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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

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

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet 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 módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

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 külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól 
mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 
539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0290),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta 
a Parlamenthez (C7–0135/2011),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi 
Bizottság véleményére (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 és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre 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 

(1) Ez a rendelet mechanizmust állapít 
meg a 2001/539/EK rendelet II. 
mellékletében felsorolt harmadik országok
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 
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Európai Unió egészére gyakorolt 
összhatást.

egészére gyakorolt összhatást.

Or. es

Indokolás

A mechanizmus neve félreértésre adhat okot, ezért törölni kell.  

Módosítás 2

Irányelvre 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 vízummentesség felfüggesztésére 
vonatkozó egységes feltételek 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. es

Indokolás

A mechanizmus neve félreértésre adhat okot, ezért törölni kell.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Parlamentet mint az 
európai polgárokat képviselő intézményt 
meg kell hívni a felfüggesztési kérelem 
vizsgálatával megbízott bizottság üléseire.
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Or. es

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy az Európai Parlament mint azon egyedüli közösségi intézmény, 
amelynek képviselőit az európai polgárok közvetlenül választják meg, meghívottként részt 
vehessen a komitológiai eljárás teljes menetében.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

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 az Európai 
Unió Bírósága másodlagos jogalapokkal 
kapcsolatos ítélkezési gyakorlatához.

Or. es

Indokolás

Pusztán technikai jellegű helyesbítésről van szó, amely pontosítja, hogy mely bíróság illetékes 
az e témakörbe tartozó valamennyi vitás kérdés eldöntésében.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Nem szabad elfelejtkezni az Európai 
Parlamentnek a vízumviszonosság 
visszaállításáról szóló, 2011. március 8-i 
nyilatkozatában foglaltakról, amelyben 
felkérte az Európai Bizottságot, hogy 
hozzon létre „új mechanizmust, amely 
teljes viszonosságot szavatol valamennyi 
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tagállam számára, ezáltal biztosítva, hogy 
amennyiben egy harmadik ország nem 
tartja be a vízumviszonosság elvét, 
valamennyi tagállamnak vízumkényszert 
kell bevezetnie az érintett ország 
állampolgáraival szemben”.

Or. es

Indokolás

Az Európai Parlament 2011. március nyilatkozatával való összhang biztosítása érdekében 
konkrét hivatkozást kell beiktatni az idézett nyilatkozatban foglalt kérésre.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. es

Indokolás

A viszonossági mechanizmusnak valamennyi olyan lehetséges esetet magában kell foglalnia, 
amelyek esetében fennáll annak a lehetősége, hogy azt nem tartják tiszteletben.

Módosítás 7

Irányelvre 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 

(7) Tekintettel a tagállamoknak az 
539/2001/EK rendelet hatálybalépését 
megelőzően az Európai Közösség által 
megkötött nemzetközi megállapodásokból 
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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.

eredő bizonyos olyan kötelezettségeire, 
amelyek a közös vízumszabályoktól való 
eltérést teszik szükségessé, figyelembe kell 
venni az Európai Unió Bíróságának 
joggyakorlatát.

Or. es

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy a Bíróság jövőbeli ítéleti miatt ismét módosítani kelljen a 
rendeletet, már előzetesen is figyelembe kell venni annak joggyakorlatát akár valamely idézett 
harmadik ország esetében, akár bármely más hasonló esetben, amely bírósági vizsgálat 
tárgyát képezheti.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ez a rendelet megteremti a nemzetközi 
jog hatálya alá eső, de nemzetközi 
kormányközi szervezeteknek nem 
minősülő egyes jogalanyok által kiállított 
laissez-passer, diplomata vagy szolgálati 
útlevelek birtokosaira vonatkozó 
vízumkötelezettség, illetve 
vízummentesség jogalapját.

