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Módosítás 43
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A külső határokkal kapcsolatos uniós 
politika célja az ellenőrzés és a határőrizet 
egységes és magas szintjét biztosító
összehangolt irányítás megvalósítása, 
amely a személyek Európai Unión belüli 
szabad mozgásának elengedhetetlen 
velejárója, és amely a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség alapvető alkotóeleme. Ennek 
érdekében meg kell állapítani a külső 
határok ellenőrzésére irányuló előírásokra 
és eljárásokra vonatkozó közös 
szabályokat.

(1) A külső határokkal kapcsolatos uniós 
politika célja az összehangolt irányítás 
megvalósítása, amely a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség alapvető alkotóeleme. Ennek 
érdekében meg kell állapítani a külső 
határok ellenőrzésére irányuló előírásokra 
és eljárásokra vonatkozó közös 
szabályokat.

Or. en

Módosítás 44
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A schengeni övezet a szabadság, 
biztonság és a jog érvényesülésén alapuló 
térség fokozatos megteremtésére 
vonatkozó uniós célkitűzés szerves részét 
képezi. A tagállamok külső határainak 
védelme esetében a szolidaritás és a 
felelősség tagállamok közötti igazságos 
elosztásának elve az irányadó, ahogyan 
ezt az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 80. cikke előírja. A schengeni 
kormányzás megerősítése hozzájárul 
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annak biztosításához, hogy valamennyi 
tagállam hatékonyan ellenőrizze külső 
határait, és bizalmat tápláljon az uniós 
migrációkezelő rendszer hatékonysága 
iránt.

Or. en

Módosítás 45
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Schengeni határ-ellenőrzési kódex 
rendelkezéseinek az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéssel (EUMSZ) 
való összhangba hozása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a 12. cikk (5) 
bekezdése szerint a határőrizetre irányadó 
további intézkedések elfogadására, 
valamint a 32. cikknek megfelelően a 
mellékletek módosítására vonatkozóan. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, megfelelő időben és módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

(6) A Schengeni határ-ellenőrzési kódex 
rendelkezéseinek az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéssel (EUMSZ) 
való összhangba hozása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a 32. cikknek 
megfelelően a mellékletek módosítására 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, megfelelő időben és módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 46
Monica Luisa Macovei
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – h a pont (új)
562/2006/EK rendelet
2 cikk – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ha) a szöveg a következő 19a. ponttal 
egészül ki:
19a. „belbiztonsági veszély”: minden, az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 83. cikkének (1) bekezdése 
értelmében határon átnyúló jellegű súlyos 
bűncselekmény, ideértve az 
emberkereskedelmet, a nők és gyermekek 
szexuális kizsákmányolását, a kábítószer-, 
valamint fegyverkereskedelmet, a 
pénzmosást, a korrupciót, a fizetőeszköz-
hamisítást, a számítógépes és a szervezett 
bűnözést.

Or. en

Indokolás

The Regulation needs to be updated to take into account the Lisbon Treaty and because all 
cross border serious crimes must be combated in a cross-border approach, at the level of the 
Union. As per Recital 6 of this Regulation, "border control should help to [...] prevent any 
threat to the Member States´ internal security. Stockholm Program, Article 4.1: "Terrorism 
and organised crime, drug trafficking, corruption, trafficking in human beings, smuggling of 
persons and trafficking in arms, among others, continue to challenge the internal security of 
the EU. Cross-border widespread crime has become an urgent challenge which requires a 
clear and comprehensive response."

Módosítás 47
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
562/2006/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) egyének vagy csoportok esetében, a 
külső határok határátkelőhelyen kívüli 

(a) egyének vagy csoportok esetében, a 
külső határok határátkelőhelyen kívüli 



PE480.876v03-00 6/25 AM\893324HU.doc

HU

vagy a hivatalos nyitvatartási időn túli eseti 
átlépésére vonatkozó különleges igény 
alapján, feltéve hogy rendelkeznek a 
nemzeti jogszabályokban előírt 
engedélyekkel, és ez nem ellentétes a 
tagállamok közrendjével vagy belső 
biztonságával kapcsolatos érdekekkel. A 
tagállamok kétoldalú megállapodások útján 
egyedi intézkedéseket irányozhatnak elő;

vagy a hivatalos nyitvatartási időn túli eseti 
átlépésére vonatkozó különleges igény 
alapján, feltéve hogy rendelkeznek a 
nemzeti jogszabályokban előírt 
engedélyekkel, és ez nem ellentétes a 
tagállamok közrendjével vagy belső 
biztonságával kapcsolatos érdekekkel. A 
tagállamok kétoldalú megállapodások útján 
egyedi intézkedéseket irányozhatnak elő. A 
34. cikknek megfelelően e kétoldalú 
megállapodásokról értesíteni kell a 
Bizottságot;

