Parlament képviselőivel 
együttműködésben történő elvégzése a 
Bizottság tisztviselőinek feladata.

Or. en

Módosítás 36
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A Bizottság szerepe különösen 
fontos az értékelési programok 
koordinálásának biztosításában és a 
nyomonkövetési eljárás felügyeletében. 
Ezenkívül az értékelési folyamat során a 
Bizottság részvételének a függetlenséget, 
átláthatóságot és elszámoltathatóságot 
kell garantálnia és elő kell mozdítania az 
érintett felek közötti kölcsönös bizalmat.

Or. en

Módosítás 37
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az értékelésnek külön figyelmet kell 
fordítania arra, hogy a schengeni 
vívmányok alkalmazásakor tiszteletben 
tartsák az alapvető jogokat.

(11) Az értékelésnek külön figyelmet kell 
fordítania arra, hogy a schengeni 
vívmányok alkalmazásakor tiszteletben 
tartsák az alapvető jogokat és az 
adatvédelmet.

Or. en
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Módosítás 38
Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az európai adatvédelmi biztosnak és 
a nemzeti felügyeleti hatóságoknak –
hatáskörük keretein belül eljárva – részt 
kell venniük az adatvédelemmel 
kapcsolatos helyszíni vizsgálatokban.

Or. en

Módosítás 39
Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az értékelő mechanizmusnak 
rendelkeznie kell támogató 
mechanizmusról arra az esetre, ha a 
schengeni vívmányokat részben vagy 
egészben alkalmazó tagállamban olyan 
súlyos hiányosságokat észlelnek, amelyek 
jelentős hatást gyakorolhatnak a 
schengeni térség belső biztonságára. 
Amennyiben az érintett tagállam hat 
hónapon belül és a Frontex szakértőinek 
támogatásával nem képes a hiányosság 
megszüntetésére, lehetővé kell tenni 
nyomon követő intézkedések és szankciók 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 40
Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A szankciók között szerepelhet a 
határellenőrzésnek a schengeni térség 
más tagállamai által történő ideiglenes 
visszaállítása a belső határokon. A 
határellenőrzés beleső határokon történő 
ideiglenes visszaállításáról csak kivételes 
körülmények esetén meghozandó tanácsi 
határozatban kell dönteni a 
határellenőrzés lehetséges részleges vagy 
teljes, legfeljebb hat hónapos 
visszaállításával.

Or. en

Módosítás 41
Stavros Lambrinidis

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az értékelési mechanizmusnak 
rendelkeznie kell támogató 
mechanizmusról olyan súlyos 
hiányosságok észlelése esetén, amelyek 
jelentős hatást gyakorolhatnak a 
schengeni térség belső biztonságára. 
Amennyiben az érintett tagállam hat 
hónapon belül és a Frontex szakértőinek 
támogatásával nem képes a hiányosság 
megszüntetésére, lehetővé kell tenni 
nyomon követő intézkedések és szankciók 
alkalmazását, aminek eredménye lehet a 
határellenőrzés meghatározott időre 
történő visszaállítása az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 78. cikke (3) 
bekezdésének és 80. cikkének teljes 
tiszteletben tartása mellett.

Or. en
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Módosítás 42
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A Tanáccsal együttműködve a 
Bizottság nyomonkövetési intézkedésekről 
dönt, beleértve olyan szankciókat, 
amelyek a határellenőrzés ideiglenes 
visszaállítását eredményezhetik. A 
határellenőrzések visszaállításakor a 
Bizottság pénzügyi kompenzációs 
intézkedéseket hoz az érintett tagállamok 
támogatására.

Or. en

Módosítás 43
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. E rendelet értékelési mechanizmust hoz 
létre a schengeni vívmányok 
alkalmazásának ellenőrzésére azon 
tagállamokban, amelyekre a schengeni 
vívmányok teljes mértékben 
alkalmazandók.

1. E rendelet értékelési mechanizmust hoz 
létre a schengeni vívmányok 
alkalmazásának ellenőrzésére azon 
tagállamokban, amelyekre a schengeni 
vívmányok teljes mértékben 
alkalmazandók, kísérő intézkedésekkel 
együtt a külső határok, vízumpolitika, a 
Schengeni Információs Rendszer, 
beleértve az adatvédelmet, a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés, a korrupció 
és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, 
valamint a kábítószerrel kapcsolatos 
politikák területén.

Or. en
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Módosítás 44
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Azon tagállamok, amelyekben az 
Európai Unióról szóló szerződés és az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés vonatkozó jegyzőkönyve 
értelmében a schengeni vívmányok csak 
részlegesen alkalmazandók, az értékelési 
mechanizmusban mindkét célkitűzés 
tekintetében azon mértékben vesznek 
részt, amennyiben a schengeni vívmányok 
rájuk vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy az Egyesült Királyság és Írország a schengeni 
vívmányban való részvételüknek megfelelően vegyenek részt az értékelési mechanizmusban. 
Ennek külön bekezdésben kell szerepelnie annak érdekében, hogy a rendelkezés mind a 
csatlakozás előtti, mind pedig az az utáni értékelésekre vonatkozzon.

Módosítás 45
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezen értékelési mechanizmus 
végrehajtásáért a Bizottság felelős szoros 
együttműködésben a tagállamokkal, 
valamint az e rendeletben meghatározottak 
szerinti európai szervek támogatásával.

1. Ezen értékelési mechanizmus 
végrehajtásáért a Bizottság felelős szoros 
együttműködésben a tagállamokkal, 
valamint az e rendeletben meghatározottak 
szerinti európai szervek, köztük a Frontex, 
az Europol és a Eurojust támogatásával.

