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*** Hozzájárulás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogalkotási szövegben javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a jogalkotási szöveg módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat 
egyeztetni kell az érintett osztályokkal.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0624),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
77. cikke (2) bekezdésének e) pontjára, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamentnek (C7–0370/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Polgári szabadságjogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére 
(A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az 1998-ban létrehozott értékelési 
mechanizmust ezért felül kell vizsgálni az 
Állandó Bizottság megbízásának második 
része tekintetében. Az Állandó Bizottság 
megbízásának első részét továbbra is az 
1998. szeptember 16-i határozat I. 
részében rögzítettek szerint kell 
alkalmazni.

(6) Az 1998-ban létrehozott értékelési 
mechanizmust ezért egyaránt felül kell 
vizsgálni az Állandó Bizottság 
megbízásának első és második része 
tekintetében is annak biztosítása 
érdekében, hogy egy egységes, azonos 
kritériumokon alapuló mechanizmus 
jöjjön létre a tagjelölt országok és a 
schengeni vívmányokat már alkalmazó 
tagállamok tekintetében.
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Or. en

Indokolás
A cél az, hogy a kettős mérce elkerülése érdekében egységes mechanizmus jöjjön létre a 
tagjelölt és a schengeni térséghez már csatlakozott tagállamok vonatkozásában egyaránt.

Módosítás 2

Rendeletre 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 rendelet egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
végrehajtási hatásköröket a Bizottságra 
kell ruházni. Ezeket a 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 rendelettel1

összhangban kell gyakorolni;
_________
1 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Or. en

Indokolás
A módosítás célja annak biztosítása, hogy a Lisszaboni Szerződés szerinti új komitológiai 
szabályok érvényesüljenek. 

Módosítás 3

Rendeletre 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 
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biztonságára – különleges jellegére való 
tekintettel a vonatkozó helyszíni 
vizsgálatok elvégzése kizárólag a Bizottság 
feladata.

együttműködésben történő elvégzése a 
Bizottság tisztviselőinek feladata.

Or. en

Indokolás
Azon tény kihangsúlyozása érdekében, hogy az értékelési mechanizmus a Bizottság és a 
tagállamok közötti szoros együttműködésen alapul, a tagállami szakértőknek is részt kell 
venniük a belső határellenőrzések megszüntetésére vonatkozó helyszíni vizsgálatokban. Lásd 
a 12. cikkre vonatkozó módosítást.

Módosítás 4

Rendeletre 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 értékelési folyamatban, és 
megfigyelőként részt kell venniük a 
megbízatásuk körébe tartozó helyszíni 
vizsgálatokon.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az értékelő mechanizmusnak 
rendelkeznie kell támogató 
mechanizmusról olyan súlyos 
hiányosságok felfedése esetére, amelyek 
jelentős hatást gyakorolhatnak a 
schengeni térség belső biztonságára. 
Amennyiben az érintett tagállam hat 
hónapon belül és a Frontex szakértőinek 
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támogatásával nem képes a hiányosság 
megszüntetésére, lehetővé kell tenni 
nyomon követő intézkedések és szankciók 
alkalmazását, aminek eredménye lehet a 
határellenőrzés meghatározott időre 
történő visszaállítása.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E rendelet értékelési mechanizmust hoz 
létre, amely a következő célokat szolgálja:

- meggyőződés arról, hogy a tagjelölt 
államban a schengeni vívmányok 
hatálybaléptetésének összes előfeltétele 
teljesül-e, és 
a schengeni vívmányok alkalmazásának 

ellenőrzése azon tagállamokban, 
amelyekre a schengeni vívmányok teljes 
mértékben alkalmazandók, valamint 
azokban a tagállamokban, amelyekben az 
Európai Unióról szóló szerződés és az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés vonatkozó jegyzőkönyve 
értelmében a schengeni vívmányok 
részlegesen alkalmazandók.