(8) Ez a rendelet megteremti a nemzetközi 
jog hatálya alá eső, de nemzetközi 
kormányközi szervezeteknek nem 
minősülő egyes jogalanyok által kiállított 
úti okmányok birtokosaira vonatkozó 
vízumkötelezettség, illetve 
vízummentesség jogalapját. E rendelet, a 
schengeni vívmányokat az Európai Unió 
keretébe beillesztő jegyzőkönyvnek 
megfelelően, a schengeni vívmányok 
továbbfejlesztését jelenti;

Or. es

Indokolás

A közelmúltban elfogadott jogi eszközökkel való összhang biztosítása és egyéb dokumentumok 
esetleges kizárásának elkerülése érdekében.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a alpont – ii alpont – első francia bekezdés
539/2001/EK rendelet
Artículo 1 – apartado 2 – segundo párafo

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- „polgári légi közlekedési személyzet 
tagjai;

– „polgári légi közlekedési személyzet 
tagjai feladataik ellátása közben;

Or. es

Indokolás

A pontosításra a vízummentesség lehetséges megsértésének megakadályozása érdekében van 
szükség.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b alpont
539/2001/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) Vízumkötelezettségnek a II. melléklet 
listáján szereplő harmadik ország által 
történő bevezetése egy tagállam 
állampolgáraival szemben az alábbi 
rendelkezések alkalmazását vonja maga 
után:
a) A harmadik ország általi bevezetés 
bejelentését vagy annak alkalmazását 
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 
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típusát.
Amennyiben a harmadik ország úgy 
határoz, hogy a vízumkötelezettséget e 
határidő lejárta előtt feloldja, az 
értesítés feleslegessé válik.
b) a Bizottság – a közzétételt 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 a 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) ha a közzétételt követő időponttól 
számított 90 napon belül a harmadik 
ország nem oldja fel a vízumkényszert, a 
Bizottság, az érintett tagállammal előzetes
konzultációt folytatva, javasolja a szóban 
forgó harmadik ország állampolgáraival 
szembeni vízumkötelezettség 12 hónapos 
időszakra történő visszaállítását. Az 
említett időszak további 12 hónappal 
meghosszabbodik, ha a Bizottság – a 
kezdeti időszak lejárta után – nem élt azon 
jogával, hogy javaslatot terjesszen elő e 
rendelet módosítására az érintett 
harmadik ország I. mellékletbe történő 
áthelyezése tekintetében.  Az Európai 
Parlament és a Tanács az ilyen javaslatról 
rendes jogalkotási eljárás keretében 
határoz.

d) A Bizottság, amennyiben 
szükségesnek tartja, előzetes jelentés 
nélkül terjeszthet elő a c) pontban 
említett, a harmadik ország 
állampolgáraival szembeni 
vízumkötelezettség 12 hónapos időszakra 
történő visszaállítására irányuló 
javaslatot. Erre a javaslatra a c) 
pontban előírt eljárást kell alkalmazni. 
Az érintett tagállam kifejezheti azon 
kívánságát, hogy a Bizottság 
tartózkodjon az ilyen vízumkötelezettség 
előzetes jelentés nélküli ideiglenes 
visszaállításától.
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e) A c) és d) pontban említett eljárás 
nem érinti a Bizottság azon jogát, hogy 
javaslatot terjesszen elő ezen rendelet 
módosítására vonatkozóan az érintett 
harmadik országnak az I. mellékletbe 
való áthelyezése érdekében. Amennyiben 
a c) és d) pontban említettek szerinti 
ideiglenes intézkedésről határozat 
született, a Bizottság az e rendelet 
módosítására irányuló javaslatot 
legkésőbb az ideiglenes intézkedés 
hatálybalépését követő kilenc hónapon 
belül terjeszti elő. Az ilyen javaslat az 1. 
cikk (4) bekezdésének c) és d) pontjában 
említett eljárások szerint elfogadott 
ideiglenes intézkedések feloldására 
vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. 
A köztes időszakban a Bizottság 
folytatja erőfeszítéseit annak érdekében, 
hogy rábírja a szóban forgó harmadik 
országot az érintett tagállam 
állampolgárait érintő vízummentesség 
visszaállítására.
f) 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 d) pont értelmében 
elfogadott bármilyen ideiglenes 
intézkedés a Hivatalos Lapban történt 
közzétételétől számított hatodik napon 
hatályát veszti. Amennyiben a szóban 
forgó harmadik ország két vagy több 
tagállam állampolgáraival szemben 
vezetett be vízumkötelezettséget, az 
ideiglenes intézkedés kizárólag az utolsó 
közzétételt követően veszti hatályát.