Or. en
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Módosítás 46
Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság ötéves időszakra szóló 
többéves értékelési programot alakít ki a 
15. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban, a következő 
ötéves időszak kezdete előtt legkésőbb hat 
hónappal.

1. A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogad el ötéves időszakra szóló többéves 
értékelési program létrehozása érdekében. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 15. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A többéves program minden évre 
vonatkozóan tartalmazza azon tagállamok 
listáját, amelyek az adott évben vizsgálat 
tárgyát képezik. Minden ötéves időszak 
során minden tagállamban legalább 
egyszer vizsgálatot kell folytatni. A 
tagállamok értékelési sorrendjének 
megállapítása a migrációs nyomást, a 
belbiztonságot, a legutóbbi értékelés óta 
eltelt időt, valamint az értékelendő 
schengeni vívmányok különböző részei 
közötti egyensúlyt figyelembe vevő 
kockázatelemzésen alapul.

2. A többéves program minden évre 
vonatkozóan tartalmazza azon tagállamok 
listáját, amelyek az adott évben vizsgálat 
tárgyát képezik. Minden ötéves időszak 
során minden tagállamban legalább 
egyszer vizsgálatot kell folytatni. A 
tagállamok értékelési sorrendjének 
megállapítása kiegyensúlyozott földrajzi 
képviseleten, a legutóbbi értékelés óta 
eltelt időn, valamint az értékelendő 
schengeni vívmányok különböző részei 
közötti egyensúlyon alapul.

Or. en

Indokolás

A migrációval kapcsolatos adatok nem tekinthetők megfelelő mutatónak a határőrizet 
minősége szempontjából.
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Módosítás 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Legkésőbb minden év szeptember 30-ig 
a Frontex kockázatelemzést nyújt be a 
Bizottság számára, amely figyelembe veszi 
a migrációs nyomást és ajánlásokat 
tartalmaz a következő évi értékelés 
prioritásaival kapcsolatban. Az ajánlások a 
külső határok konkrét szakaszaira és 
konkrét határátkelőhelyekre vonatkoznak, 
amelyek értékelésére a többéves program 
szerinti következő évben kerül sor. A 
Bizottság a tagállamok rendelkezésére 
bocsátja ezt a kockázatelemzést.

1. Legkésőbb minden év szeptember 30-ig 
a Frontex értékelést nyújt be a Bizottság 
számára, amely ajánlásokat tartalmaz a 
következő évi értékelés prioritásaival 
kapcsolatban. Az ajánlások a külső határok 
konkrét szakaszaira és konkrét 
határátkelőhelyekre vonatkoznak, amelyek 
értékelésére a többéves program szerinti 
következő évben kerül sor. A Bizottság ezt 
az értékelést a tagállamok és az Európai 
Parlament rendelkezésére bocsátja.

Or. en

Módosítás 49
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Legkésőbb minden év szeptember 30-ig 
a Frontex kockázatelemzést nyújt be a 
Bizottság számára, amely figyelembe veszi 
a migrációs nyomást és ajánlásokat 
tartalmaz a következő évi értékelés 
prioritásaival kapcsolatban. Az ajánlások a 
külső határok konkrét szakaszaira és 
konkrét határátkelőhelyekre vonatkoznak, 
amelyek értékelésére a többéves program 
szerinti következő évben kerül sor. A 
Bizottság a tagállamok rendelkezésére 
bocsátja ezt a kockázatelemzést.

1. Legkésőbb minden év szeptember 30-ig 
a Frontex kockázatelemzést nyújt be a 
Bizottság számára, amely figyelembe veszi 
a migrációs nyomást és ajánlásokat 
tartalmaz a következő évi értékelés 
prioritásaival kapcsolatban. Az ajánlások a 
külső határok konkrét szakaszaira és 
konkrét határátkelőhelyekre vonatkoznak, 
amelyek értékelésére a többéves program 
szerinti következő évben kerül sor. A 
Bizottság a tagállamok és megfelelően 
indokolt kérésre az Európai Parlament
rendelkezésére bocsátja ezt a 
kockázatelemzést.
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Or. ro

Módosítás 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Legkésőbb minden év szeptember 30-ig 
a Frontex kockázatelemzést nyújt be a 
Bizottság számára, amely figyelembe veszi 
a migrációs nyomást és ajánlásokat 
tartalmaz a következő évi értékelés 
prioritásaival kapcsolatban. Az ajánlások a 
külső határok konkrét szakaszaira és 
konkrét határátkelőhelyekre vonatkoznak, 
amelyek értékelésére a többéves program 
szerinti következő évben kerül sor. A 
Bizottság a tagállamok rendelkezésére 
bocsátja ezt a kockázatelemzést.

1. Legkésőbb minden év szeptember 30-ig 
a Frontex kockázatelemzést nyújt be a 
Bizottság számára, amely figyelembe veszi 
a migrációs nyomást és ajánlásokat 
tartalmaz a következő évi értékelés 
prioritásaival kapcsolatban. Az ajánlások a 
külső határok konkrét szakaszaira és 
konkrét határátkelőhelyekre vonatkoznak, 
amelyek értékelésére a többéves program 
szerinti következő évben kerül sor. A 
Bizottság a tagállamok és az Európai 
Parlament rendelkezésére bocsátja ezt a 
kockázatelemzést.