Or. en

Indokolás
Az első francia bekezdést illetően az a cél, hogy a kettős mérce elkerülése érdekében egységes 
mechanizmus jöjjön létre a tagjelölt és a schengeni térséghez már csatlakozott tagországok 
vonatkozásában egyaránt. A második francia bekezdés célja annak biztosítása, hogy az 
Egyesült Királyság és Írország a schengeni térségben való részvételének megfelelően részt 
vegyen az értékelési mechanizmusban.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A schengeni vívmányok valamennyi 
részének értékelésében mindazonáltal azon 
tagállamok szakértői is részt vesznek, 
amelyek a vonatkozó csatlakozási 
okmánynak megfelelően még nem 
alkalmazzák teljes mértékben a schengeni 
vívmányokat.

A schengeni vívmányok valamennyi 
részének értékelésében mindazonáltal azon 
tagállamok szakértői is részt vesznek, 
amelyek a vonatkozó csatlakozási 
okmánynak megfelelően még nem 
alkalmazzák teljes mértékben a schengeni 
vívmányokat.
Azon tagállamok szakértői, amelyekben az 
Európai Unióról szóló szerződés és az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés vonatkozó jegyzőkönyve 
értelmében a schengeni vívmányok csak 
részlegesen alkalmazandók, a vívmányok 
azon részének értékelésében vesznek részt, 
amelyek ezekre a tagállamokra 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás
A módosítás annak biztosítására törekszik, hogy az Egyesült Királyság és Írország szakértői 
részt vehessenek azokban az értékelésekben, amelyek azokra a részekre vonatkoznak, 
amelyekben az Egyesült Királyság és Írország részt vesz.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A többéves programban 
szerepelhetnek hivatkozások a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett tematikus és/vagy 
regionális értékelésekre.

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság legkésőbb augusztus 15-ig 
szabványkérdőívet küld a következő év 
során értékelendő tagállamok számára. A 
szabványkérdőívek kitérnek a schengeni 
vívmányok végrehajtására vonatkozó 
jogszabályokra, a szervezeti és technikai 
eszközökre, továbbá az értékelés 
valamennyi területét érintő statisztikai 
adatokra.

1. A Bizottság legkésőbb augusztus 15-ig 
szabványkérdőívet küld a következő év 
során értékelendő tagállamok számára. A 
szabványkérdőívek összeállítására a 
tagállamokkal együttműködésben kerül 
sor, és azok kitérnek a schengeni 
vívmányok végrehajtására vonatkozó 
jogszabályokra, a szervezeti és technikai 
eszközökre, továbbá az értékelés 
valamennyi területét érintő statisztikai 
adatokra.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság összeállítja a tagállamok 
által a helyszíni vizsgálatokon való 
részvételre kijelölt szakértők jegyzékét.
A jegyzéket megküldik a 
tagállamoknak.

törölve

2. A tagállamok az e rendelet 
mellékletében felsorolt területekre 
utalva feltüntetik valamennyi szakértő 
szakterületét. A tagállamok bármilyen 
változásról a lehető legrövidebb időn 
belül értesítik a Bizottságot.

törölve

3. A tagállamok feltüntetik, hogy a 10. 
cikk (5) bekezdése előírásainak 
megfelelően mely szakértőik állnak 
rendelkezésre előzetesen be nem 
jelentett helyszíni vizsgálatok céljából.

törölve
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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.

5. A tagállamok biztosítják, hogy kijelölt 
szakértőik megfelelnek az előző 
bekezdésben részletezett 
követelményeknek, és feltüntetik, hogy 
szakértőik milyen képzésben 
részesültek. A tagállamok emellett 
biztosítják, hogy szakértőik folyamatos 
továbbképzésben részesüljenek a 
követelmények teljesítésének 
fenntartása érdekében.

A helyszíni vizsgálatokban részt vevő 
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. A 
tagállamok ebből a célból a Frontexxel 
együttműködésben biztosítják, hogy 
szakértőik megfelelő továbbképzésben 
részesüljenek.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A helyszíni vizsgálatokat a Bizottság 
által kijelölt csoportok hajtják végre. A 
csoportok a 9. cikkben említett jegyzékben 
szereplő szakértőkből és bizottsági 
tisztviselőkből állnak. A Bizottság 
gondoskodik arról, hogy az egyes 
csoportok összetétele földrajzi megoszlás 
tekintetében kiegyensúlyozott legyen, 
valamint hogy az azokat alkotó szakértők 
megfelelő szaktudással rendelkezzenek. 
Tagállami szakértők nem vehetnek részt az 
alkalmazási helyük szerinti országban 
végzett helyszíni vizsgálatokban.

