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Módosítás 13
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a vízumokra vonatkozó 
olyan védzáradékot ír elő, amely lehetővé 
teszi a pozitív listán szereplő harmadik 
ország vízummentességének gyors és 
ideiglenes felfüggesztését olyan 
szükséghelyzetben, amikor egy vagy több 
tagállam nehézségeinek leküzdéséhez 
azonnali intézkedésre van szükség, 
figyelembe véve a szükséghelyzet által az 
Európai Unió egészére gyakorolt 
összhatást.

(1) Ez a rendelet mechanizmust hoz létre a 
pozitív listán szereplő valamely harmadik 
ország vízummentességének végső esetben 
történő gyors és ideiglenes 
felfüggesztésére olyan szükséghelyzetben, 
amikor három vagy több tagállam 
nehézségeinek leküzdéséhez azonnali 
intézkedésre van szükség, figyelembe véve 
a szükséghelyzet által az Európai Unió 
egészére gyakorolt összhatást.

Or. en

Módosítás 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a vízumokra vonatkozó 
olyan védzáradékot ír elő, amely lehetővé 
teszi a pozitív listán szereplő harmadik 
ország vízummentességének gyors és 
ideiglenes felfüggesztését olyan 
szükséghelyzetben, amikor egy vagy több 
tagállam nehézségeinek leküzdéséhez 
azonnali intézkedésre van szükség, 
figyelembe véve a szükséghelyzet által az 
Európai Unió egészére gyakorolt 
összhatást.

(1) Ez a rendelet mechanizmust hoz létre a 
pozitív listán szereplő valamely harmadik 
ország vízummentességének gyors és 
ideiglenes felfüggesztésére olyan 
szükséghelyzetben, amikor egy vagy több 
tagállam nehézségeinek leküzdéséhez 
azonnali intézkedésre van szükség, 
figyelembe véve a szükséghelyzet által az 
Európai Unió egészére gyakorolt 
összhatást.

Or. en
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Módosítás 15
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a vízumokra vonatkozó 
olyan védzáradékot ír elő, amely lehetővé 
teszi a pozitív listán szereplő harmadik 
ország vízummentességének gyors és 
ideiglenes felfüggesztését olyan 
szükséghelyzetben, amikor egy vagy több 
tagállam nehézségeinek leküzdéséhez 
azonnali intézkedésre van szükség, 
figyelembe véve a szükséghelyzet által az 
Európai Unió egészére gyakorolt 
összhatást.

(1) Ez a rendelet mechanizmust hoz létre, 
amely lehetővé teszi a pozitív listán 
szereplő valamely harmadik ország 
vízummentességének gyors és ideiglenes 
felfüggesztését a harmadik ország 
országgal kapcsolatos olyan 
szükséghelyzetben, amikor egy vagy több 
tagállam nehézségeinek leküzdéséhez 
azonnali intézkedésre van szükség, 
figyelembe véve a szükséghelyzet által az 
Európai Unió egészére, valamint az 
érintett harmadik országra gyakorolt 
összhatást.

Or. en

Módosítás 16
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az egységesség, az átláthatóság és a 
megfelelő döntéshozatal biztosítása 
érdekében a vízummentesség bármilyen 
felfüggesztésének az érintett harmadik 
országban fennálló körülmények alapos 
vizsgálatán kell alapulnia, és azt az e 
rendeletben megállapított objektív 
kritériumoknak kell indokolniuk.

Or. en
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Módosítás 17
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Szükséghelyzet állhat elő a közrend 
vagy a biztonság terrorfenyegetés vagy a 
szervezett bűnözés jelentős fokozódása 
miatti veszélyeztetése esetén.

Or. fr

Módosítás 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vízumokra vonatkozó védzáradék
egységes feltételek mellett történő 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell 
felruházni. 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 rendelettel 
összhangban kell gyakorolni.

(2) A felfüggesztési mechanizmus 
egységes feltételek mellett történő 
végrehajtásának biztosítása érdekében a 
Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell 
felruházni. 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 rendelettel 
összhangban kell gyakorolni.

Or. en

Módosítás 19
Renate Weber

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azt a viszonossági mechanizmust, 
amelyet akkor kell alkalmazni, ha az 
539/2001/EK rendelet II. mellékletében 
szereplő valamely harmadik ország 
vízumkötelezettséget ír elő egy vagy több 
tagállam állampolgáraival szemben, hozzá 
kell igazítani a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépéséhez, valamint a Bíróság 
másodlagos jogalapokkal kapcsolatos 
ítélkezési gyakorlatához.

(3) Azt a viszonossági mechanizmust, 
amelyet akkor kell alkalmazni, ha az 
539/2001/EK rendelet II. mellékletében 
szereplő valamely harmadik ország 
vízumkötelezettséget ír elő egy vagy több 
tagállam állampolgáraival szemben, hozzá 
kell igazítani a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépéséhez, valamint a Bíróság 
másodlagos jogalapokkal kapcsolatos 
ítélkezési gyakorlatához. A mechanizmust 
ezenkívül úgy kell kialakítani, hogy a 
szolidaritás jegyében uniós választ adjon 
abban az esetben, ha az e rendelet II. 
mellékletében szereplő valamely harmadik 
ország vízumkötelezettséget ír elő egy vagy 
több tagállam állampolgárai számára.