Or. en

Módosítás 48
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
562/2006/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) egyének vagy csoportok esetében előre 
nem látható szükséghelyzet bekövetkezése 
esetén.

(b) egyének vagy csoportok esetében 
szükséghelyzet bekövetkezése esetén.

Or. en

Módosítás 49
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
562/2006/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) érvényessége legalább három hónappal
meghaladja a tagállamok területéről történő 
tervezett távozás napját. Sürgős és indokolt 

(i) érvényessége legalább egy nappal
meghaladja a tagállamok területéről történő 
tervezett távozás napját. Sürgős és indokolt 
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esetben azonban e kötelezettségektől el 
lehet tekinteni.

esetben azonban e kötelezettségektől el 
lehet tekinteni.

Or. en

Módosítás 50
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont – d pont
562/2006/EK rendelet
7 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapos, elkülönített helyen történő 
ellenőrzésnek alávetett harmadik 
országbeli állampolgárokat írásban 
tájékoztatni kell az ilyen ellenőrzés céljáról 
és eljárásáról.

Az alapos, elkülönített helyen történő 
ellenőrzésnek alávetett harmadik 
országbeli állampolgárokat írásban, olyan 
nyelven, melyet megértenek, vagy 
ésszerűen feltételezhető, hogy megértenek, 
szükség esetén pedig egyéb formában
tájékoztatni kell az ilyen ellenőrzés céljáról 
és eljárásáról, a második albekezdés 
sérelme nélkül.”

Or. en

Indokolás

Az előadó által e cikkhez fűzött módosítás mellett azt is tisztázni kell, hogy e bekezdés második 
részében említett nyelvi szempont nem mond –e ellent e módosításnak.

Módosítás 51
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont – f a pont (új)
562/2006/EK rendelet
7 cikk – 8 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) A szakasz a következő (8a) 
bekezdéssel egészül ki:
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„(8a) E rendelet II. fejezete előírásainak, 
a tagállamoknak a tengerjog, különösen 
az Egyesült Nemzetek tengerjogi 
egyezménye szerinti kötelezettségei 
sérelme nélkül határellenőrzést lehet 
végezni a külső határokon kívüli 
területeken.  Ilyen területek lehetnek a 
nyílt tenger és olyan harmadik országok 
felségvizei, illetve szárazföldje, amelyekkel 
a tagállamok vagy az Unió ilyen 
értelemben megállapodást kötött.”

Or. en

Módosítás 52
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
562/2006/EK rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon harmadik országbeli 
állampolgárokra, akik az 539/2001/EK 
rendelettel összhangban a külső határok 
átlépésekor vízumkötelezettség alá nem 
esnek, továbbá az érvényes tartózkodási 
engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra 
jogosító vízummal rendelkező harmadik 
országbeli állampolgárok az e rendelet III. 
mellékletének B1. („vízummentes”) 
részében található jelzőtáblával ellátott 
sávokat használhatják. Használhatják 
továbbá az e rendelet III. mellékletének 
B2. („minden útlevél”) részében található 
jelzőtáblával ellátott sávokat.

Azon harmadik országbeli 
állampolgárokra, akik az 539/2001/EK 
rendelettel összhangban a külső határok 
átlépésekor vízumkötelezettség alá nem 
esnek, továbbá az érvényes tartózkodási 
engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra 
jogosító vízummal rendelkező harmadik 
országbeli állampolgárok az e rendelet III. 
mellékletének B1. („nem vízumköteles”) 
részében található jelzőtáblával ellátott 
sávokat használhatják. Használhatják 
továbbá az e rendelet III. mellékletének 
B2. („minden útlevél”) részében található 
jelzőtáblával ellátott sávokat.