1. A helyszíni vizsgálatokért felelős 
csoportok a tagállamok által kijelölt 
szakértőkből és bizottsági tisztviselőkből 
állnak. Tagállami szakértők nem vehetnek 
részt az alkalmazási helyük szerinti 
országban végzett helyszíni 
vizsgálatokban.

Or. en
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Módosítás 12

Rendeletre 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 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 72 órán belül 
kijelölik a szakértőket.

Or. en

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az európai adatvédelmi biztost és a 
nemzeti felügyeleti hatóságokat –
hatáskörük keretein belül eljárva – meg 
kell hívni a megbízatásuk körébe tartozó 
helyszíni vizsgálatokon megfigyelőként 
való részvételre.

Or. en
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A helyszíni vizsgálatokban részt vevő 
szakértők maximális száma (beleértve a 
megfigyelőket is) az előre bejelentett 
vizsgálatok esetében nyolc, az előzetesen 
be nem jelentett vizsgálatok esetében pedig 
hat lehet.

3. A helyszíni vizsgálatokban részt vevő 
tagállami szakértők maximális száma az 
előre bejelentett vizsgálatok esetében 
nyolc, az előzetesen be nem jelentett 
vizsgálatok esetében pedig hat lehet. Ha a 
tagállam által kijelölt szakértők száma 
meghaladja a maximumot, a Bizottság az 
érintett tagállamokkal való konzultációt 
követően jelöli ki a csoport tagjait a 
földrajzi egyensúly és a szakértők 
szakterülete alapján.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az előzetesen bejelentett vizsgálatok 
esetén a Bizottság a helyszíni vizsgálat 
tervezett időpontja előtt legkésőbb 4 héttel 
értesíti azon tagállamokat, amelyek 
szakértőit az (1) bekezdés szerint kijelölte. 
A tagállamok egy héten belül megerősítik 
a szakértők rendelkezésre állását.

törölve

Or. en

Indokolás
Ezzel most az (1) bekezdés foglalkozik.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az előzetesen be nem jelentett 
vizsgálatok esetén a Bizottság a helyszíni 
vizsgálat tervezett időpontja előtt 
legkésőbb egy héttel értesíti azon 
tagállamokat, amelyek szakértőit az (1) 
bekezdés szerint kijelölte. A tagállamok 48 
órán belül megerősítik a szakértők 
rendelkezésre állását.

törölve

Or. en

Indokolás
Ezzel most az (1) bekezdés foglalkozik.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 10. cikk sérelme nélkül a belső 
határellenőrzések megszüntetését 
ellenőrző, előzetesen be nem jelentett 
helyszíni vizsgálati csoportok kizárólag 
bizottsági tisztviselőkből állnak.

A 10. cikk sérelme nélkül a belső 
határellenőrzések megszüntetését 
ellenőrző, előzetesen be nem jelentett 
helyszíni vizsgálati csoportok három 
bizottsági tisztviselőből és három 
tagállami szakértőből állnak.

Or. en

Indokolás
Azon tény kihangsúlyozása érdekében, hogy az értékelési mechanizmus a Bizottság és a 
tagállamok közötti szoros együttműködés elvén alapul, a tagállami szakértőknek is részt kell 
venniük a belső határellenőrzések megszüntetésére vonatkozó helyszíni vizsgálatokban. Lásd 
a (10) preambulumbelezdésre vonatkozó módosítást.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Támogató csoportok

A 13. cikk (7) bekezdése értelmében vett 
súlyos hiányosság esetében a Frontex 
szakértői csoportot hoz létre, amely a 
súlyos hiányosság felfedésétől számított 
hat hónap során támogatja az érintett 
tagállamot a hiányosság 
megszüntetésében. Tagállami szakértők 
részt vehetnek a csoportban.

Or. en

Indokolás
Az olyan súlyos hiányosságokat, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak egy vagy több 
tagállam általános biztonsági szintjére, sürgősen meg kell szüntetni a kölcsönös bizalom 
helyreállítása érdekében. A Frontex szakosodott uniós ügynökségként kulcsszerepet tölthet be 
az érintett tagállamoknak a hiányosság megszüntetésében való támogatásában.