Or. es

Indokolás

Olyan hatékonyabb mechanizmus létrehozására van szükség, amely lehetővé teszi az Európai 
Unió számára, hogy bár nem automatikusan, de gyors ütemben reagálni tudjon olyan 
esetekben, amikor egy harmadik ország nem tartja tiszteletben a viszonosság elvét.
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A harmadik ország a közzétételtől számított 90 napos határidőn belül, továbbá a felfüggesztés 
eljárási időtartama (együttdöntés) során még felülvizsgálhatja döntését. Mindez ideiglenes 
hatályú, bár meghosszabbítható, amennyiben a harmadik ország nem szünteti meg a 
vízumkényszert, vagy a Bizottság nem él kezdeményezési jogával a rendelet mellékleteinek 
módosítása tekintetében. Az utóbbi jogot nem érinti a javasolt módosítás.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„1a. cikk – Védzáradék „1a. cikk
(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 kell 
alkalmazni azokban az esetekben, ha egy 
vagy több tagállam olyan szükséghelyzetbe 
kerül, amelyet a következők 
előfordulásának bármelyike jellemez:

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, hat hónapos 
időszakon belül a megelőző egyéves
időszakhoz képest hirtelen és jelentős 
mértékben, legalább 60%-kal megnő;

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; 

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 egyéves időszakban 
3%-nál alacsonyabb volt, hat hónapos 
időszakon belül a megelőző hat hónapos 
időszakhoz képest hirtelen és jelentős 
mértékben, legalább 60%-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 a megelőző hat hónapos időszakhoz 

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 egyéves időszakhoz képest 
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képest hirtelen legalább 50 %-kal megnő. hirtelen és jelentős mértékben, legalább 
60%-kal megnő.

(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 a tagállami 
értékesítés kézhezvételét követően azonnal 
tájékoztatja a Parlamentet.

(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 megvizsgálja a 
tájékoztatást az alábbiak 
figyelembevételével:

– a százalékos arányú növekedés 
megfelel-e az (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjában meghatározottaknak;
– az említett növekedés jelentős mértékű-e 
vagy sem, figyelembe véve az értesítő 
ország sajátos körülményeit;
– az (1) bekezdésben leírt helyzetek 
bármelyike hány tagállamot érint;

– a növekedések – a tagállamok által 
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szolgáltatott adatokból kitűnően –
összességében milyen hatást gyakorolnak 
az Unió migrációs helyzetére;
– a Frontex és/vagy az Európai 
Menekültügyi Támogatási Hivatal és/vagy 
az Europol által készített jelentések az 
értesítésben foglalt konkrét eset 
körülményeitől függően;
(3a) Az idézett szempontok értékelését 
követően 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.

(4) A Bizottság a (3) bekezdés szerint 
elfogadott végrehajtási határozat 
érvényességének letelte előtt – az érintett 
tagállammal/tagállamokkal együttműködve 
– jelentést küld az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. A jelentéshez csatolhatja 
az e rendelet olyan módosítására irányuló 
javaslatát, hogy az adott harmadik országot 
az I. mellékletbe helyezzék át.

(4) A Bizottság a (3a) bekezdés szerint 
elfogadott végrehajtási határozat 
érvényességének letelte előtt – az érintett 
tagállammal/tagállamokkal együttműködve 
– jelentést küld az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. A jelentéshez csatolhatja 
az e rendelet olyan módosítására irányuló 
javaslatát, hogy az adott harmadik országot 
az I. mellékletbe helyezzék át.