Or. en

Indokolás

A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény és az 562/2006/EK rendelet 
módosításáról szóló rendelet szerint – a hosszú távú vízummal rendelkező személyek szabad 
helyváltoztatása tekintetében – a tartózkodási engedélyek és a schengeni szabályokat teljes 
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mértékben végrehajtó tagállamok által kibocsátott rövid távú vízumok egyenértékűségének 
elve a hosszú távú vízumokra is kiterjesztésre került, ennek eredményeképpen pedig a hosszú 
távú vízumok a tartózkodási engedéllyel azonos jogokkal járnak. Ezért fontos a hosszú távú 
tartózkodásra jogosító vízumokat is benne hagyni a javaslatban.

Módosítás 53
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – a pont
562/2006/EK rendelet 
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Harmadik országok azon állampolgárainak 
esetében, akik az Unió egy olyan 
állampolgárának családtagjai, akire a 
2004/38/EK irányelv alkalmazandó, de 
akik nem rendelkeznek az említett irányelv 
által előírt tartózkodási kártyával, az úti 
okmányokat belépéskor vagy kilépéskor 
bélyegzőlenyomattal kell ellátni.

Harmadik országok azon állampolgárainak 
esetében, akik az Unió egy olyan 
állampolgárának családtagjai, akire a 
2004/38/EK irányelv alkalmazandó, de 
akik nem rendelkeznek az említett irányelv 
által előírt tartózkodási kártyával, az úti 
okmányokat belépéskor vagy kilépéskor 
bélyegzőlenyomattal kell ellátni.

Or. en

Módosítás 54
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – a pont
562/2006/EK rendelet 
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Harmadik országok azon állampolgárainak 
esetében, akik olyan harmadik országbeli 
állampolgárok családtagjai, akik 
rendelkeznek a szabad mozgás uniós 
jogával, de ők maguk nem rendelkeznek a 
2004/38/EK irányelv által előírt 
tartózkodási kártyával, az úti okmányokat 
belépéskor vagy kilépéskor 

Harmadik országok azon állampolgárainak 
esetében, akik olyan harmadik országbeli 
állampolgárok családtagjai, akik 
rendelkeznek a szabad mozgás uniós 
jogával, de ők maguk nem rendelkeznek a 
2004/38/EK irányelv által előírt 
tartózkodási kártyával, az úti okmányokat 
belépéskor vagy kilépéskor 
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bélyegzőlenyomattal kell ellátni. bélyegzőlenyomattal kell ellátni.”

Or. en

Módosítás 55
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – 1 albekezdés
562/2006/EK rendelet 
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

„Amennyiben az (1) bekezdésben említett 
vélelmet nem döntötték meg, a harmadik 
országbeli állampolgár a 2008/115/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel* 
összhangban visszatéríthető.

Or. en

Módosítás 56
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – 2 albekezdés
562/2006/EK rendelet 
11 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikk a következő (4) bekezdéssel egészül 
ki:

törölve

„Kiléptetőbélyegző-lenyomat hiányában 
az (1) és (2) bekezdés vonatkozó 
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni 
kell.”

Or. en
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Módosítás 57
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont 
562/2006/EK rendelet 
12 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A 12. cikk (5) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(9) A 12. cikk (5) bekezdését el kell 
hagyni.

„5. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikkel összhangban a 
határőrizetre irányadó további 
intézkedésekre vonatkozó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.”

Or. en

Módosítás 58
Tatjana Ždanoka

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 a pont (új)
562/2006/EK rendelet
12 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az 12. cikk egy új (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) A határt illegálisan átlépő, átlépni 
megpróbáló, vagy illegális határátlépés 
szándékával gyanúsított személyt fel kell 
tartóztatni és be kell vinni a legközelebbi 
határőr-kirendeltségre. Az ellenőrző 
tevékenységek során végrehajtott 
személyellenőrzést úgy kell végezni, illetve 
a belépési engedély megtagadására 
vonatkozó döntést úgy kell meghozni, 
hogy az a 18. cikk sérelme nélkül 
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megfeleljen a 7., 11. és 13. cikknek.”