Or. en

Indokolás

A közösségi válaszlépés érdekében tiszteletben kell tartani a tagállamok közötti szolidaritás, 
az egyenlőség és a kölcsönös bizalom elvét. Ez a megközelítés lehetővé teszi az EU számára, 
hogy egységes szereplőként lépjen fel a nemzetközi szintéren, előmozdítva és védelmezve 
ezáltal az alapját képező alapvető értékeket.

Módosítás 20
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A viszonossági mechanizmust abban 
az esetben kell alkalmazni, amikor az 
539/2001/EK rendelet II. mellékletében 
szereplő valamely harmadik ország 
vízumkényszert vezet be, azt újra bevezeti 
vagy fenntartja valamely tagállam 
állampolgáraival szemben.

Or. en
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Módosítás 21
Renate Weber

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Azon tagállami értesítés 
kézhezvételekor, amely szerint az e 
rendelet II. mellékletében felsorolt 
valamely harmadik ország úgy döntött, 
hogy vízumkényszert vezet be a tagállam 
állampolgáraival szemben, valamennyi 
tagállamnak együttesen kell fellépnie és 
közös választ kell adnia egy olyan 
helyzetre, amely az Unió egészét érinti és 
állampolgárai között megkülönböztető 
bánásmódot tesz lehetővé.

Or. en

Indokolás

A közösségi válaszlépés érdekében tiszteletben kell tartani a tagállamok közötti szolidaritás, 
az egyenlőség és a kölcsönös bizalom elvét. Ez a megközelítés lehetővé teszi az EU számára, 
hogy egy szereplőként lépjen fel a nemzetközi szintéren, előmozdítva és védelmezve ezáltal az 
alapját képező alapvető értékeket.

Módosítás 22
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A vízumviszonosság olyan cél, 
amelyre az Uniónak mindig tevőlegesen 
kell törekednie harmadik országokkal 
folytatott kapcsolataiban, ezzel 
hozzájárulva az Unió külpolitikájának 
nemzetközi szintű hitelességéhez és 
egységességéhez.
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Or. en

Módosítás 23
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A viszonossági mechanizmus ellenére 
alapvetően fontos, hogy a Bizottság  nyílt 
és átlátható módon vitassa és tárgyalja 
meg a vízumpolitikával kapcsolatos 
kérdéseket a vízumkényszer 
visszaállításával kapcsolatos fenyegetés 
alkalmazása nélkül.

Or. en

Indokolás

Az EU és a világban lévő különböző partnerei közötti jó kétoldalú kapcsolatok megőrzése 
érdekében alapvető fontosságú, hogy az EU tartózkodjon vízumpolitikájának harmadik 
országokkal kapcsolatos nyomásgyakorlásra történő felhasználásától azok vízumpolitikájának 
megváltoztatása érdekében.

Módosítás 24
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Mivel az 1932/2006/EK rendelet 
menekültekre és hontalan személyekre 
vonatkozó vízumszabályai nem 
alkalmazandók az ilyen személyekre, ha az 
Egyesült Királyságban vagy Írországban 
rendelkeznek lakóhellyel, tisztázni kell 
azoknak a menekülteknek és hontalan 
személyeknek a vízumkötelezettséggel 
kapcsolatos helyzetét, akik az Egyesült 

(6) Mivel az 1932/2006/EK rendelet 
menekültekre és hontalan személyekre 
vonatkozó vízumszabályai nem 
alkalmazandók az ilyen személyekre, ha az 
Egyesült Királyságban vagy Írországban 
rendelkeznek lakóhellyel, tisztázni kell 
azoknak a menekülteknek és hontalan 
személyeknek a vízumkötelezettséggel 
kapcsolatos helyzetét, akik az Egyesült 
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Királyságban vagy Írországban 
rendelkeznek lakóhellyel. Ez a rendelet e 
személyekkel kapcsolatban a 
tagállamokra bízza a vízummentesség 
vagy a vízumkötelezettség eldöntését. A 
tagállamoknak az ilyen döntéseikről 
tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

Királyságban vagy Írországban 
rendelkeznek lakóhellyel. Ez a rendelet 
mentesíti e személyek kategóriáját a 
vízumkötelezettség alól.

Or. en

Módosítás 25
Emine Bozkurt

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tekintettel a tagállamoknak az 
539/2001/EK rendelet hatálybalépését 
megelőzően a Közösség által megkötött 
nemzetközi megállapodásokból eredő 
bizonyos olyan kötelezettségeire, amelyek 
a közös vízumszabályoktól való eltérést 
teszik szükségessé, ez a rendelet egy olyan 
rendelkezést vezet be, amely lehetővé teszi 
a tagállamok számára, hogy a 
tartózkodásuk alatt szolgáltatásokat nyújtó 
személyeket olyan mértékig mentesítsék a 
vízumkötelezettség alól, amely e 
kötelezettségek betartásához szükséges.