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

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

Or. es
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Indokolás

A mechanizmus neve félreérthető, ezért célszerű lenne törölni. Egyértelművé kell tenni, hogy a
százalékok nem eredményezik a felfüggesztést, pusztán az értékelési eljárás megindítását, 
amely határoz a felfüggesztésről vagy annak elmaradásáról. Az adatoknak hosszabb 
időszakkal kell összehasonlíthatóaknak lenniük. A tagállam részéről érkező valamennyi 
értesítést továbbítani kell a Parlamentnek. Az értékelési folyamat során figyelembe kell venni 
egyebek mellett az Europol jelentéseit, amennyiben az európai ügynökség úgy véli, hogy az 
érintett tagállam és/vagy az Unió biztonsága foroghat kockán.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
539/2001/EK rendelet
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 4. cikk a következőképp módosul: (4) A 4. cikk a következőképp módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

«1. A tagállamok kivételt tehetnek az 1. 
cikk (1) bekezdésében előírt 
vízumkötelezettség vagy az 1. cikk (2) 
bekezdésében előírt vízummentesség alól, 
az alábbiak számára:

«1. A tagállamok kivételt tehetnek az 1. 
cikk (1) bekezdésében előírt 
vízumkötelezettség vagy az 1. cikk (2) 
bekezdésében előírt vízummentesség alól, 
az alábbiak számára:

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

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

a a) katasztrófa vagy baleset során a 
segély- vagy mentő légi járatok 
személyzete és kisegítői, valamint az 
egyéb segítő személyek;

b) a nemzetközi belvízi utakon hajózó 
járművek polgári személyzete;

b) a nemzetközi belvízi utakon hajózó 
járművek polgári személyzete;

c) egyes kormányközi nemzetközi
szervezetek vagy a nemzetközi jog hatálya 
alá tartozó egyéb jogalanyok által 
tisztviselőik részére kiállított laissez-
passer, diplomata vagy szolgálati útlevelek
birtokosai.”

c) egyes kormányközi nemzetközi 
szervezetek vagy a nemzetközi jog hatálya 
alá tartozó egyéb jogalanyok által 
tisztviselőik részére kiállított úti okmányok
birtokosai.”

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

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

«d) azokat a menekültnek elismert és «d) azokat a menekültnek elismert és 
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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.”

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.”

c) A cikk a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„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.”

Or. es

Indokolás

Az 539/2001/EK rendeletben eredetileg meghatározott előírás megszüntetésének nincs 
értelme, mivel abszurd helyzeteket eredményezhet, amelyek során olyan személyektől is 
vízumot kérhetnének, akik katasztrófahelyzetekben életük kockáztatása árán is hajlandóak 
segítséget nyújtani más tagállamnak. Ami Törökországot és az úti okmányok kérdését illeti, a 
7. és 8. módosítás indokolása érvényes.
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INDOKOLÁS

Az 539/2001/EK rendelet felsorolja azon harmadik országokat, amelyek állampolgárai az 
Unió külső határainak átlépésekor vízumkötelezettség alá esnek, illetve amelyek 
állampolgárai e kötelezettség alól mentesek. A rendelet megállapítja azon feltételeket, 
amelyek értelmében adott harmadik ország állampolgárai az Európai Unió területén történő 
rövid távú tartózkodás esetén vízummentességet élvezhetnek.

A vízummentességről szóló döntést az érintett országnak a szabálytalan bevándorlás, a 
közrend és biztonság, az Európai Unió külkapcsolatai, a területi kohézió és a viszonosság elve 
tekintetében történő értékelésével kapcsolatos eljárást követően hozzák meg.

Az 539/2001/EK rendelet módosítására irányuló jelen javaslat célja olyan védzáradék 
létrehozása, amely lehetővé teszi a vízummentesség szükséghelyzet esetén történő gyors és 
ideiglenes felfüggesztését; a viszonossági mechanizmus módosítását; a közösségi 
vízumkódexnek megfelelő fogalommeghatározások létrehozását; harmadik ország 
állampolgáraira, menekültekre és hontalan személyekre, a Közösségen kívüli ország 
állampolgárainak bizonyos csoportjaira, valamint a nemzetközi jog hatálya alá tartozó 
jogalanyok által kiállított laissez-passer-k vagy útlevelek birtokosaira vonatkozó 
vízummentesség feltételeit; és végül a tagállamok nemzetközi megállapodásokból eredő 
kötelezettségeit.

AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEI
A jelentésnek – még ha pusztán a felvetés szintjén is – objektív áttekintést kell nyújtania az 
összes vizsgált elem tekintetében és értékelnie kell nem csupán a közösségi megközelítést, 
hanem az Unión kívüli országok álláspontját is.

Ellentmondásos, hogy az Unión belül a vízumot a szabálytalan bevándorlás növekedésének 
féken tartásához szükséges eszköznek tekintik, ugyanakkor meglepőnek tartják, hogy 
Közösségen kívüli országok ugyanilyen célból hasonló kényszert vezetnek be.

A közös vízumpolitika a bevándorlás területének alapvető eleme, kulcsszerepet juttatva a 
vízumnak, amelyet a szabálytalan bevándorlás ellenőrzésére szolgáló eszköznek tekint.

A rendelet módosítására irányuló javaslat a Bizottság válasza a közösségi vízumrendszer 
közelmúltbeli nem megfelelő alkalmazására. Megállapítható, hogy harmadik országok 
jelentős számú állampolgára, kihasználva a vízummentesség lehetőségét, azért utazott be az 
Unió területére, hogy kevéssé indokolt módon nemzetközi védelmet kérjen.

A Bizottság javaslata nem pusztán technikai jellegű rendelkezések kialakítására szorítkozik, 
hanem politikai természetű intézkedéseket is tartalmaz. Az ún. védzáradék bevezetése a 
viszonossági mechanizmussal együtt olyan eszközöket hoz létre, amelyek alkalmazása 
hatással lehet az Európai Unió nemzetközi kapcsolatainak területére is.

A terminológiát illetően az Európai Parlament már több alkalommal állást foglalt annak 
szükségessége mellett, hogy a bevándorlás kifejezést, amennyiben az a tagállamok jogi 
szabályozásában foglaltakkal ellentétesen történik, ne az illegális, hanem a szabálytalan jelző 
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előzze meg.

Védzáradék: ezen eszköznek megfelelőbb elnevezést kell adni, mivel célja a vízumkényszer 
alóli mentesség felfüggesztése adott körülmények esetén, így célszerűbb lenne más olyan 
megfogalmazással élni, mint például felfüggesztési záradék vagy mechanizmus, vagy 
egyszerűen törölni a jelenlegi kifejezést.

A záradék megfogalmazása számos kérdést vet fel. Először is egyértelművé kell tenni, hogy a 
záradék alkalmazását vajon szigorú feltételekhez kell-e kötni, amint azt a Bizottság javasolja, 
vagy ellenkezőleg, az rugalmasabb módon is aktiválható, ahogyan azt néhány tagállam 
szorgalmazza.

Logikusnak tűnik, hogy a mechanizmus aktiválása csak igen konkrét szükséghelyzetekben 
történhet meg, illetve azokban az esetekben, ha a szabálytalan bevándorlók vagy a nemzetközi 
védelemmel kapcsolatos indokolatlan kérelmek számának hirtelen és „jelentős mértékű” 
növekedése tapasztalható.

Az arra vonatkozó döntést, hogy a növekedés mikor éri el a kritikus szintet, és ennek 
megfelelően mikor kell felfüggeszteni a vízummentességet, nemcsak abban az esetben kell 
meghozni, ha a százalékos arány eléri az 539/2001/EK rendelet módosítására irányuló 
javaslatban megállapított szintet, hanem akkor is, ha az egyes esetek értékelési folyamata 
során ezt szükségesnek ítélik. Ennek érdekében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia az érintett 
tagállam által küldött értesítést, a benyújtott adatokat és statisztikákat, a Frontex, az Európai 
Menekültügyi Támogatási Hivatal vagy az Europol jelentéseit az adott körülményeknek 
megfelelően, továbbá a migrációs helyzet fokozódásának Unióra gyakorolt általános hatását.