Or. en

Módosítás 59
Tatjana Ždanoka

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 b pont (új)
562/2006/EK rendelet
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) Meg kell tagadni annak a harmadik 
országbeli állampolgárnak a tagállamok 
területére történő beléptetését, aki nem 
teljesíti az 5. cikk (1) bekezdésében 
megállapított valamennyi feltételt, és nem 
tartozik az 5. cikk (4) bekezdésében 
említett személyek közé. Ez nem érinti a 
menedékjogra és a nemzetközi védelemre, 
illetve a hosszú távú tartózkodásra 
jogosító vízumok kiadására vonatkozó 
különös rendelkezések alkalmazását. A 
határőrök biztosítják, hogy a nemzetközi 
védelem iránti kérelmet benyújtani kívánó 
személynek ténylegesen lehetősége legyen 
kérelmét a lehető legrövidebb időn belül 
benyújtani az illetékes hatósághoz, az 
uniós jog és a visszaküldés tilalmának 
elve értelmében.”

Or. en

Módosítás 60
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
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562/2006/EK rendelet 
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok statisztikát készítenek 
azon személyek számáról, akiknek a 
beléptetését megtagadták, a megtagadás 
okairól, az érintett személyek 
állampolgárságáról és a határ típusáról 
(szárazföldi, légi vagy tengeri), amelynél a 
beléptetést megtagadták, és ezt a 
862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerint benyújtják.

5. A tagállamok statisztikát készítenek 
azon személyek számáról, akiknek a 
beléptetését megtagadták, a megtagadás 
okairól, az érintett személyek 
állampolgárságáról és a határ típusáról 
(szárazföldi, légi vagy tengeri), amelynél a 
beléptetést megtagadták, és ezt a 
862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerint benyújtják. A tagállamok e 
statisztikákat évente egy alkalommal 
továbbítják a Bizottságnak. A Bizottság a 
tagállamok által benyújtott statisztikákat 
összesített formában kétévente közzéteszi.

Or. en

Módosítás 61
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
562/2006/EK rendelet
15 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés  

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a határőrök 
szakképzett és megfelelően kiképzett 
szakemberek, figyelembe véve a határőrök 
számára a 2007/2004/EK tanácsi 
rendelettel felállított, az Európai Unió 
Tagállamai Külső Határain Való Operatív 
Együttműködési Igazgatásért Felelős 
Európai Ügynökség által létrehozott és 
kifejlesztett egységes alaptantervet. A 
tantervnek különleges képzést kell 
tartalmaznia a kísérő nélküli kiskorúakhoz
és az emberkereskedelem áldozatait érintő
különösen kiszolgáltatott helyzetek 
felismerésére. A tagállamok a határőröket
– különösen a feladataik elvégzéséhez 

A tagállamok biztosítják, hogy a határőrök 
szakképzett és megfelelően kiképzett 
szakemberek, figyelembe véve a határőrök 
számára a 2007/2004/EK tanácsi 
rendelettel felállított, az Európai Unió 
Tagállamai Külső Határain Való Operatív 
Együttműködési Igazgatásért Felelős 
Európai Ügynökség által létrehozott és 
kifejlesztett egységes alaptantervet. A 
tantervnek különleges képzést kell 
tartalmaznia a kiszolgáltatott személyeket, 
például kísérő nélküli kiskorúakat és az 
emberkereskedelem áldozatait érintő
helyzetek felismerésére és kezelésére. A 
tagállamok a határőröket a feladataik 
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szükséges – nyelvek tanulására ösztönzik. elvégzéséhez szükséges nyelvek tanulására 
ösztönzik, és – a Frontex támogatásával –
gondoskodnak arról, hogy a határőrök 
képzésben részesüljenek az alapvető jogok 
védelméről és a kiszolgáltatott személyek 
egyes csoportjait megillető jogokról.

Or. en

Módosítás 62
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
562/2006/EK rendelet 
15 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a határőrök 
szakképzett és megfelelően kiképzett 
szakemberek, figyelembe véve a határőrök 
számára a 2007/2004/EK tanácsi 
rendelettel felállított, az Európai Unió 
Tagállamai Külső Határain Való Operatív 
Együttműködési Igazgatásért Felelős 
Európai Ügynökség által létrehozott és 
kifejlesztett egységes alaptantervet. A 
tantervnek különleges képzést kell 
tartalmaznia a kísérő nélküli kiskorúakhoz
és az emberkereskedelem áldozatait érintő
különösen kiszolgáltatott helyzetek 
felismerésére. A tagállamok a határőröket 
– különösen a feladataik elvégzéséhez 
szükséges – nyelvek tanulására ösztönzik.