(7) Tekintettel a tagállamoknak az 
539/2001/EK rendelet hatálybalépését 
megelőzően a Közösség által megkötött 
nemzetközi megállapodásokból eredő 
bizonyos olyan kötelezettségeire, amelyek 
a közös vízumszabályoktól való eltérést 
teszik szükségessé, ez a rendelet egy olyan 
rendelkezést vezet be, amely lehetővé teszi 
a tagállamok számára, hogy a 
tartózkodásuk alatt szolgáltatásokat nyújtó 
személyeket olyan mértékig mentesítsék a 
vízumkötelezettség alól, amely e 
kötelezettségek betartásához szükséges, 
ugyanakkor teljes körűen figyelembe véve 
az Európai Unió Bíróságának ítéleteit.

Or. en

Módosítás 26
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont – ii pont
539/2011/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés – második albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) a második albekezdés a következő 
francia bekezdésekkel egészül ki:

törölve

– „polgári légi közlekedési személyzet 
tagjai;
– polgári tengerhajózási személyzet partra 
szálló tagjai, amennyiben rendelkeznek a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
egyezményeivel (1958. évi 108. számú és 
2003. évi 185. számú egyezmény) vagy a 
nemzetközi tengeri forgalom 
könnyítéséről szóló, 1965. évi londoni 
IMO-egyezménnyel (FAL-egyezmény) 
összhangban kiállított 
tengerészigazolvánnyal.”

Or. de

Indokolás

A jelenlegi rendszer, amelynek értelmében a tagállamok már jelenleg is mentesíthetik az itt 
hivatkozott csoportokat a vízumkötelezettség alól (a rendelet 4. cikke), jól működik, és nem 
érkeztek jelentések problémákról. A javasolt módosítás nem vonna maga után további 
harmonizációt.

Módosítás 27
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont – ii pont – 2 a francia bekezdés (új)
539/2011/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés – második albekezdés – 6 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– azok a menekültnek elismert és 
hontalan személyek, valamint egyetlen 
ország állampolgárságával sem 
rendelkező más személyek, akik az 
Egyesült Királyságban vagy Írországban 
rendelkeznek lakóhellyel, és az Egyesült 
Királyság vagy Írország által kibocsátott 
úti okmánnyal rendelkeznek.
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Or. en

Indokolás

A menekültnek elismert és hontalan személyeknek, valamint egyetlen ország 
állampolgárságával sem rendelkező más személyeknek, akik az Egyesült Királyságban vagy 
Írországban rendelkeznek lakóhellyel, és az Egyesült Királyság vagy Írország által 
kibocsátott úti okmánnyal rendelkeznek, mentesülniük kell a vízumkötelezettség alól.

Módosítás 28
Alexander Alvaro, Tanja Fajon, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, 
Zuzana Roithová, Miroslav Ouzký, Ioan Enciu, Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
539/2011/EK rendelet
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (4) bekezdés c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

b) a (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(4) Amennyiben egy, a II. mellékletben 
található listán szereplő harmadik 
ország vízumkötelezettséget vezet be, azt 
újra bevezeti vagy fenntartja egy tagállam 
állampolgáraival szemben, a következő 
rendelkezéseket kell alkalmazni:
a) a harmadik ország általi bevezetést 
vagy annak bejelentését követő 90 napon 
belül vagy vízumkényszer fenntartásának 
esetén e rendelet hatálybalépését követő 
90 napon belül az érintett tagállam
írásban értesíti erről az Európai 
Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot;
az értesítést az Európai Unió Hivatalos 
Lapjának C. sorozatában közzé kell 
tenni. Az értesítés tartalmazza az 
intézkedés alkalmazásának időpontját és 
az érintett úti okmányok és vízumok 
típusát.
Amennyiben a harmadik ország úgy 
határoz, hogy a vízumkötelezettséget e 
határidő lejárta előtt feloldja, az 
értesítés feleslegessé válik;
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b) a Bizottság – a közzététel időpontját
követően haladéktalanul és az érintett 
tagállammal konzultációt folytatva –
lépéseket tesz a harmadik ország 
hatóságaival együtt a vízummentesség 
visszaállítása érdekében, és a tárgyalások 
állásáról a lehető legrövidebb időn belül 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot;

c) A közzétételt követő 90 napon belül a 
Bizottság, az érintett tagállammal 
konzultációt folytatva, jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentéshez csatolhatja a szóban forgó 
harmadik ország állampolgáraival 
szembeni vízumkötelezettség ideiglenes 
visszaállítására irányuló javaslatát. A 
Bizottság az ilyen javaslatot azt követően 
is előterjesztheti, hogy jelentését 
megtárgyalták az Európai Parlamentben 
és a Tanácsban. Az Európai Parlament és 
a Tanács az ilyen javaslatról rendes 
jogalkotási eljárás keretében határoz.”