Or. en

Módosítás 51
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az Europol legkésőbb minden év 
szeptember 30-ig az uniós politika hatálya 
alá tartozó közös érdeket, beleértve a 
belbiztonságot, érintő súlyos 
bűncselekményekkel, a terrorizmussal, a 
korrupcióval és a szervezett bűnözéssel 
kapcsolatos kockázatelemzést nyújt be a 
Bizottságnak a következő évi értékelésben 
szereplő prioritásokra irányuló 
ajánlásokkal együtt. Az ajánlások a külső 
határok konkrét szakaszaira és konkrét 
határátkelőhelyekre vonatkoznak, 
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amelyek értékelésére a többéves program 
szerinti következő évben kerül sor. A 
Bizottság a tagállamok rendelkezésére 
bocsátja ezt a kockázatelemzést.

Or. en

Módosítás 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az (1) bekezdésben említett határidőig 
az Alapjogi Ügynökség kockázatelemzést 
nyújt be a Bizottságnak a külső és belső 
határokon fennálló alapjogi helyzetről, 
kiemelt figyelmet fordítva a belső 
határokon történő ellenőrzések 
megszüntetésének érvényesítésére és 
ajánlásokat megfogalmazva a következő 
évi értékelések kiemelt célkitűzéseire. A 
Bizottság a tagállamok és az Európai 
Parlament rendelkezésére bocsátja ezt a 
kockázatelemzést.

Or. en

Módosítás 53
Mariya Nedelcheva

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett határidőig a 
Frontex külön kockázatelemzést nyújt be a 
Bizottságnak, amely a következő évben 
esedékes, előre be nem jelentett helyszíni 
vizsgálatok formájában megvalósítandó 
értékelések prioritásaira vonatkozó 

2. Az (1) bekezdésben említett határidőig a 
Frontex külön kockázatelemzést nyújt be a 
Bizottságnak, amely a következő évben 
esedékes, előre be nem jelentett helyszíni 
vizsgálatok formájában megvalósítandó 
értékelések prioritásaira vonatkozó 
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ajánlásokat tartalmaz. Ezek az ajánlások 
bármely régióra vagy konkrét területre 
vonatkozhatnak, és legalább tíz konkrét 
külső határszakaszt és tíz konkrét 
határátkelőhelyet sorolnak fel.

ajánlásokat tartalmaz. Ezek az ajánlások 
bármely régióra vagy konkrét területre 
vonatkozhatnak, és legalább tíz konkrét 
külső határszakaszt és tíz konkrét 
határátkelőhelyet sorolnak fel. Az 
ajánlásoknak a schengeni térség 
működését érintő valódi, nem pusztán 
elméleti kockázatokon kell alapulniuk.

Or. en

Indokolás

Fontos különbséget tenni a valódi kockázatok (pl. az illegális bevándorlók által használt, 
ismert átkelőhelyek) és az elméleti kockázatok (pl. növekvő migrációs áramlással kapcsolatos 
feltételezések és várakozások) között.

Módosítás 54
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett határidőig a 
Frontex külön kockázatelemzést nyújt be a 
Bizottságnak, amely a következő évben 
esedékes, előre be nem jelentett helyszíni
vizsgálatok formájában megvalósítandó 
értékelések prioritásaira vonatkozó 
ajánlásokat tartalmaz. Ezek az ajánlások 
bármely régióra vagy konkrét területre 
vonatkozhatnak, és legalább tíz konkrét 
külső határszakaszt és tíz konkrét 
határátkelőhelyet sorolnak fel.

2. Az (1) bekezdésben említett határidőig a 
Frontex külön kockázatelemzést nyújt be a 
Bizottságnak, amely a következő évben 
esedékes, előre be nem jelentett helyszíni 
vizsgálatok formájában megvalósítandó 
értékelések prioritásaira vonatkozó 
ajánlásokat tartalmaz. Ezek az ajánlások 
figyelembe vehetik a Frontex éves 
jelentését és bármely régióra vagy konkrét 
területre vonatkozhatnak, és legalább tíz 
konkrét külső határszakaszt és tíz konkrét 
határátkelőhelyet sorolnak fel.

Or. en

Módosítás 55
Monica Luisa Macovei
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) bekezdésben említett határidőig 
az Europol külön kockázatelemzést nyújt 
be a Bizottságnak, amely a következő 
évben esedékes, előre nem bejelentett 
helyszíni vizsgálatok formájában a 
belbiztonság területén megvalósítandó 
értékelések prioritásaira vonatkozó 
ajánlásokat tartalmaz.

Or. en

Módosítás 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok a kérdőív közlésétől 
számított hat héten belül megküldik 
válaszaikat a Bizottságnak. A Bizottság 
hozzáférhetővé teszi a válaszokat a többi 
tagállam számára.

2. A tagállamok a kérdőív közlésétől 
számított hat héten belül megküldik 
válaszaikat a Bizottságnak. A Bizottság 
hozzáférhetővé teszi a válaszokat a többi 
tagállam és az Európai Parlament
számára.