Ezért tehát a százalékos arányok alkalmazása mint az értékelési eljárás megindításának
objektív összetevője kielégítőnek tűnik. A százalékos arányoknak kizárólag ezt a célt, tehát az 
értékelési eljárás megindítását kellene szolgálniuk. Az Európai Bizottság csak az egyes 
esetekkel kapcsolatos teljes értékelés elvégzése után lesz képes annak egyértelmű 
megállapítására, hogy a vizsgált körülmények elégséges alapot jelentenek-e a 
vízummentesség felfüggesztésének bevezetéséhez. Ezen körülményeknek a szabálytalan 
bevándorlás vagy a nemzetközi védelemre irányuló kérelmek számának az előző éves 
időszakoz képest történő „jelentős mértékű” növekedését kell takarniuk.

A komitológiai eljárást illetően kívánatos lenne az Európai Parlament részvétele az eljárás 
kezdetétől fogva, amikor is az Európai Bizottság dönt valamely tagállam által benyújtott 
értesítés vizsgálatáról, amely értesítést egyébként is továbbítani kellene a Parlamentnek. Ez 
azt jelenti, hogy a Parlamentet a Bizottsággal egy időben kell tájékoztatni, amikor egy 
tagállam felfüggesztésre irányuló kérelmet nyújt be, nem csak akkor, amikor megkezdődik a 
komitológiai eljárás.

A viszonosság kérdése: ez a közös vízumpolitika egyik ihlető elve, mivel a 
vízummentességet élvező harmadik országoknak ugyanilyen kedvezményt kell biztosítaniuk 
az Európai Unió összes polgára számára.

Jóllehet biztos ugyan, hogy egy ilyen elv inspirációt nyújthat a szóban forgó politika területén, 
ez nem lehet érv arra, hogy kétségbe vonjuk egy harmadik ország által valamely tagállam 
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állampolgáraival szemben bevezetett vízumkényszer jogszerűségét, amikor e harmadik ország 
úgy ítéli meg, hogy az adott tagállam szabálytalan bevándorlási forrássá vált.

Ezen a ponton el kell gondolkodnunk azon okokon, amelyek miatt uniós polgárok az Európai 
Unión kívül kérhetnek nemzetközi védelmet. Akár biztos, akár nem, hogy az ilyen kérelmek 
többségét pusztán gazdasági szempontok indokolják, amelyek összekapcsolódnak az igen 
nagyvonalú menekültügyi rendszerek által ébresztett várakozásokkal, ezen szélsőség nem 
akadályozhatja annak elismerését, hogy az európai integrációs rendszerek kisebbségek 
számára kedvező megerősítésére van szükség, amely terület a tagállamok hatáskörébe 
tartozik, és amelynek esetében talán uniós lendületre és közös kialakításra lenne szükség.

Ami magát a viszonosságot illeti, nyilvánvaló, hogy a Bizottság által kifejtettek ellenére a 
851/2005/EK rendelet által módosított jelenlegi rendszer nem hatékony. Bár az 539/2001/EK 
rendeletben eredetileg meghatározott automatizmus újbóli bevezetésére nincs szükség, 
szükséges viszont a jelenlegi mechanizmus alapos felülvizsgálata a tagállamok közötti 
egységes fellépések és a szolidaritás szavatolása érdekében. Egyéb szempontok – például az 
Európai Unió kereskedelmi kapcsolatai – nem sodorhatják veszélybe a közös vízumpolitika 
alappilléreit.

Ebben a tekintetben igen fontos, hogy megvalósuljanak az idén márciusban elfogadott 
2011/2053 írásbeli nyilatkozatban foglalt célkitűzések, amelyek értelmében az Európai 
Parlament kérte a Bizottságot, hogy gyakoroljon nyomást a viszonosság elvét nem betartó 
harmadik országokra, és hangsúlyozta, hogy az érintett országok pozitív válaszlépéseinek 
hiányában vissza kell állítani a vízumkényszert. Ennek érdekében a Parlament felkérte az 
Európai Bizottságot, hogy hozzon létre „új mechanizmust, amely teljes viszonosságot szavatol 
valamennyi tagállam számára, ezáltal biztosítva, hogy amennyiben egy harmadik ország nem 
tartja be a vízumviszonosság elvét, valamennyi tagállamnak vízumkényszert kell bevezetnie az 
érintett ország állampolgáraival szemben”.