A tagállamok biztosítják, hogy a határőrök 
szakképzett és megfelelően kiképzett 
szakemberek, figyelembe véve a határőrök 
számára a 2007/2004/EK tanácsi 
rendelettel felállított, az Európai Unió 
Tagállamai Külső Határain Való Operatív 
Együttműködési Igazgatásért Felelős 
Európai Ügynökség által létrehozott és 
kifejlesztett egységes alaptantervet. A 
tantervnek különleges képzést kell 
tartalmaznia a kiszolgáltatott személyeket, 
például a nemzetközi védelemre 
szorulókat, kísérő nélküli kiskorúakat és 
az emberkereskedelem áldozatait érintő
helyzetek felismerésére és kezelésére. A 
tagállamok a határőröket – különösen a 
feladataik elvégzéséhez szükséges –
nyelvek tanulására ösztönzik.

Or. en

Módosítás 63
Monica Luisa Macovei
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a pont (új)
Convention implementing the Schengen Agreement
40 cikk – 7 bekezdés – 9 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 40. cikk (7) bekezdésének 9. 
francia bekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:
„- emberkereskedelem, valamint a nők és 
gyermekek szexuális kizsákmányolása,”

Or. en

Indokolás

A határon átnyúló bűncselekmények listáját frissíteni kell az EUMSZ 83. cikkének (1) 
bekezdésében felsorolt súlyos bűncselekményekkel. 

Módosítás 64
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 b pont (új)
Convention implementing the Schengen Agreement
40 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A 40. cikk (7) bekezdése a következő 
francia bekezdésekkel egészül ki:
„-pénzmosás;
- korrupció;
- fizetőeszközök hamisítása;
- számítógépes bűnözés;
- szervezett bűnözés.”

Or. en

Indokolás

A határon átnyúló jellegű bűncselekmények listáját frissíteni kell az EUMSZ 83. cikkének (1) 
bekezdésében felsorolt súlyos bűncselekményekkel. 
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Módosítás 65
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 c pont (új)
A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény
41 cikk – 4 bekezdés – a pont – 9 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A 41. cikk (4) bekezdésének 9. francia 
bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„- emberkereskedelem, valamint a nők és 
gyermekek szexuális kizsákmányolása,”

Or. en

Indokolás

A határon átnyúló jellegű bűncselekmények listáját frissíteni kell az EUMSZ 83. cikkének (1) 
bekezdésében felsorolt súlyos bűncselekményekkel. 

Módosítás 66
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 d pont (új)
A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény
41 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A 41. cikk (4) bekezdése a következő 
francia bekezdésekkel egészül ki:
„-pénzmosás;
- korrupció;
- fizetőeszközök hamisítása;
- számítógépes bűnözés;
- szervezett bűnözés.”

Or. en
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Indokolás

A határon átnyúló jellegű bűncselekmények listáját frissíteni kell az EUMSZ 83. cikkének (1) 
bekezdésében felsorolt súlyos bűncselekményekkel. 

Módosítás 67
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 3 pont – a pont
562/2006/EK rendelet 
VI melléklet – 1.1.4.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.4.1. A tagállamok a szomszédos 
harmadik országokkal kétoldalú 
megállapodásokat köthetnek olyan közös 
határátkelőhelyek létesítéséről, ahol az 
egyik fél határőrei végzik a másik fél 
területén a beléptetési és/vagy kiléptetési 
ellenőrzéseket, saját jogszabályaiknak 
megfelelően. A közös határátkelőhelyek
létesülhetnek akár a tagállam területén, 
akár a harmadik ország területén.

1.1.4.1. A tagállamok a szomszédos 
harmadik országokkal kétoldalú 
megállapodásokat köthetnek olyan közös 
határátkelőhelyek létesítéséről, ahol az 
egyik fél határőrei végzik a másik fél 
területén a beléptetési és/vagy kiléptetési 
ellenőrzéseket, saját jogszabályaiknak 
megfelelően. A közös határátkelőhelyek
csak tagállam területén létesülhetnek.

