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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

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

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

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

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

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

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

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

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló 377/2004/EK 
tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0322),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 63. cikke 3. 
pontjának b) alpontjára és 66. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0055/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére 
(A7-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

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

Módosítás 1

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Európai Unió Tanácsának elnökségét 
betöltő tagállam, illetve amennyiben e 
tagállam nem rendelkezik képviselettel az 
adott országban vagy régióban, úgy az 
elnökség feladataival átmenetileg 
megbízott tagállam minden félév vége előtt 
jelentést készít a Tanácsnak, az Európai 
Parlamentnek és a Bizottságnak az Európai 
Unió számára különös jelentőséggel bíró, 
meghatározott régiókba és/vagy 

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

országokba kirendelt bevándorlási 
összekötő tisztviselők hálózatainak 
tevékenységéről, valamint az illegális 
bevándorlással összefüggő ügyek 
tekintetében e régiókban és/vagy 
országokban fennálló helyzetről. Az 
Európai Unió számára különös 
jelentőséggel bíró, meghatározott régiók 
és/vagy országok kiválasztása – a 
tagállamokkal és a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően – olyan objektív 
migrációs mutatók alapján történik, mint 
például az illegális bevándorlással 
kapcsolatos statisztikák és a Frontex 
ügynökség által készített 
kockázatelemzések, valamint figyelembe 
veszi az Európai Unió átfogó külkapcsolati 
politikáját.

Or. fr

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatai megfelelő fokú 
rugalmassággal rendelkezhessenek az Európai Unió átfogó külkapcsolati politikáján belül.
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INDOKOLÁS

Amikor 2004. február 19-én elfogadták a jelenleg módosítani kívánt rendeletet, a FRONTEX-
et hivatalosan még nem hozták létre. Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való 
Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) felállításáról 
szóló rendeletet a Tanács csak 8 hónappal később, 2004. október 26-án fogadta el.

Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet értelmében a FRONTEX kockázatelemzést végez 
a tagállamok illetékes hatóságaitól származó információk alapján; elősegíti a tagállamok és 
harmadik országok közötti operatív együttműködést; együttműködik továbbá harmadik 
országok illetékes hatóságaival vagy nemzetközi szervezetekkel például határőrizettel, 
határőrök képzésével, operatív információk megosztásával és közös műveletekkel kapcsolatos 
kérdésekben szerzett tapasztalatok cseréje révén.

Az eredeti, 2004. február 19-i 377/2004/EK rendeletben szereplő meghatározás szerint a 
„bevándorlási összekötő tisztviselő” valamely tagállamnak a bevándorlási hivatal vagy más 
illetékes hatóság által annak érdekében külföldre kiküldött képviselője, hogy kapcsolatokat 
létesítsen és tartson fenn a fogadó ország hatóságaival, elősegítendő az illegális bevándorlás 
megelőzését és az ellene folytatott küzdelmet, az illegális bevándorlók hazatelepülésének 
megkönnyítését, valamint a legális migráció igazgatását.

Nyilvánvaló, hogy feladatkörük alapján a harmadik országokba kiküldött bevándorlási 
összekötő tisztviselők nagymértékben hozzá tudnának járulni a FRONTEX céljainak 
megvalósításához, és ez még inkább így van, ha figyelembe vesszük, hogy az ügynökség nem 
rendelkezik az Unió területén kívüli semmilyen képviselettel.

A 377/2004/EK tanácsi rendelet módosítására irányuló javaslat célja a bevándorlási összekötő 
tisztviselők ismereteinek és tapasztalatainak kihasználása a FRONTEX javára és fordítva, 
mert ezzel a kérdéssel az eredeti rendelet nem foglalkozik.

A módosításra irányuló javaslat céljai a következők: a bevándorlási összekötő tisztviselők és a 
FRONTEX feladatköreinek kihasználása a kölcsönös előnyök érdekében; a bevándorlási 
összekötő tisztviselők hálózatai által összegyűjtött információk felhasználása és cseréje az 
ICONet-en (a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai részére létrehozott biztonságos, 
webalapú információs és koordinációs hálózaton) keresztül; hozzáférés a Külső Határok 
Alaphoz bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatainak kialakítása és működésük lehetővé 
tétele, továbbá a féléves jelentések előterjesztésére vonatkozó rendszer megvalósítása 
érdekében.

Az említett célok megvalósítása érdekében a 377/2004/EK rendelet 3., 4. és 6. cikkei 
módosulnak.

A javasolt jogalap az Európai Közösséget létrehozó szerződés 63. cikke 3. pontjának b) 
alpontja és 66. cikke. Ez a jogalap az Egyesült Királyság, Írország és Dánia helyzetéről szóló 
jegyzőkönyvekben és a schengeni jegyzőkönyvben leírt „változó geometria” rendszerének 
alkalmazását jelenti. Hasonlóképpen, szintén megvizsgálták a javasolt módosítás 
következményeit az e tekintetben Izlanddal, Norvégiával, Svájccal és Liechtensteinnel aláírt 
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jegyzőkönyvek vonatkozásában.

Technikai szempontból a javasolt módosítás megfelelő és szükséges. Az Európai Unió által 
megélt nehéz időszak a bevándorlási folyamatok megfelelő kezelését teszi szükségessé, 
aminek két fő aspektusa van: a szabályozott, illetve a szabálytalan vagy illegális bevándorlás 
irányítása.