c) A közzétételt követő 45 napon belül a 
Bizottság, az érintett tagállammal 
konzultációt folytatva, jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ha 
az értesítés közzétételének időpontjától 
számított 45 napon belül az érintett 
harmadik ország nem oldja fel a 
vízumkényszert, a Bizottság, az érintett 
tagállammal előzetes konzultációt 
folytatva, javasolja a szóban forgó 
harmadik ország állampolgáraival 
szembeni vízumkötelezettség 
visszaállítását. Ha ezen értesítés 
közzétételét követő 90 napon belül a 
harmadik ország nem oldja fel a 
vízumkényszert, a Bizottságnak a szóban 
forgó harmadik ország állampolgáraival 
szembeni vízumkötelezettség ideiglenes 
visszaállítására irányuló javaslatát 
elfogadottnak kell tekinteni, hacsak a 
Tanács – minősített többséggel – és az 
Európai Parlament – abszolút többséggel 
– nem dönt úgy, hogy előzetesen elutasítja 
a javaslatot.
d) Amennyiben a szóban forgó harmadik 
ország eltörli a vízumkötelezettséget, a 
tagállam haladéktalanul értesíti erről a 
Tanácsot és a Bizottságot. Az értesítést az 
Európai Unió Hivatalos Lapjának C. 
sorozatában közzé kell tenni. Az e 
tekintetben a c) pont értelmében 
elfogadott bármilyen intézkedés a 
Hivatalos Lapban történt közzétételétől 
számított hetedik napon hatályát veszti.
Amennyiben a szóban forgó harmadik 
ország két vagy több tagállam 
állampolgáraival szemben vezetett be 
vízumkötelezettséget, az intézkedés 
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kizárólag az utolsó közzétételt követően 
veszti hatályát.

Or. en

Módosítás 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet
1a cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk – Védzáradék 1a. cikk – Felfüggesztési mechanizmus

Or. en

Módosítás 30
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész
539/2001/EK rendelet
1a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E cikk (2)–(5) bekezdését kell 
alkalmazni azokban az esetekben, ha egy
vagy több tagállam olyan szükséghelyzetbe 
kerül, amelyet a következők 
előfordulásának bármelyike jellemez:

(1) Végső esetben e cikk (2)–(5) 
bekezdését kell alkalmazni azokban az 
esetekben, ha három vagy több tagállam 
olyan szükséghelyzetbe kerül, amely 
súlyosan negatív következményekkel jár 
az Unió általános bevándorlási helyzetére, 
és amelyet a következők előfordulásának 
bármelyike jellemez:

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy a vízummentesség felfüggesztése csak végső esetben alkalmazható.
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Módosítás 31
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet 
1a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E cikk (2)–(5) bekezdését kell
alkalmazni azokban az esetekben, ha egy 
vagy több tagállam olyan szükséghelyzetbe 
kerül, amelyet a következők 
előfordulásának bármelyike jellemez:

(1) E cikk (2)–(5) bekezdését az 
egységesség és az átláthatóság biztosítása 
érdekében objektív kritériumok alapján 
kell alkalmazni, nevezetesen azokban az 
esetekben, ha egy vagy több tagállam olyan 
szükséghelyzetbe kerül, amelyet a 
következők előfordulásának bármelyike 
jellemez:

Or. en

Módosítás 32
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet
1a cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. mellékletben foglalt listán szereplő 
harmadik országok azon állampolgárainak 
száma, akik a tagállam területén illegálisan
tartózkodnak, hat hónapos időszakon belül 
a megelőző hat hónapos időszakhoz képest 
hirtelen legalább 50 %-kal megnő;

a) a II. mellékletben foglalt listán szereplő 
harmadik országok azon állampolgárainak 
száma, akik a tagállam területén 
szabálytalanul tartózkodnak, egyéves
időszakon belül a megelőző egyéves
időszakhoz képest hirtelen és jelentős 
mértékben, legalább 100%-kal megnő;

Or. en

Indokolás

A javasolt kritérium megváltoztatása.
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Módosítás 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet
1a cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. mellékletben foglalt listán szereplő 
harmadik országok azon állampolgárainak
száma, akik a tagállam területén 
illegálisan tartózkodnak, hat hónapos 
időszakon belül a megelőző hat hónapos 
időszakhoz képest hirtelen legalább 50 %-
kal megnő;

a) a II. mellékletben foglalt listán szereplő 
harmadik országokból érkező 
állampolgárok száma az érintett
tagállam(okban) jelen lévő harmadik
országbeli állampolgárok átfogó számán 
belül hat hónapos időszakon belül a 
megelőző hat hónapos időszakhoz képest 
hirtelen legalább 60%-kal megnő;

Or. en

Módosítás 34
Tanja Fajon

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet
1a cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. mellékletben foglalt listán szereplő 
harmadik országok azon állampolgárainak 
száma, akik a tagállam területén illegálisan 
tartózkodnak, hat hónapos időszakon belül 
a megelőző hat hónapos időszakhoz képest 
hirtelen legalább 50 %-kal megnő;

a) a II. mellékletben foglalt listán szereplő 
harmadik országok azon állampolgárainak 
száma, akik a tagállam területén illegálisan 
tartózkodnak, hat hónapos időszakon belül 
az előző év azonos időszakához képest 
hirtelen jelentős mértékben megnő, és ez 
összességében komoly hatást gyakorol az 
érintett tagállamok migrációs helyzetére;

Or. en

Módosítás 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides



PE478.421v01-00 16/28 AM\886293HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet
1a cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a II. mellékletben foglalt listán 
szereplő harmadik országok azon 
állampolgárainak száma, akiket szervezett 
bűnözéssel vagy embercsempészettel 
kapcsolatos bűncselekményekben 
elítéltek, egy vagy több érintett tagállam 
területén hat hónapos időszakon belül a 
megelőző hat hónapos időszakhoz képest 
hirtelen legalább 50%-kal megnő;

Or. en

Indokolás

A felfüggesztési mechanizmust a szervezett bűnözés fokozódásának esetében aktiválni kell.