Or. en

Módosítás 68
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 3 pont – a pont
562/2006/EK rendelet 
VI melléklet – 1.1.4.2 – b pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– nemzeti jogszabályaiknak megfelelően 
járnak el. Ebben az esetben azonban az 
érintett személynek biztosítani kell a 
tagállami bíróságokhoz való hozzáférést, és 
az érintettnek jogorvoslattal kell 
rendelkeznie, amely megfelelő 

– nemzeti jogszabályaiknak megfelelően 
járnak el. Ebben az esetben azonban az 
érintett személynek biztosítani kell a 
tagállami bíróságokhoz való hozzáférést, és 
az érintettnek jogorvoslattal kell 
rendelkeznie, amely megfelelő 
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jogvédelmet biztosít számára az uniós jog 
hatálya alá tartozó területeken annak 
érdekében, hogy biztosított legyen a 
jogvédelem, amelyet az egyének az uniós 
jog szabályai alapján élveznek, valamint e 
szabályok érvényesülése.

jogvédelmet biztosít számára az uniós jog 
hatálya alá tartozó területeken annak 
érdekében, hogy biztosított legyen a 
jogvédelem, amelyet az egyének az uniós 
és nemzeti jog szabályai alapján élveznek, 
valamint e szabályok érvényesülése.

Or. en

Módosítás 69
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 3 pont – a pont
562/2006/EK rendelet 
VI melléklet – 1.1.4.3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.4.3. Harmadik ország területén 
létesített közös határátkelőhelyek: A 
harmadik ország területén létesített közös 
határátkelőhely létrehozatalára vonatkozó 
kétoldalú megállapodások felhatalmazást 
tartalmaznak a tagállam ország határőrei 
számára, hogy a feladataikat a harmadik 
országban láthassák el, a Schengeni 
határ-ellenőrzési kódexszel összhangban 
és tiszteletben tartva a következő 
alapelveket:

törölve

(a) Nemzetközi védelem: Azon harmadik 
országbeli állampolgár részére, aki átesett 
a harmadik ország határőrei által végzett 
kiléptetési ellenőrzésen és ezt követően a 
harmadik országban jelen lévő tagállami 
határőröktől nemzetközi védelmet igényel, 
belépést kell biztosítani az adott tagállam 
területére a vonatkozó eljárások 
megindítása érdekében. A harmadik 
ország hatóságainak el kell fogadniuk az 
érintett személy belépését a tagállam 
területére.
(b) Személy letartóztatása vagy tulajdon 
lefoglalása: Ha a tagállam határőrei 
olyan tényekről szereznek tudomást, 
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amelyek valamely személy letartóztatását 
vagy védelem alá helyezését, vagy tulajdon 
lefoglalását indokolják, nemzeti 
jogszabályaiknak és az alkalmazandó 
uniós jogszabályoknak megfelelően 
járnak el. A harmadik ország 
hatóságainak el kell fogadniuk az érintett 
személy belépését a tagállam területére 
vagy az érintett tárgy tagállam területére 
történő átadását.
(c) Az állampolgárságuk szerinti országba 
belépő harmadik országbeli 
állampolgárok: A tagállamok határőrei 
nem akadályozhatják meg, hogy az 
érintett harmadik ország állampolgárai az 
állampolgárságuk szerinti országba 
belépjenek. Ha olyan okok állnak fenn, 
amelyek a tagállam jogszabályai alapján a 
tagállamból való kiléptetés megtagadását 
indokolják, a tagállam határőrei ezekről 
az okokról tájékoztatják a harmadik 
ország hatóságait, azok pedig biztosítják a 
megfelelő nyomon követést, összhangban 
a nemzeti és a nemzetközi joggal.

Or. en

Módosítás 70
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 3 pont – a pont
562/2006/EK rendelet 
VI melléklet – 1.1.4.4 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.4.4. Szomszédos harmadik országgal a
közös határátkelőhelyekről szóló kétoldalú 
megállapodás megkötése vagy módosítása 
előtt az érintett tagállam konzultál a 
Bizottsággal a megállapodásnak e 
rendelettel való összeegyeztethetőségét 
illetően.