2009. július 14-én Kanada visszaállította a vízumkényszert a cseh állampolgárokkal szemben. 
Azóta két és fél év telt el anélkül, hogy az észak-amerikai ország visszavonta volna döntését 
az Európai Bizottság által e tekintetben alkalmazott nyomásgyakorlás ellenére.

Az idézett eset kedvező kimenetelű megoldásának hiánya az Európai Unió közös 
vízumpolitikájára különösen veszélyes precedenst teremt, és egyértelműen rávilágít a hatályos 
mechanizmus hiányosságaira. Ezért olyan mechanizmus létrehozására van szükség, amely 
lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy bár nem automatikusan, de gyors ütemben 
reagálni tudjon a viszonosság elvének megsértése esetén.

Elegendő lenne a vízumkényszer ideiglenesen újbóli bevezetése egy elővigyázatossági 
időszakra, amelynek azonban megfelelően hosszúnak kell lenni ahhoz, hogy a harmadik 
ország felülvizsgálhassa döntését, az Európai Unió pedig garanciákat biztosíthasson a 
szabálytalan bevándorlás tekintetében. Ezen időszak leteltével a Bizottság javasolhatná az 
érintett ország felvételét az 539/2001/EK rendelet I. mellékletében szereplő országok listájára.

Harmadik országok szolgáltatóinak helyzete tekintetében az alábbiak mondhatók el: valamely 
konkrét ország állampolgárai történő hivatkozás, mint például Törökország esetében, 
logikusnak tűnik, ha figyelembe vesszük, hogy jelenleg egyedi esetről van szó. Mindazonáltal 
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nem volna célszerű egy kizárólag ilyen helyzetre vonatkozó hivatkozás, különösen akkor, 
amikor az Európai Unió Bíróság joggyakorlata a rendelet újabb módosításait teheti 
szükségessé a jövőben hasonló esetek vizsgálatakor. Ezért a javaslatot úgy kellene 
módosítani, hogy tartalmazzon hivatkozást a Bíróság joggyakorlatának figyelembevételére 
anélkül, hogy bármilyen hivatkozást tartalmazna a Közösségen kívüli polgárok 
állampolgárságára.

További kérdések: a reformban szereplő többi kérdés technikaibb jellegű, és nem jelent 
problémát ebből a szempontból.

Új fogalommeghatározások: ezeket naprakésszé kell tenni a vízumkódexnek 
megfelelően, és figyelembe kell venni az Európai Bíróság rövid távú tartózkodással 
kapcsolatos értelmezését.

Az Egyesült Királyságban vagy Írországban lakóhellyel rendelkező menekültek és 
hontalan személyek: mivel az említett tagállamok vonatkozásában nem létezik a 
vízumok kölcsönös elismerése, illetve hasonló eszközök vagy tartózkodási engedélyek 
egyenértékűsége, a javaslat e személyek csoportja esetében teljes mértékben szabad 
kezet ad a tagállamoknak a vízummentességről vagy a vízumkényszer fenntartásáról 
szóló döntés meghozatalában.

Harmadik országok állampolgárainak bizonyos csoportjaival történő 
összehangolás: a rendelet lehetőséget biztosít a tagállamok számára, hogy 
megszüntessék a vízumkényszert nem közösségi állampolgárok bizonyos csoportjai, 
konkrétan polgári légi járművek és hajók személyzete, diplomata-útlevéllel, különleges, 
hivatalos vagy nemzetközi kormányközi szervezetek vagy a nemzetközi jog hatálya alá 
tartozó egyéb jogalanyok által kiállított útlevelek birtokosai esetében.