Módosítás 19

Rendeletre 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 szankciókra 
vonatkozó határozatot – amely a 
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határellenőrzések újbóli bevezetéséhez is 
vezethet – a 15. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálati eljárással összhangban 
hozzák meg.

Or. en

Indokolás
Amennyiben valamely tagállam a hat hónapos időszak elteltével és a Frontex támogatása 
ellenére sem szüntette meg a súlyos hiányosságot, a Bizottság számára lehetővé kell tenni, 
hogy a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal együttműködésben határozzon a 
szankciókra is kiterjedő nyomon követési intézkedésekről.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot a tagállamok képviselőiből 
álló bizottság segíti, amelynek elnöke a 
Bizottság képviselője.

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a 
bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottság.

Or. en

Indokolás
A módosítás célja annak biztosítása, hogy a Lisszaboni Szerződés szerinti új komitológiai 
szabályok érvényesüljenek. 

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre való hivatkozások 
esetén az 1999/468/EK határozat 4., 7. és 
8. cikkét kell alkalmazni.

(7) Az e bekezdésre való hivatkozások 
esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás
A módosítás célja annak biztosítása, hogy a Lisszaboni Szerződés szerinti új komitológiai 
szabályok érvényesüljenek. A tagállami képviselők vizsgálati eljárásban való megfelelő 
részvételének biztosítása érdekében a 182/2011/EU rendelet 5. cikkében előírt vizsgálati 
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eljárást kellene választani. Ez az eljárás gondoskodik arról, hogy a Bizottság javaslatait a 
szakértői bizottság minősített többsége támogassa. Ezzel szemben a 4. cikkben előírt 
tanácsadó bizottsági eljárásban a Bizottság még akkor is elfogadhat végrehajtási aktust, ha 
az ellen a tagállami képviselők többsége tiltakozik.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Végrehajtó Bizottság Schengent értékelő 
és végrehajtását felügyelő Állandó 
Bizottság létrehozásáról szóló, 
„Végrehajtási Bizottság az egyezményt 
már alkalmazó államokban” című, 1998. 
szeptember 16-i (SCH/Com-ex (98) 26 def) 
határozatának II. része egy évvel e 
rendelet hatálybalépését követően hatályát 
veszti.

A Végrehajtó Bizottság Schengent értékelő 
és végrehajtását felügyelő Állandó 
Bizottság létrehozásáról szóló, 
„Végrehajtási Bizottság az egyezményt 
már alkalmazó államokban” című, 1998. 
szeptember 16-i (SCH/Com-ex (98) 26 def) 
határozata egy évvel e rendelet 
hatálybalépését követően hatályát veszti.

Or. en

Indokolás
Az előadó véleménye szerint egységes, e rendeleten alapuló értékelési mechanizmusnak kell 

létrejönnie. Ezért a Végrehajtó Bizottság határozatát nem csak az I., hanem a II. rész 
tekintetében is hatályon kívül kell helyezni.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács határozhat úgy, hogy e 
rendelettel összhangban elvégzi az e 
rendelet hatálybalépését követően kötött 
csatlakozási okmányokban említett 
schengeni értékeléseket.

törölve

Or. en

Indokolás
Mivel az 1. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás célja a tagjelölt országok új schengeni 



PE460.834v01-00 18/21 PR\860326HU.doc

HU

értékelési mechanizmusba a kezdetektől fogva történő bevonása, a 20. cikk elavulttá válik.
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INDOKOLÁS

Előzmények:

A schengeni térség 80-as évek végén és 90-esévek elején történt létrehozása az európai 
történelem egyik legjelentősebb sikere, amelyet a részt vevő országok közötti határokon a 
határellenőrzés hiánya, és a térségen belüli mozgásszabadság bevezetése jellemez. Ezzel 
párhuzamosan különféle kompenzációs intézkedéseket hajtottak végre, különösen a külső 
határok ellenőrzésének, valamint a rendőrségi, vámügyi és igazságügyi együttműködésnek az 
erősítését, a Schengeni Információs Rendszer létrehozását stb.