Or. en

Módosítás 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Frontex által a 6. cikkel összhangban 
készített kockázatelemzés, a 7. cikkben 
említett kérdőívre adott válaszok, és adott 

1. A 7. cikkben említett kérdőívre adott 
válaszok, és adott esetben valamennyi 
egyéb vonatkozó forrás figyelembe 
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esetben valamennyi egyéb vonatkozó 
forrás figyelembe vételével a Bizottság 
legkésőbb november 30-ig éves értékelési 
programot készít. A program az alábbiak 
értékelését írhatja elő:

vételével a Bizottság legkésőbb november 
30-ig éves értékelési programot készít. A 
program az alábbiak értékelését írhatja elő:

Or. en

Módosítás 58
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Frontex által a 6. cikkel összhangban 
készített kockázatelemzés, a 7. cikkben 
említett kérdőívre adott válaszok, és adott 
esetben valamennyi egyéb vonatkozó 
forrás figyelem figyelembe vételével a 
Bizottság legkésőbb november 30-ig éves 
értékelési programot készít. A program az 
alábbiak értékelését írhatja elő:

1. A Frontex és az Europol által a 6. cikkel 
összhangban készített kockázatelemzés, a 
7. cikkben említett kérdőívre adott 
válaszok, és adott esetben valamennyi 
egyéb vonatkozó forrás figyelem 
figyelembe vételével a Bizottság legkésőbb 
november 30-ig éves értékelési programot 
készít. A program az alábbiak értékelését 
írhatja elő:

Or. en

Módosítás 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a schengeni vívmányok vagy azok egy 
részének alkalmazása egy tagállam által, a 
többéves programban meghatározottak 
szerint,

– a schengeni vívmányok vagy adott 
esetben azok egy részének alkalmazása egy 
tagállam által, a többéves programban 
meghatározottak szerint,

Or. en
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Módosítás 60
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a schengeni vívmányok vagy azok egy 
részének alkalmazása egy tagállam által, a 
többéves programban meghatározottak 
szerint,

– a schengeni vívmányok vagy azok egy 
részének és az 1. cikkben megállapított 
kísérő intézkedések alkalmazása egy 
tagállam által, a többéves programban 
meghatározottak szerint,

Or. en

Módosítás 61
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a schengeni vívmányok bizonyos 
részeinek alkalmazása több tagállamban
(tematikus értékelés),

– a schengeni vívmányok bizonyos 
részeinek és az 1. cikkben megállapított 
kísérő intézkedések alkalmazása több 
tagállamban (tematikus értékelés),

Or. en

Módosítás 62
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a schengeni vívmányok alkalmazása a 
tagállamok egy csoportja által (regionális 
értékelés).

– a schengeni vívmányok és az 1. cikkben 
megállapított kísérő intézkedések
alkalmazása a tagállamok egy csoportja 
által (regionális értékelés).
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Or. en

Módosítás 63
Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 15. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban elfogadott
program első része felsorolja a többéves 
programmal összhangban a következő 
évben értékelendő tagállamokat. E rész 
felsorolja az értékelendő területeket és a 
helyszíni látogatásokat.

2. A program első része felsorolja a 
többéves programmal összhangban a 
következő évben értékelendő tagállamokat.
E rész felsorolja az értékelendő területeket 
és a helyszíni látogatásokat. A Bizottság a 
program első részét végrehajtási aktusok 
révén fogadja el. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A szakértőknek megfelelő képesítéssel 
kell rendelkezniük, ideértve megalapozott 
elméleti tudást és az értékelési 
mechanizmus által felölelt területeken 
szerzett gyakorlati tapasztalatokat, 
valamint az értékelési elvek, eljárások és 
technikák alapos ismeretét, továbbá 
képesnek kell lenniük hatékonyan 
kommunikálni egy közös nyelven.

4. A szakértőknek megfelelő képesítéssel 
kell rendelkezniük, ideértve megalapozott 
elméleti tudást és az értékelési 
mechanizmus által felölelt területeken, 
köztük az alapvető jogok tiszteletben 
tartása terén szerzett gyakorlati 
tapasztalatokat, valamint az értékelési 
elvek, eljárások és technikák alapos 
ismeretét, továbbá képesnek kell lenniük 
hatékonyan kommunikálni egy közös
nyelven.

Or. en
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Módosítás 65
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság felkéri a tagállamokat az 
adott helyszíni vizsgálatra rendelkezésre 
álló szakértők kijelölésére, feltüntetve 
szakterületüket. Az előzetesen bejelentett 
vizsgálatok esetén a Bizottság a helyszíni 
vizsgálat tervezett időpontja előtt 
legkésőbb hat héttel felkéri a tagállamokat 
a szakértők kijelölésére. A tagállamok a 
felkérés kézhezvételétől számított egy 
héten belül kijelölik a szakértőket. Az 
előzetesen be nem jelentett vizsgálatok 
esetén a Bizottság a helyszíni vizsgálat 
tervezett időpontja előtt legkésőbb két 
héttel kéri fel a tagállamokat a szakértők 
kijelölésére. A tagállamok a felkérés 
kézhezvételétől számított 72 órán belül 
kijelölik a szakértőket. A tagállamok és a 
kijelölt szakértők az előre nem bejelentett 
helyszíni vizsgálatok tekintetében 
titoktartási kötelezettséget vállalnak.

Or. en

Módosítás 66
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság felkérheti a Frontexet, az 
Europolt, az Eurojustot vagy egyéb 
megfelelő európai szerveket arra, hogy 
jelöljenek ki egy képviselőt, aki 
megfigyelőként részt vesz egy, a 
feladatkörük által felölelt területhez 
kapcsolódó látogatáson.

2. A Bizottság felkérheti a Frontexet, az 
Europolt, az Eurojustot, az Európai 
Parlamentet vagy egyéb megfelelő európai 
szerveket arra, hogy jelöljenek ki egy 
képviselőt, aki megfigyelőként részt vesz 
egy, a feladatkörük által felölelt területhez 
kapcsolódó látogatáson.
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Or. en

Módosítás 67
Mariya Nedelcheva

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság felkérheti a Frontexet, az 
Europolt, az Eurojustot vagy egyéb 
megfelelő európai szerveket arra, hogy 
jelöljenek ki egy képviselőt, aki 
megfigyelőként részt vesz egy, a 
feladatkörük által felölelt területhez 
kapcsolódó látogatáson.