Módosítás 36
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet
1a cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. mellékletben foglalt listán szereplő 
harmadik országok állampolgárai által 
benyújtott menedékjog iránti kérelmek 
száma, amely országok vonatkozásában a 
menedékjog iránti kérelmek elfogadási 
aránya a megelőző hat hónapos 
időszakban 3 %-nál alacsonyabb volt, hat 
hónapos időszakon belül a megelőző hat 
hónapos időszakhoz képest hirtelen 
legalább 50 %-kal megnő;

törölve

Or. en
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Indokolás

Az Alapjogi Charta 18. cikkében és a nemzetközi jogban foglalt menedékjog egyéni jog. Ezért 
a pozitív listán lévő harmadik országok állampolgárai nem büntethetők ugyanazon ország 
állampolgárainak arra irányuló kísérletei miatt, hogy megfelelő okok nélkül is éljenek e 
jogukkal.

Módosítás 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet
1a cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. mellékletben foglalt listán szereplő 
harmadik országok állampolgárai által 
benyújtott menedékjog iránti kérelmek 
száma, amely országok vonatkozásában a 
menedékjog iránti kérelmek elfogadási 
aránya a megelőző hat hónapos 
időszakban 3 %-nál alacsonyabb volt, hat 
hónapos időszakon belül a megelőző hat 
hónapos időszakhoz képest hirtelen 
legalább 50 %-kal megnő;

törölve

Or. en

Módosítás 38
Tanja Fajon

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet
1a cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. mellékletben foglalt listán szereplő 
harmadik országok állampolgárai által 
benyújtott menedékjog iránti kérelmek 
száma, amely országok vonatkozásában a 

b) a II. mellékletben foglalt listán szereplő 
harmadik országok állampolgárai által 
benyújtott menedékjog iránti kérelmek 
száma, amely országok vonatkozásában a 
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menedékjog iránti kérelmek elfogadási 
aránya a megelőző hat hónapos időszakban 
3 %-nál alacsonyabb volt, hat hónapos 
időszakon belül a megelőző hat hónapos 
időszakhoz képest hirtelen legalább 50 %-
kal megnő;

menedékjog iránti kérelmek elfogadási 
aránya a megelőző hat hónapos időszakban 
3%-nál alacsonyabb volt, hat hónapos 
időszakon belül az előző év azonos 
időszakához képest hirtelen jelentős 
mértékben megnő, és ez összességében 
komoly hatást gyakorol az érintett 
tagállamok menekültügyi rendszerére;

Or. en

Módosítás 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet
1a cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egy tagállam által a II. mellékletben 
foglalt listán szereplő harmadik országhoz 
saját állampolgáraira vonatkozóan 
benyújtott és elutasított visszafogadási 
kérelmek száma hat hónapos időszakon 
belül a megelőző hat hónapos időszakhoz 
képest hirtelen legalább 50 %-kal megnő.

törölve

Or. en

Módosítás 40
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet
1a cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egy tagállam által a II. mellékletben 
foglalt listán szereplő harmadik országhoz 
saját állampolgáraira vonatkozóan 

c) egy tagállam által a II. mellékletben 
foglalt listán szereplő harmadik országhoz 
saját állampolgáraira vonatkozóan 
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benyújtott és elutasított visszafogadási 
kérelmek száma hat hónapos időszakon 
belül a megelőző hat hónapos időszakhoz 
képest hirtelen legalább 50 %-kal megnő.

benyújtott és elutasított visszafogadási 
kérelmek száma egyéves időszakon belül 
az előző egyéves időszakhoz képest hirtelen 
és jelentős mértékben, legalább 100%-kal
megnő.

Or. en

Indokolás

Change of criteria suggested

Módosítás 41
Tanja Fajon

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
COM(2011)0290
1a cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egy tagállam által a II. mellékletben 
foglalt listán szereplő harmadik országhoz 
saját állampolgáraira vonatkozóan 
benyújtott és elutasított visszafogadási 
kérelmek száma hat hónapos időszakon 
belül a megelőző hat hónapos időszakhoz
képest hirtelen legalább 50 %-kal megnő.

c) egy tagállam által a II. mellékletben 
foglalt listán szereplő harmadik országhoz 
saját állampolgáraira vonatkozóan 
benyújtott és elutasított visszafogadási 
kérelmek száma hat hónapos időszakon 
belül az előző év azonos időszakához
képest hirtelen jelentős mértékben megnő, 
és ez összességében komoly hatást 
gyakorol az érintett tagállamok migrációs 
helyzetére.

Or. en

Módosítás 42
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet
1a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy tagállam az (1) 
bekezdésben leírt szükséghelyzetek 
bármelyikével szembesül, tájékoztathatja a 
Bizottságot. A tájékoztatást megfelelően 
indokolni kell, és közölni kell a vonatkozó 
adatokat és statisztikákat, valamint azon 
előzetes intézkedések részletes 
magyarázatát, amelyeket az érintett 
tagállam a helyzet orvoslása érdekében 
megtett.