A belső határellenőrzések megszüntetése a tagállamok kölcsönös egymásba vetett bizalmát 
igényli azon képességük tekintetében, hogy valamennyien maradéktalanul végre tudják 
hajtani az ilyen ellenőrzések megszüntetését lehetővé tevő, kísérő intézkedéseket. A 
schengeni térség biztonsága valójában attól a szigortól és eredményességtől függ, amellyel 
valamely tagállam külső határait ellenőrzi, illetve a SIS-en keresztüli információcsere 
minőségétől és sebességétől. Ezen alkotóelemek törékenysége vagy nem megfelelő működése 
kockázatot jelent az Európai Unió biztonságára és a schengeni térség hatékonyságára nézve.

1998-ban állandó bizottság jött létre a tagállamok két külön szakaszban történő értékelésével 
kapcsolatos feladat elvégzésére:

- megvalósítás: a bizottságnak kellett ellenőrizni, hogy a schengeni vívmányok 
alkalmazásának valamennyi előfeltétele teljesült-e, hogy a határellenőrzéseket meg 
lehessen szüntetni;

- végrehajtás: a belső határellenőrzések megszüntetésekor létrejött kölcsönös bizalmat 
fenn kell tartani és erősíteni kell annak értékelésén keresztül, hogy a tagállamok 
milyen módon alkalmazzák a schengeni vívmányokat. 

Az Amszterdami Szerződés 1999-es hatálybalépését és a schengeni vívmányoknak az EU 
keretébe történő beillesztését követően az állandó bizottság neve schengeni értékelő 
munkacsoportra (SCH-EVAL) változott. Megbízatása azonban változatlan és kormányközi 
jellege is megmaradt.

A Hágai Program keretében a Bizottságot a fennálló schengeni értékelési mechanizmus 
kiegészítésére és az azonosított hiányosságok megszüntetésére irányuló javaslat benyújtására 
kérték fel. A Bizottság 2009 márciusában két javaslatot terjesztett elő, egy tanácsi rendeletre 
és egy tanácsi határozatra vonatkozót, a schengeni vívmányok helyes alkalmazásának 
ellenőrzése és figyelemmel kísérése céljából egységes értékelési mechanizmus létrehozására. 
A tanácsi rendelet a schengeni vívmányok szabad mozgással és a határellenőrzéssel 
kapcsolatos elemeihez kapcsolódó tevékenységekre terjedt ki. A tanácsi határozat a belső 
határok megszüntetését ellensúlyozó rendőrségi intézkedésekkel foglalkozott.

A javaslatoknak továbbá az volt a célja, hogy reagáljanak a jogi helyzetben a schengeni 
vívmányok uniós keretbe történő beillesztése nyomán – amelynek során a vívmányok minden 
rendelkezése az első vagy harmadik pillérbe tartozó jogalapot kapott – bekövetkezett 
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változásokra. 

Az Európai Parlamenttel konzultációt folytattak e két javaslatról, és a jogi szolgálata által 
annak ellenőrzéséről nyilvánított vélemény alapján, hogy a Bizottság által választott jogalap a 
legmegfelelőbb volt-e, megállapította, hogy a rendeletre irányuló javaslat esetében az 
együttdöntési eljárást kellett volna választani. Mivel mindkét javaslat esetében ugyanolyan 
hiányosságok voltak tapasztalhatók, és jogi értelemben egy érme – azaz az egységes 
schengeni értékelési rendszer létrehozásának – két oldalát alkották, így azokat egy 
csomagként kell kezelni. Az Európai parlament 2009 októberében elutasította a két javaslatot, 
és felkérte a Bizottságot azok visszavonására, valamint új, alapjában véve javított, az 
együttdöntési eljárást tiszteletben tartó, és a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését figyelembe 
vevő javaslatok benyújtására.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a harmadik pilléres javaslat már nem aktuális, ezért 
azt a 2009. decemberi gyűjtőközleményben visszavonták. Egyidejűleg a megmaradt (első 
pilléres) javaslatot is visszavonták.

Az új javaslat hatálya

Az egységes új javaslatot 2010 novemberében terjesztették be azzal a céllal, hogy jogi keretet 
teremtsenek a schengeni vívmányok helyes alkalmazásának értékeléséhez. Ezen értékelési 
mechanizmust úgy alakítják ki, hogy megőrizze a tagállamok egymás iránti bizalmát a 
tekintetben, hogy valamennyien képesek hatékonyan és eredményesen alkalmazni a belső 
határok nélküli térség fenntartását lehetővé tevő kísérő intézkedéseket. 