2. A Bizottság felkérheti a Frontexet, az 
Europolt és/vagy az Eurojustot arra, hogy 
jelöljenek ki egy képviselőt, aki 
megfigyelőként részt vesz egy, a 
feladatkörük által felölelt területhez
kapcsolódó látogatáson. A Bizottság 
világos megbízást határoz meg a résztvevő 
képviselők számára, amely többek között 
tartalmazza a megbízás időtartamát, 
valamint az azzal kapcsolatos 
hatásköröket és feladatokat.

Or. en

Indokolás

A szakértők révén részt vevő ügynökségek és európai szervek meghatározott felsorolása 
egyértelműséget teremt a megbízás tekintetében, és kiküszöböli az átfedéseket az értékelést 
végző csoportok és más európai szervek hatáskörei között. Ezáltal megelőzhető az erőfeszítsek 
és a források megkettőződése. Egy ilyen megközelítés minden kétséget eloszlat a 
tagállamokkal szembeni önkényes döntéshozatallal kapcsolatban, és garantálja az 
arányosság elvének érvényesülését.

Módosítás 68
Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az európai adatvédelmi biztost és a 
nemzeti felügyeleti hatóságokat – amelyek 
saját hatásköreik keretein belül járnak el 
– meg kell hívni az adatvédelemmel 
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kapcsolatos helyszíni vizsgálatokban való 
részvételre.

Or. en

Módosítás 69
Hubert Pirker

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az érintett tagállamnak biztosítania kell, 
hogy a szakértői csoport közvetlen 
kapcsolatba léphessen a megfelelő 
személyekkel. Biztosítania kell a csoport 
hozzáférését minden területhez, 
helyiséghez és dokumentumhoz, amelyek 
az értékeléshez szükségesek. Biztosítania 
kell továbbá, hogy a csoport végrehajthassa 
az értékelendő területekhez kapcsolódó
tevékenységek ellenőrzésére irányuló 
feladatát.

4. Az érintett tagállamnak biztosítania kell, 
hogy a szakértői csoport közvetlen 
kapcsolatba léphessen a megfelelő 
személyekkel. Biztosítania kell a csoport 
hozzáférését minden területhez, 
helyiséghez és dokumentumhoz, amelyek 
az értékeléshez szükségesek. Biztosítania 
kell továbbá, hogy a csoport végrehajthassa 
az értékelendő területekhez kapcsolódó 
tevékenységek ellenőrzésére irányuló 
feladatát, különösen azáltal, hogy 
embereket bocsát rendelkezésre eseti 
fordítói és tolmácsolási feladatokhoz a 
tagállam nyelvéről a közös nyelvre, amint 
azt a 9. cikk (4) bekezdése előírja.

Or. de

Módosítás 70
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A tagállamok felelősek a szakértőik 
utazásának és elszállásolásának 
megszervezéséért. A helyszíni vizsgálatban 
részt vevő szakértők utazási és 
szállásköltségét a Bizottság megtéríti.

7. A tagállamok felelősek a szakértőik 
utazásának és elszállásolásának 
megszervezéséért. A helyszíni vizsgálatban 
részt vevő szakértők utazási és 
szállásköltségét a Bizottság megtéríti.
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Előre be nem jelentett helyszíni vizsgálat 
esetén a Bizottság kapcsolattartót jelöl ki 
a helyszíni vizsgálat gyakorlati 
lebonyolításához.

Or. en

Indokolás

Az előre be nem jelentett helyszíni vizsgálatok esetén szigorú időbeli megszorítások 
érvényesek, ezért szükséges, hogy a Bizottság felelősséggel tartozzon egy kapcsolattartó 
kijelöléséért a vizsgálat gyakorlati lebonyolítása tekintetében.

Módosítás 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Minden értékelést követően jelentést kell 
készíteni. A jelentésnek a helyszíni 
vizsgálat megállapításain és adott esetben a 
kérdőíven kell alapulnia.

1. Minden értékelést követően jelentést kell 
készíteni. A jelentésnek a helyszíni 
vizsgálat megállapításain és a kérdőíven 
kell alapulnia. A jelentésben részletesen 
értékelni kell a schengeni vívmányoknak, 
valamint a jogi reformra, illetve a 
korrupció és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelemre vonatkozó 
referenciakritériumoknak való 
megfelelést, amint azokat a Bizottság 
C(2006)6569 és C(2006)6570 határozatai 
előírják.

Or. en

Módosítás 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) Előzetesen bejelentett helyszíni 
vizsgálat esetén a jelentést a csoport készíti 
el a látogatás során. A bizottsági tisztviselő 
felelős a jelentés elkészítéséért, valamint 

(b) Előzetesen bejelentett helyszíni 
vizsgálat esetén a jelentést a csoport készíti 
el a látogatás során. A bizottsági tisztviselő 
felelős a jelentés elkészítéséért, valamint 
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egységességéért és minőségéért.
Véleménykülönbség esetén a csoportnak 
kompromisszum kialakítására kell 
törekednie. A jelentés eltérő álláspontokat 
is tartalmazhat.

egységességéért és minőségéért.
Véleménykülönbség esetén a csoportnak 
kompromisszum kialakítására kell 
törekednie. A jelentés eltérő álláspontokat 
is tartalmaz.

Or. en

Módosítás 73
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A jelentés a vonatkozó minőségi, 
mennyiségi, működési, adminisztratív és 
szervezeti szempontokat elemzi, és felsorol 
minden, az értékelés során észlelt
hiányosságot vagy gyenge pontot. A 
jelentés ajánlást tesz az ezek orvoslásához 
szükséges intézkedésekre, valamint
határidőket a végrehajtásukra.