1.1.4.4. Szomszédos harmadik országgal a
megosztott határátkelőhelyekről szóló 
kétoldalú megállapodás megkötése vagy 
módosítása előtt az érintett tagállam 
konzultál a Bizottsággal, amely előzetes 
kedvező véleményt ad ki a 
megállapodásnak a vonatkozó uniós 
jogszabályokkal – többek között a 
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menedékjog és az adatvédelem terén –
való összeegyeztethetőségét illetően.

Or. en

Módosítás 71
Tatjana Ždanoka

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 3 pont – a pont
562/2006/EK rendelet
VI melléklet – 1.1.4.4 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.4.4. Szomszédos harmadik országgal a
közös határátkelőhelyekről szóló kétoldalú 
megállapodás megkötése vagy módosítása 
előtt az érintett tagállam konzultál a 
Bizottsággal a megállapodásnak e 
rendelettel való összeegyeztethetőségét 
illetően.

1.1.4.4. Szomszédos harmadik országgal a
megosztott határátkelőhelyekről szóló 
kétoldalú megállapodás megkötése vagy 
módosítása előtt – függetlenül e 
megállapodás nemzetközi jog szerinti 
státuszától – az érintett tagállam konzultál 
a Bizottsággal, amely előzetes kedvező 
véleményt ad ki a megállapodásnak a 
vonatkozó uniós jogszabályokkal való 
összeegyeztethetőségét illetően.

Or. en

Módosítás 72
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 3 pont – a pont
562/2006/EK rendelet 
VI melléklet – 1.1.4.4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a megállapodás nem
összeegyeztethető e rendelettel, értesíti az 
érintett tagállamot. A tagállam megteszi a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a megállapodást ésszerű időn belül

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a megállapodás nem egyeztethető 
össze az uniós joggal, értesíti az érintett 
tagállamot. A tagállam nem köti meg a 
megállapodást, és megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a
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úgy módosítsa, hogy azzal megszüntessen 
minden megállapított
összeegyeztethetetlenséget.

megállapodás tervezetét úgy módosítsa, 
hogy azzal megszüntesse az
összeegyeztethetetlenséget.

Or. en

Módosítás 73
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 3 pont – a pont
562/2006/EK rendelet
VI melléklet – 1.1.4.4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a megállapodás nem 
összeegyeztethető e rendelettel, értesíti az 
érintett tagállamot. A tagállam megteszi a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a megállapodást ésszerű időn belül 
úgy módosítsa, hogy azzal megszüntessen 
minden megállapított 
összeegyeztethetetlenséget.

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a megállapodás tervezete nem 
összeegyeztethető a vonatkozó uniós 
jogszabályokkal, értesíti az érintett 
tagállamot. A tagállam nem köti meg a 
megállapodást, és megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a
megállapodás tervezetét ésszerű időn belül 
úgy módosítsa, hogy azzal megszüntessen 
minden megállapított 
összeegyeztethetetlenséget.” Amennyiben 
a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
megállapodás tervezete összeegyeztethető 
a vonatkozó uniós jogszabályokkal, és 
kedvező véleményt ad, erről értesíti a 
Parlamentet.

Or. en

Módosítás 74
Tatjana Ždanoka

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 4 pont – a pont
562/2006/EK rendelet
VI melléklet – 3.1.1 – második mondat
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kétoldalú megállapodásokat 
köthetnek, amelyek alapján az ellenőrzés –
az 1.1.4. pontban foglalt elvek tiszteletben 
tartása mellett – menet közben is 
végrehajtható, vagy amikor a hajó eléri, 
illetve elhagyja egy harmadik ország 
felségterületét.

A tagállamok kétoldalú megállapodásokat 
köthetnek, amelyek alapján az ellenőrzés –
az 1.1.4. pontban foglalt elvek, illetve e 
rendelet alapelvei és garanciái tiszteletben 
tartása mellett – menet közben is 
végrehajtható, vagy amikor a hajó eléri, 
illetve elhagyja egy harmadik ország 
felségterületét.

Or. en

Módosítás 75
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 4 pont – b pont
562/2006/EK rendelet
VI melléklet – 3.1.4 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. és 7. cikkektől való eltéréssel a 
fedélzeten maradó személyeket nem kell 
alapos határellenőrzés alá vetni. A belső 
biztonsággal és az illegális bevándorlással 
kapcsolatos kockázatok értékelése alapján 
azonban a határőrök lefolytathatják a hajó 
fizikai ellenőrzését és a fedélzeten 
tartózkodó személyek személyi
ellenőrzését.