Jogalkotási eljárásként az együttdöntést javasoljuk, mivel az Európai Parlament (EP) teljes 
mértékben részt vesz a bel- és igazságügyek területén. Az átláthatóság fokozása érdekében azt 
javasoljuk, hogy az elvégzett értékelésekkel, az értékelésekből levont következtetésekkel, 
valamint az érintett tagállamok által hozott nyomon követési intézkedésekkel kapcsolatban 
legyen rendszeres jelentéstétel a Tanács és az Európai Parlament felé.

A javaslat célja továbbá a schengeni értékelési mechanizmus eredményesebbé tétele, ami a 
schengeni vívmányok átlátható, hathatós és következetes végrehajtását biztosítja.

Ennek az új értékelési mechanizmusnak kérdőíveken és előzetesen bejelentett vagy be nem 
jelentett helyszíni látogatásokon kell alapulnia, és annak szakaszosan kell szerveződnie. Létre 
kell jönnie egy ötéves többéves programnak (az ötéves időszakon belül minden tagállamot 
legalább egyszer kell értékelni), az értékelendő tagállamok listájával (előkészítő szakasz). A 
program tervezetét komitológiai eljárással kell elfogadni. 

Ugyanez az eljárás az éves program esetében, amelynek a Frontex által végzett 
kockázatelemzésen kell alapulnia. Ennek a programnak kell meghatároznia az országonként, 
előzetes bejelentés mellett vagy anélkül elvégzendő értékeléseket (az utóbbi esetben a 
tagállamok listájának titkosnak kell lennie).
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Az előadó álláspontja

Az előadó elismerését fejezi ki az Európai Bizottságnak az új javaslat benyújtása kapcsán, 
amely nem csupán az Európai Parlament által megfogalmazott egyes bírálatokat veszi 
figyelembe, hanem együttdöntési eljárást eredményező jogalapra is javaslatot tesz (EUMSZ 
77. cikk (2) bekezdés e) pont).

Új schengeni értékelési mechanizmusra van szükség, amelynek esetében az alábbi 
szempontoknak kell érvényesülniük:

- legyen közösségibb (európai, nem csak kormányközi megközelítés, a közösségi 
intézmények bevonása);

- legyen átláthatóbb (tájékoztatási kötelezettség a Tanács és a Parlament felé az ellenőrző 
látogatások eredményéről, a Bizottság ajánlásairól és alkalmazásukról);

- legyen benne több együttműködés (biztosítsa a Bizottság és a tagállamok kiegyensúlyozott 
részvételét, továbbá az uniós és nemzeti szakértők teljes körű részvételét);

- biztosítsa a források hatékonyabb felhasználását (vonja be a Frontexet, használja fel 
tapasztalatát és a kockázatelemzéseket);

- legyen hatékonyabb (legyenek kisebb csoportok);

- legyen következetesebb (biztosítsa a schengeni szabályok betartásának szigorú értékelését, 
valamint irányozzon elő korrekciós mechanizmusokat, amelyek biztosítják az időben történő 
helyreigazítást, és felszámolják a büntetlenség érzetét).

Az előadó hangsúlyozza, hogy nem ért egyet a kettős mérce rendszerével, amely a tagjelölt 
országokkal szemben nagyon szigorú, ugyanakkor a már a schengeni térséghez tartozó 
tagállamokkal kimondottan elnéző. Úgy véli tehát, hogy azonos szabályokra van szükség, 
továbbá, hogy az értékelési rendszernek a schengeni szabályok folyamatos, és nem csak a 
csatlakozás pillanatában történő betartását kell feltételeznie. Ennek figyelembevételével pedig 
semmi értelme az eltérő kritériumok és különböző értékelési rendszerek alkalmazásának.

Az előadó ismételten hangsúlyozza az egész schengeni rendszer alapjául szolgáló kölcsönös 
bizalom fontosságát.

Végezetül, igyekezett elővigyázatosan megközelíteni az Egyesült Királyság és Írország 
részleges részvételének kérdését, elfogadva, hogy az említett két országot a rendőrségi 
együttműködés, a SIS/SIRENE műveletek és az adatvédelem alapján értékeljék.