2. A jelentés a vonatkozó minőségi, 
mennyiségi, működési, adminisztratív és 
szervezeti szempontokat elemzi, és felsorol 
minden, az értékelés során az érintett 
tagállamok hatáskörén belüli vagy kívüli
hiányosságot vagy gyenge pontot. A 
jelentés szükség esetén ajánlásokat 
tartalmaz az érintett tagállamok, valamint 
a Bizottság számára a hiányosságok 
orvoslására vagy kiegészítő
intézkedésekre, valamint az ezek 
végrehajtására vonatkozó határidőkre.

Or. en

Módosítás 74
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság legkésőbb hat héttel a 
helyszíni vizsgálatot, vagy adott esetben a 
kérdőívre adott válaszok beérkezését 
követően megküldi a jelentést az érintett 
tagállamnak. Az érintett tagállam két héten 
belül benyújtja a jelentésre vonatkozó 
észrevételeit.

4. A Bizottság legkésőbb négy héttel a 
helyszíni vizsgálatot, vagy adott esetben a 
kérdőívre adott válaszok beérkezését 
követően megküldi a jelentést az érintett 
tagállamnak. Az érintett tagállam két héten 
belül benyújtja a jelentésre vonatkozó 
észrevételeit.

Or. en
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Indokolás

A rendszerben tapasztalt súlyos hiányosságok esetén a schengeni rendszerbe vetett bizalom 
fenntartása érdekében gyors válaszlépésre van szükség.

Módosítás 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság szakértője a 15. cikkel 
összhangban létrehozott bizottság elé 
terjeszti a jelentést és a tagállamtól érkezett 
választ. A tagállamokat felhívják arra, 
hogy tegyék meg észrevételeiket a 
kérdőívre adott válaszokkal, a jelentéssel, 
valamint az érintett tagállam 
észrevételeivel kapcsolatban.

A Bizottság szakértője a 15. cikkel 
összhangban létrehozott bizottság, 
valamint az Európai Parlament elé 
terjeszti a jelentést és a tagállamtól érkezett 
választ. A tagállamokat felhívják arra, 
hogy tegyék meg észrevételeiket a 
kérdőívre adott válaszokkal, a jelentéssel, 
valamint az érintett tagállam 
észrevételeivel kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 76
Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdésben említett megállapítások 
minősítését illető ajánlásokat a Bizottság 
fogadja el a 15. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban.

A Bizottság a (3) bekezdésben említett 
megállapítások minősítését illető ajánlások 
megtétele céljával végrehajtási aktusokat 
fogad el.  Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 15. cikk (2) bekezdésében említett
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 77
Mariya Nedelcheva, Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentés elfogadását követő egy hónapon 
belül az érintett tagállam cselekvési tervet 
bocsát a Bizottság rendelkezésére a feltárt 
hiányosságok orvoslásáról.

A jelentés elfogadását követő egy hónapon 
belül az érintett tagállam cselekvési tervet 
bocsát a Bizottság rendelkezésére a feltárt 
hiányosságok orvoslásáról. Amennyiben a 
Bizottság jelentésének alapját tematikus 
vagy regionális értékelések, tárgyát pedig 
egynél több tagállam képezi, úgy a 
tagállamok cselekvési terveit össze kell 
hangolni. 

Or. en

Módosítás 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállam a jelentés 
kézhezvételét követő hat hónapon belül 
jelentést készít a Bizottság részére a 
cselekvési terv végrehajtásáról, amit három 
havonta meg kell ismételnie mindaddig, 
amíg a cselekvési tervet teljes mértékben 
végre nem hajtják. A feltárt hiányosságok 
súlyosságától és az orvoslásukra 
foganatosított intézkedésektől függően a 
Bizottság – a 15. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban – helyszíni 
vizsgálatokat irányozhat elő a cselekvési 
terv végrehajtásának ellenőrzése 
érdekében. A Bizottság be nem jelentett 
helyszíni látogatásokat is előirányozhat.

Az érintett tagállam a jelentés 
kézhezvételét követő négy hónapon belül 
jelentést készít a Bizottság részére a 
cselekvési terv végrehajtásáról, amit három 
havonta meg kell ismételnie mindaddig, 
amíg a cselekvési tervet teljes mértékben 
végre nem hajtják. A feltárt hiányosságok 
súlyosságától és az orvoslásukra 
foganatosított intézkedésektől függően a 
Bizottság – a 15. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban – helyszíni 
vizsgálatokat irányozhat elő a cselekvési 
terv végrehajtásának ellenőrzése 
érdekében. A Bizottság be nem jelentett 
helyszíni látogatásokat is előirányozhat.

Or. en

Indokolás

A rendszerben tapasztalt súlyos hiányosságok esetén a schengeni rendszerbe vetett bizalom 
fenntartása érdekében gyors válaszlépésre van szükség.
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Módosítás 79
Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállam a jelentés 
kézhezvételét követő hat hónapon belül 
jelentést készít a Bizottság részére a 
cselekvési terv végrehajtásáról, amit három 
havonta meg kell ismételnie mindaddig, 
amíg a cselekvési tervet teljes mértékben 
végre nem hajtják. A feltárt hiányosságok 
súlyosságától és az orvoslásukra
foganatosított intézkedésektől függően a 
Bizottság – a 15. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban – helyszíni 
vizsgálatokat irányozhat elő a cselekvési 
terv végrehajtásának ellenőrzése 
érdekében. A Bizottság be nem jelentett 
helyszíni látogatásokat is előirányozhat.