(2) Amennyiben egy tagállam az (1) 
bekezdésben leírt szükséghelyzetek 
bármelyikével szembesül, tájékoztathatja a 
Bizottságot. A tájékoztatást megfelelően 
indokolni kell, és közölni kell a vonatkozó 
adatokat és statisztikákat, valamint azon 
előzetes intézkedések részletes 
magyarázatát, amelyeket az érintett 
tagállam a helyzet orvoslása érdekében
megtett. A Bizottság az érintett tagállamtól 
érkező tájékoztatás kézhezvételét követően 
haladéktalanul tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

Or. en

Indokolás

A Parlamentet és a Tanácsot valamennyi szakaszban megfelelően kell tájékoztatni a 
fejleményekről.

Módosítás 43
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet
1a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a tájékoztatást 
megvizsgálja, figyelembe véve azt, hogy az 
(1) bekezdésben leírt helyzetek bármelyike
hány tagállamot érint, valamint azt, hogy a 
növekedések – a tagállamok által 
szolgáltatott adatokból, valamint a Frontex 
és/vagy az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal által készített 
jelentésekből kitűnően – összességében 
milyen hatást gyakorolnak az Unió 
migrációs helyzetére; a Bizottság az
értesítés kézhezvételétől számított három 

(3) A Bizottság a tájékoztatást 
megvizsgálja, figyelembe véve a 
növekedés mértékét, azt, hogy az (1) 
bekezdésben leírt helyzetek bármelyike 
hány tagállamot érint, a tájékoztató 
tagállam egyedi körülményeit befolyásoló 
lényeges tényezőket, valamint azt, hogy a 
növekedések – a tagállamok által 
szolgáltatott adatokból, valamint a Frontex 
és/vagy az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal által készített 
jelentésekből kitűnően – összességében 
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hónapon belül végrehajtási határozatot 
hozhat az érintett harmadik ország 
állampolgáraira vonatkozó 
vízummentesség hat hónapos időtartamra 
történő felfüggesztéséről. A végrehajtási 
határozatot a 4a. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárás szerint kell elfogadni. A 
végrehajtási határozat meghatározza a 
vízumkötelezettség alóli mentesség 
felfüggesztése hatálybalépésének napját.

milyen hatást gyakorolnak az Unió 
migrációs helyzetére. A vizsgálatot 
követően és az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak történő jelentéstétel után a 
Bizottság az értesítést követő három 
hónapon belül végrehajtási határozatot 
hozhat az érintett harmadik ország 
állampolgáraira vonatkozó 
vízummentesség hat hónapos időtartamra 
történő felfüggesztéséről. A végrehajtási 
határozatot a 4a. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárás szerint kell elfogadni. A 
végrehajtási határozat meghatározza a 
vízumkötelezettség alóli mentesség 
felfüggesztése hatálybalépésének napját.

Or. en

Indokolás

A Parlamentet és a Tanácsot valamennyi szakaszban megfelelően kell tájékoztatni a 
fejleményekről.

Módosítás 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet
1a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a tájékoztatást 
megvizsgálja, figyelembe véve azt, hogy az 
(1) bekezdésben leírt helyzetek bármelyike
hány tagállamot érint, valamint azt, hogy a 
növekedések – a tagállamok által 
szolgáltatott adatokból, valamint a Frontex
és/vagy az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal által készített 
jelentésekből kitűnően – összességében 
milyen hatást gyakorolnak az Unió 
migrációs helyzetére; a Bizottság az 
értesítés kézhezvételétől számított három 
hónapon belül végrehajtási határozatot 

(3) A Bizottság az érintett tagállamtól 
kapott tájékoztatásról haladéktalanul 
értesíti az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot, valamint megvizsgálja a 
tájékoztatást, figyelembe véve azt, hogy az 
(1) bekezdésben leírt helyzet hány 
tagállamot érint, valamint azt, hogy a 
növekedések – a tagállamok által 
szolgáltatott adatokból, valamint az 
Europol és/vagy a Eurojust, az Európa 
Tanács és az EBESZ megfelelő szervei 
által készített jelentésekből kitűnően és az 
emberjogi és/vagy bevándorlással 
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hozhat az érintett harmadik ország 
állampolgáraira vonatkozó 
vízummentesség hat hónapos időtartamra 
történő felfüggesztéséről. A végrehajtási 
határozatot a 4a. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárás szerint kell elfogadni. A 
végrehajtási határozat meghatározza a 
vízumkötelezettség alóli mentesség 
felfüggesztése hatálybalépésének napját.

foglalkozó civil szervezetekkel folytatott 
konzultáció alapján – összességében 
milyen hatást gyakorolnak az Unió 
helyzetére; vizsgálatának eredményét a 
Bizottság az értesítés kézhezvételétől 
számított három hónapon belül megküldi 
az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, majd ezt követően a Bizottság 
végrehajtási határozatot hozhat az érintett 
harmadik ország állampolgáraira 
vonatkozó vízummentesség hat hónapos 
időtartamra történő felfüggesztéséről. A 
végrehajtási határozatot a 4a. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárás szerint kell 
elfogadni. A végrehajtási határozat 
meghatározza a vízumkötelezettség alóli 
mentesség felfüggesztése 
hatálybalépésének napját.