A 4. és 7. cikkektől való eltéréssel a 
fedélzeten maradó személyeket nem kell 
alapos határellenőrzés alá vetni. A belső 
biztonsággal és az illegális bevándorlással 
kapcsolatos kockázatok értékelése alapján 
azonban a határőrök lefolytathatják a hajó 
fizikai ellenőrzését és a fedélzeten 
tartózkodó személyek 
minimumellenőrzését.

Or. en

Indokolás

A személyek ellenőrzésének fogalmát a jelen rendelet 7. cikke tartalmazza, 
minimumellenőrzésként ismertetve ezt. Ezért a szöveg egészében ehhez kell igazodni.

Módosítás 76
Emine Bozkurt



AM\893324HU.doc 23/25 PE480.876v03-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 4 pont – b pont
562/2006/EK rendelet 
VI melléklet – 3.1.4 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. és 7. cikkektől való eltéréssel a 
fedélzeten maradó személyeket nem kell 
alapos határellenőrzés alá vetni. A belső 
biztonsággal és az illegális bevándorlással 
kapcsolatos kockázatok értékelése alapján 
azonban a határőrök lefolytathatják a hajó 
fizikai ellenőrzését és a fedélzeten 
tartózkodó személyek személyi 
ellenőrzését.

A 4. és 7. cikkektől való eltéréssel a 
fedélzeten maradó személyeket nem kell 
alapos határellenőrzés alá vetni. A belső 
biztonsággal és az illegális bevándorlással 
kapcsolatos kockázatok értékelése alapján 
azonban a határőrök lefolytathatják a hajó 
fizikai ellenőrzését és a fedélzeten 
tartózkodó személyek személyi 
ellenőrzését.

Or. en

Módosítás 77
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 4 pont – d pont
562/2006/EK rendelet 
VI melléklet – 3.2.2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a 3.2.2. pont második albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép

törölve

„Mindazonáltal, a belső biztonsággal és 
az illegális bevándorlással kapcsolatos 
kockázatok értékelése alapján e hajók 
személyzetét és utasait is ellenőrizni kell.”

Or. en

Módosítás 78
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 4 pont – d pont
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562/2006/EK rendelet 
VI melléklet – 3.2.2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindazonáltal, a belső biztonsággal és az 
illegális bevándorlással kapcsolatos 
kockázatok értékelése alapján e hajók 
személyzetét és utasait is ellenőrizni kell.

Mindazonáltal, a belső biztonsággal és az 
illegális bevándorlással kapcsolatos 
kockázatok értékelése alapján e hajók 
személyzetét és utasait is lehet ellenőrizni.

Or. en

Módosítás 79
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – f pont 
562/2006/EK rendelet 
VI melléklet – 3.2.3(e) pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) a 3.2.3. pont e) alpontjának második 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

„Mindazonáltal, a belső biztonsággal és 
az illegális bevándorlással kapcsolatos 
kockázatok értékelése alapján e hajók 
személyzetét és utasait is ellenőrizni kell.”

Or. en

Módosítás 80
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 4 pont – f pont
562/2006/EK rendelet 
VI melléklet – 3.2.3(e) pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindazonáltal, a belső biztonsággal és az Mindazonáltal, a belső biztonsággal és az 
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illegális bevándorlással kapcsolatos 
kockázatok értékelése alapján e hajók 
személyzetét és utasait is ellenőrizni kell.

illegális bevándorlással kapcsolatos 
kockázatok értékelése alapján e hajók 
személyzetét és utasait is lehet ellenőrizni.

Or. en

Módosítás 81
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 pont
562/2006/EK rendelet 
VI melléklet – 8 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindazonáltal, az illegális bevándorlással 
kapcsolatos kockázatok értékelését –
különösen ha valamely harmadik ország 
partvonala egy nyílt tengeri létesítmény 
közvetlen közelében található –
figyelembe kell venni a végrehajtandó 
ellenőrzések gyakoriságának 
meghatározásánál.

törölve

Or. en