Az érintett tagállam a jelentés 
kézhezvételét követő hat hónapon belül 
jelentést készít a Bizottság részére a 
cselekvési terv végrehajtásáról, amit három 
havonta meg kell ismételnie mindaddig, 
amíg a cselekvési tervet teljes mértékben 
végre nem hajtják. A feltárt hiányosságok
súlyosságától és az azok megszüntetésére 
irányuló intézkedésektől függően a 
Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat 
el a cselekvési terv végrehajtásának 
ellenőrzésére irányuló, előre bejelentett 
vizsgálatok ütemezése céljával. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A 
Bizottság előre be nem jelentett helyszíni 
látogatásokat is előirányozhat.

Or. en

Módosítás 80
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a 15. 
cikkel összhangban létrehozott bizottságot 
a cselekvési terv végrehajtásáról.

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a 15. 
cikkel összhangban létrehozott bizottságot 
a cselekvési terv végrehajtásáról. Az 
Európai Parlament ugyancsak felkérheti 
a Bizottságot, hogy készítsen jelentést a 
cselekvési terv végrehajtásának 
megvalósított szakaszáról.

Or. ro
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Indokolás

Az Európai Parlament számára lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy tájékoztatást 
kérhessen a Bizottságtól a schengeni vívmányok alkalmazásában tapasztalt hiányosságok 
orvoslása érdekében a tagállamok által bevezetett cselekvési terv végrehajtásában elért 
előrehaladásról.

Módosítás 81
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Amennyiben a helyszíni vizsgálat olyan
súlyos hiányosságokat tár fel, amelyek 
jelentős hatással lehetnek egy vagy több 
tagállam biztonságának általános 
szintjére, a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy egy tagállam 
kérésére a lehető leghamarabb tájékoztatja 
a Tanácsot és az Európai Parlamentet.

7. Amennyiben a helyszíni vizsgálatról 
szóló jelentés egy vagy több olyan tényt tár 
fel, amelyre érvényes a 13. cikk (3) 
bekezdése c) pontjában szereplő minősítés,
úgy a Bizottság saját kezdeményezésére 
vagy egy tagállam kérésére a lehető 
leghamarabb tájékoztatja a Tanácsot és az 
Európai Parlamentet.

Or. en

Módosítás 82
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Amennyiben a helyszíni vizsgálat olyan 
súlyos hiányosságokat tár fel, amelyek 
jelentős hatással lehetnek egy vagy több 
tagállam biztonságának általános szintjére, 
a Bizottság saját kezdeményezésére vagy 
egy tagállam kérésére a lehető 
leghamarabb tájékoztatja a Tanácsot és az 
Európai Parlamentet.

7. Amennyiben a helyszíni vizsgálat olyan 
súlyos hiányosságokat tár fel, amelyek 
jelentős hatással lehetnek egy vagy több 
tagállam biztonságának általános szintjére, 
a Bizottság a lehető leghamarabb 
tájékoztatja a Tanácsot és az Európai 
Parlamentet, és a 13a. cikk szerinti hat 
hónapos időszakban, valamint a nyomon 
követésre és a lehetséges szankciókra 
vonatkozó végső határozat 13b. cikkel 
összhangban történő meghozatalát 
követően rendszeres tájékoztatást ad 
számukra.
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Or. en

Módosítás 83
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Amennyiben a helyszíni vizsgálat olyan 
súlyos hiányosságokat tár fel, amelyek 
jelentős hatással lehetnek egy vagy több 
tagállam biztonságának általános szintjére, 
a Bizottság saját kezdeményezésére vagy 
egy tagállam kérésére a lehető 
leghamarabb tájékoztatja a Tanácsot és az 
Európai Parlamentet.

7. Amennyiben a helyszíni vizsgálat olyan 
súlyos hiányosságokat tár fel, amelyek 
jelentős hatással lehetnek egy vagy több 
tagállam biztonságának általános szintjére, 
a Bizottság saját kezdeményezésére, illetve 
az Európai Parlament vagy egy tagállam 
kérésére a lehető leghamarabb tájékoztatja 
a Tanácsot és az Európai Parlamentet.

Or. en

Módosítás 84
Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
13 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13b. cikk

Nyomonkövetési intézkedések
A 13. cikk (7) bekezdése értelmében vett 
súlyos hiányosság felfedése után hat 
hónappal a Bizottság helyszíni vizsgálatot 
tűz ki. Amennyiben a helyszíni vizsgálat 
megállapítja, hogy a súlyos hiányosságok 
a tagállam számára a 13a. cikk szerint 
biztosított támogatás ellenére továbbra is 
fennállnak, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően 
határozatot fogad el a szankciókról. A 
Tanács minősített többséggel határoz.

Or. en
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Módosítás 85
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
13 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13b. cikk

A határellenőrzések visszaállításáról szóló 
határozat

A belső határellenőrzések visszaállításáról 
szóló határozatot a Tanács fogadja el 
minősített többséggel a Bizottság 
javaslatára.