Or. en

Módosítás 45
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet 
1a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a tájékoztatást 
megvizsgálja, figyelembe véve azt, hogy az 
(1) bekezdésben leírt helyzetek bármelyike 
hány tagállamot érint, valamint azt, hogy a 
növekedések – a tagállamok által 
szolgáltatott adatokból, valamint a Frontex 
és/vagy az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal által készített 
jelentésekből kitűnően – összességében 
milyen hatást gyakorolnak az Unió 
migrációs helyzetére; a Bizottság az 
értesítés kézhezvételétől számított három 
hónapon belül végrehajtási határozatot 
hozhat az érintett harmadik ország 
állampolgáraira vonatkozó 

(3) A Bizottság a tájékoztatást 
megvizsgálja, figyelembe véve azt, hogy az 
(1) bekezdésben leírt helyzetek bármelyike 
hány tagállamot érint, valamint azt, hogy a 
növekedések – a tagállamok által 
szolgáltatott adatokból, a Frontex és/vagy 
az Európai Menekültügyi Támogatási 
Hivatal által készített jelentésekből 
kitűnően – összességében milyen hatást 
gyakorolnak az Unió migrációs helyzetére, 
továbbá a felfüggesztésen kívüli megfelelő 
alternatív megoldásokat; a Bizottság az 
értesítés kézhezvételétől számított három 
hónapon belül végrehajtási határozatot 
hozhat az érintett harmadik ország 
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vízummentesség hat hónapos időtartamra 
történő felfüggesztéséről. A végrehajtási 
határozatot a 4a. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárás szerint kell elfogadni. A 
végrehajtási határozat meghatározza a 
vízumkötelezettség alóli mentesség 
felfüggesztése hatálybalépésének napját.

állampolgáraira vonatkozó 
vízummentesség hat hónapos időtartamra 
történő felfüggesztéséről. A végrehajtási 
határozatot a 4a. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárás szerint kell elfogadni. A 
végrehajtási határozat meghatározza a 
vízumkötelezettség alóli mentesség 
felfüggesztése hatálybalépésének napját.

Or. en

Módosítás 46
Tanja Fajon

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet
1a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a tájékoztatást 
megvizsgálja, figyelembe véve azt, hogy az 
(1) bekezdésben leírt helyzetek bármelyike 
hány tagállamot érint, valamint azt, hogy a 
növekedések – a tagállamok által 
szolgáltatott adatokból, valamint a Frontex 
és/vagy az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal által készített 
jelentésekből kitűnően – összességében 
milyen hatást gyakorolnak az Unió 
migrációs helyzetére; a Bizottság az 
értesítés kézhezvételétől számított három 
hónapon belül végrehajtási határozatot 
hozhat az érintett harmadik ország 
állampolgáraira vonatkozó 
vízummentesség hat hónapos időtartamra 
történő felfüggesztéséről. A végrehajtási 
határozatot a 4a. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárás szerint kell elfogadni. A 
végrehajtási határozat meghatározza a 
vízumkötelezettség alóli mentesség 
felfüggesztése hatálybalépésének napját.

(3) A Bizottság az érintett tagállamtól 
kapott tájékoztatásról haladéktalanul 
értesíti az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot, valamint megvizsgálja a 
tájékoztatást, figyelembe véve azt, hogy az 
(1) bekezdésben leírt helyzetek bármelyike 
hány tagállamot érint, valamint azt, hogy a 
növekedések – a tagállamok által 
szolgáltatott adatokból, valamint a Frontex 
és/vagy az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal által készített 
jelentésekből kitűnően – összességében 
milyen hatást gyakorolnak az Unió 
migrációs helyzetére; vizsgálatának 
eredményét a Bizottság az értesítés 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül megküldi az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amelyeknek legfeljebb 
egy hónap áll rendelkezésükre, hogy 
kifejtsék álláspontjukat; ezt követően a 
Bizottság végrehajtási határozatot hozhat 
az érintett harmadik ország állampolgáraira 
vonatkozó vízummentesség hat hónapos 
időtartamra történő felfüggesztéséről. A 
végrehajtási határozatot a 4a. cikk (2) 
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bekezdésében említett eljárás szerint kell 
elfogadni. A végrehajtási határozat 
meghatározza a vízumkötelezettség alóli 
mentesség felfüggesztése 
hatálybalépésének napját.

Or. en

Módosítás 47
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet 
1a cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság figyelembe veszi az 
érintett harmadik ország konkrét 
helyzetét, a felfüggesztés magára az 
országra és az Unió e harmadik országgal 
fenntartott kapcsolataira gyakorolt 
hatásait, és szorosan együttműködik e 
harmadik országgal hosszú távú alternatív 
megoldások érdekében.

Or. en

Módosítás 48
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
539/2001/EK rendelet
1a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a Bizottság a (4) bekezdés 
szerint egy harmadik ország I. mellékletbe 
történő áthelyezésére tett javaslatot, úgy 
legfeljebb kilenc hónapra 
meghosszabbíthatja a (3) bekezdés szerint 

(5) Amennyiben a Bizottság a (4) bekezdés 
szerint egy harmadik ország I. mellékletbe 
történő áthelyezésére tett javaslatot, úgy 
legfeljebb hat hónapra meghosszabbíthatja 
a (3) bekezdés szerint elfogadott 
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elfogadott végrehajtási határozat 
érvényességét. A végrehajtási határozat 
érvényességének meghosszabbítására 
irányuló határozatot a 4a. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárás szerint kell 
elfogadni.”

végrehajtási határozat érvényességét. A 
végrehajtási határozat érvényességének 
meghosszabbítására irányuló határozatot a 
4a. cikk (2) bekezdésében említett eljárás 
szerint kell elfogadni.”