Or. en

Módosítás 86
Stavros Lambrinidis

Irányelvre irányuló javaslat
13 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13b. cikk
Nyomon követés és szankciók

A súlyos hiányosság felfedése után hat 
hónappal a Bizottság helyszíni vizsgálatot 
tűz ki. Ha a helyszíni vizsgálat azt tárja 
fel, hogy a súlyos hiányosságot nem 
szüntették meg, a Bizottság javaslatot 
terjeszt a 15. cikk szerint létrehozott 
bizottság elé a nyomon követés és a 
lehetséges szankciók tekintetében. A 
nyomon követésre és a lehetséges 
szankciókra vonatkozó határozatot a 
15. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
hozzák meg. Ha egy tagállam folyamatos 
jelleggel nem tesz eleget a schengeni 
szabályoknak, úgy a súlyosabb 
szankciókra vonatkozó döntés 
meghozatala előtt teljesen ki kell meríteni 
a helyzet orvoslása érdekében 
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foganatosítható valamennyi lehetséges 
intézkedést és támogatást.   Az Európai 
Unióról szóló szerződés 78. cikkének (3) 
bekezdése és 80. cikke értelmében a 
határellenőrzések visszaállítása nem 
engedélyezett olyan tagállammal szemben, 
amely vagy rendkívüli helyzetbe került 
harmadik országból érkező polgárok 
hirtelen beáramlása miatt, vagy kritikusan 
nehéz helyzetbe kerül a schengeni 
kötelezettségek maradéktalan teljesítése 
tekintetében, részben vagy egészében  
amiatt, mert határaihoz nagy számban 
érkeznek harmadik országbeli 
állampolgárok.

Or. en

Módosítás 87
Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
13 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13c. cikk

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása
1. A szankciók között szerepelhet olyan 
határozat, amelynek tárgya a 
határellenőrzésnek a schengeni térség 
más tagállamai által történő ideiglenes 
visszaállítása a belső határokon. E 
határozat elrendelheti a határellenőrzések 
részleges vagy teljes visszaállítását az 
érintett tagállam belső határain.
2. A belső határokon történő 
határellenőrzés ideiglenes 
visszaállításáról szóló határozatnak az 
alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
– a schengeni vívmányok végrehajtását 
jellemző súlyos hiányosságok, amelyek 
jelentős hatással lehetnek egy vagy több 
tagállam biztonságának általános 
szintjére,
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– a határellenőrzés ideiglenes 
visszaállítását szükségessé tevő kivételes 
körülmények;
3. A (2) bekezdésben említett határozatnak 
tartalmaznia kell az alábbi elemeket:
– legfeljebb 6 hónapos határidő
– támogató mechanizmus biztosítása az 
érintett tagállam számára a hiányosság 
orvoslása érdekében
– dátum megjelölése egy további helyszíni 
vizsgálat tekintetében.

Or. en

Módosítás 88
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
13 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13c. cikk

Kompenzációs intézkedések
A határellenőrzések visszaállításakor a 
Bizottság pénzügyi kompenzációs 
intézkedéseket hoz az érintett tagállamok 
támogatására.

Or. en

Módosítás 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A csoportok minden, feladatuk teljesítése 
során szerzett információt bizalmasan 

A csoportok minden, feladatuk teljesítése 
során szerzett információt bizalmasan 
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kezelnek. A helyszíni vizsgálatokat 
követően készített jelentések minősített 
dokumentumnak számítanak. A Bizottság –
az érintett tagállammal való konzultációt 
követően – dönt arról, hogy a jelentés mely 
részei tehetők közzé.

kezelnek. A helyszíni vizsgálatokat 
követően készített jelentések minősített 
dokumentumnak számítanak. E minősítés 
nem zárja ki, hogy a jelentést az Európai 
Parlament rendelkezésére bocsássák. A
Bizottság – az érintett tagállammal való 
konzultációt követően – dönt arról, hogy a 
jelentés mely részei tehetők közzé.

Or. en

Módosítás 90
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A csoportok minden, feladatuk teljesítése 
során szerzett információt bizalmasan 
kezelnek. A helyszíni vizsgálatokat 
követően készített jelentések minősített 
dokumentumnak számítanak. A Bizottság –
az érintett tagállammal való konzultációt 
követően – dönt arról, hogy a jelentés mely 
részei tehetők közzé.

A csoportok minden, feladatuk teljesítése 
során szerzett információt bizalmasan 
kezelnek. A helyszíni vizsgálatokat 
követően készített jelentések minősített 
dokumentumnak számítanak. A Bizottság –
az érintett tagállammal való konzultációt 
követően – dönt arról, hogy a jelentés mely 
részei tehetők közzé. Az Európai 
Parlamentnek módjában áll, hogy 
indokolással ellátott kérelme alapján 
hozzáférhessen az értékelést végző 
csoportok által készített jelentésekhez.

Or. ro

Indokolás

Az Európai Parlament társjogalkotói szereppel rendelkezik a szabadság, a biztonság és a jog 
érvényesülése terén, ezért lehetőséget kell kapnia arra, hogy indokolt kérelme alapján 
hozzáférhessen az értékelő jelentésekhez.

Módosítás 91
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 6. cikkel összhangban a Frontex az 
első kockázatértékelést legkésőbb három 
hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően nyújtja be a Bizottságnak.

2. A 6. cikkel összhangban a Frontex és az
Europol az első kockázatértékelést 
legkésőbb három hónappal e rendelet 
hatálybalépését követően nyújtja be a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 92
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság éves jelentést készít az 
Európai Parlament és a Tanács számára az 
e rendelet alapján végrehajtott
értékelésekről, amely jelentést közzé kell
tenni, és amely az alábbiakkal 
kapcsolatban tartalmaz információkat:

A Bizottság átfogó éves jelentést készít az 
Európai Parlament és a Tanács számára az 
e rendelet alkalmazásával készített
értékelésekről. A jelentésnek nyilvánosnak
kell lennie, és tartalmaznia kell az alábbi
információkat:

Or. ro

Módosítás 93
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2014. január 1-jén, a 
jelenlegi ötéves értékelési program 
lezárulásakor lép hatályba.

Or. en