Or. en

Indokolás

A végrehajtási határozat érvényességét időben korlátozni kell.

Módosítás 49
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
539/2001/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) diplomata útlevéllel, szolgálati/hivatali 
útlevéllel vagy különleges útlevéllel 
rendelkező személyek;

a) diplomata útlevéllel, szolgálati/hivatali 
útlevéllel vagy különleges útlevéllel 
rendelkező személyek; ha a kérdéses 
harmadik ország állampolgáraira a 
Vízumkódex 22. cikke értelmében előzetes 
konzultáció vonatkozik, a Tanács a 
javaslatot előterjesztő tagállam kérésére 
minősített többséggel határoz a 
vízumkötelezettség alóli mentességről;

Or. en

Indokolás

Bei bilateralen Ausnahmen von der Visumspflicht für Diplomaten-, Dienst- und 
Spezialpassinhaber ist in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat von der Visumspflicht für 
Offizialpassinhaber absehen möchte, für die ein anderer Mitgliedstaat die Konsultation seiner 
Sicherheitsbehörden (KZB-Pflicht) im Visumverfahren verlangt, die Wiedereinführung eines 
Verfahrens erforderlich, wie es nach Verordnung 789/2001 vorgesehen war und das mit dem 
Visakodex abgeschafft wurde. Die Möglichkeit, ohne Durchführung der Konsultation ein 
räumlich beschränktes Visum nach Art. 25 Abs. 1 (a) (iii) Visakodex zu erteilen, ist lediglich 
auf dringliche Ausnahmefälle beschränkt und daher kein Argument gegen ein Verfahren, wie 
es in Verordnung 789/2001 vorgesehen ist.
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Módosítás 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
539/2001/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) katasztrófa vagy baleset során a 
sürgősségi ellátást vagy mentést végző légi 
járatok személyzete és kiszolgáló 
személyzete;

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak továbbra is vízummentességet kell biztosítaniuk e csoportnak.

Módosítás 51
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
539/2001/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) polgári légiközlekedési és 
tengerhajózási személyzet tagjai;

Or. de

Módosítás 52
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
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539/2001/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (2) bekezdés az alábbi új d) ponttal 
egészül ki:

törölve

„d) azokat a menekültnek elismert és 
hontalan személyeket, valamint egyetlen 
ország állampolgárságával sem
rendelkező más személyeket, akik az 
Egyesült Királyságban vagy Írországban 
rendelkeznek lakóhellyel, és az általuk 
kibocsátott úti okmánnyal rendelkeznek.”

Or. en

Indokolás

A menekültnek elismert és hontalan személyeknek, valamint egyetlen ország 
állampolgárságával sem rendelkező más személyeknek, akik az Egyesült Királyságban vagy 
Írországban rendelkeznek lakóhellyel, és az Egyesült Királyság vagy Írország által 
kibocsátott úti okmánnyal rendelkeznek, mentesülniük kell a vízumkötelezettség alól.

Módosítás 53
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – c pont
539/2001/EK rendelet
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – az Európai Közösség és 
Törökország között létrejött társulási 
megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének 
41. cikke (1) bekezdésének alkalmazása 
által előírt mértékig – kivételt tehetnek az 
1. cikk (1) bekezdésében előírt 
vízumkötelezettség alól a tartózkodásuk 
ideje alatt szolgáltatást nyújtó török 
állampolgárok esetében.

A tagállamok – az Európai Közösség és 
Törökország között létrejött társulási 
megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének 
41. cikke (1) bekezdésének alkalmazása 
által előírt mértékig – kivételt tesznek az 1. 
cikk (1) bekezdésében előírt 
vízumkötelezettség alól a tartózkodásuk 
ideje alatt szolgáltatást nyújtó török 
állampolgárok esetében.

Or. en
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Indokolás

A tagállamoknak kötelességük betartani az Európai Bíróság ítéleteit.

Módosítás 54
Emine Bozkurt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – c pont
539/2001/EK rendelet
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – az Európai Közösség és 
Törökország között létrejött társulási 
megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének 
41. cikke (1) bekezdésének alkalmazása 
által előírt mértékig – kivételt tehetnek az 
1. cikk (1) bekezdésében előírt 
vízumkötelezettség alól a tartózkodásuk 
ideje alatt szolgáltatást nyújtó török 
állampolgárok esetében.

A tagállamok – az Európai Közösség és 
Törökország között létrejött társulási 
megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének 
41. cikke (1) bekezdésének alkalmazása 
által előírt mértékig – az Európai Unió 
Bíróságának döntése értelmében kivételt 
tesznek az 1. cikk (1) bekezdésében előírt 
vízumkötelezettség alól a tartózkodásuk 
ideje alatt szolgáltatást nyújtó török 
állampolgárok esetében.

Or. en

Indokolás

A módosítás figyelembe veszi az Európai Bíróság korábbi és jövőbeli ítéleteit.


