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PR_COD_1amCom

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 személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-
ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet és a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0118),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
77. cikkének (1) és (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0070/2011),

– 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 
(A7-0000/2012),

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

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály
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 

(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 
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érdekében meg kell állapítani a külső 
határok ellenőrzésére irányuló előírásokra 
és eljárásokra vonatkozó közös 
szabályokat.

érdekében meg kell állapítani a külső 
határok ellenőrzésére irányuló előírásokra 
és eljárásokra vonatkozó közös 
szabályokat, figyelembe véve azt a 
különleges és aránytalan nyomást, amely 
egyes tagállamokra külső határaikon 
nehezedik. A szabályokat a tagállamok 
közötti szolidaritás elve alapján kell 
megállapítani.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A személyek schengeni övezeten 
belüli szabad mozgása az európai 
integráció egyik legnagyobb eredménye, a 
schengeni vívmányok előnyös hatással 
bírnak több százezer uniós polgár életére 
a határátlépés megkönnyítésével és a 
gazdaság fellendítésével. A szabad 
mozgáshoz való jog az alapvető jogok közé 
tartozik, és az uniós polgárság egyik 
alappillére, gyakorlásának feltételeit a 
szerződések és az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. 
április 29-i 2004/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv rögzíti1.
_________________
1 HL L 158., 2004.4.30, 77. o.

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A belső határellenőrzések 
megszüntetése a tagállamok egymásba 
vetett kölcsönös bizalmát igényli azon 
képességük tekintetében, hogy 
valamennyien maradéktalanul végre 
tudják hajtani az ilyen ellenőrzések 
megszüntetését lehetővé tévő kísérő 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) mivel a schengeni térség 
létrehozásával közös külső határ jött létre, 
melynek védelmével járó felelősséget az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 80. cikkében meghatározott 
szolidaritás és a felelősség tagállamok 
közötti igazságos elosztásának elve 
alapján kell viselni. A schengeni 
kormányzás megerősítése segíti annak 
biztosítását, hogy valamennyi tagállam 
hatékonyan ellenőrizze a külső határ rá 
eső részét, és bizalmat épít a 
migrációkezelés uniós rendszerének 
hatékonysága iránt.

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Négyévi gyakorlati alkalmazás után 
néhány módosítás vált szükségessé a 
tagállamoknak és a Bizottságnak a 
Schengeni határ-ellenőrzési kódex 
alkalmazása terén szerzett gyakorlati 
tapasztalatai alapján, ideértve a Schengeni 
értékelések eredményeit, valamint a 
tagállamok által benyújtott jelentéseket és 
kéréseket.

(3) Négyévi gyakorlati alkalmazás után 
néhány módosítás vált szükségessé a 
tagállamoknak és a Bizottságnak a 
Schengeni határ-ellenőrzési kódex 
alkalmazása terén szerzett gyakorlati 
tapasztalatai alapján, ideértve a Schengeni 
értékelések eredményeit és a tagállamok 
által benyújtott jelentéseket és kéréseket, 
valamint az elsődleges és másodlagos 
uniós jogot érintő jogalkotási 
kezdeményezéseket és fejleményeket, 
továbbá a kritikus technikai problémák 
tisztázásának és hatékonyabb 
feltérképezésének igényét.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Unió Tagállamai Külső 
Határain Való Operatív Együttműködési 
Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 
(Frontex) felállításáról szóló 
2007/2004/EK tanácsi rendelet 
módosításáról szóló, 2011. október 25-i 
1168/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 elfogadása javítja a 
külső határok integrált ellenőrzését, és 
tovább erősíti az ügynökség szerepét, 
összhangban az Unió azon célkitűzésével, 
hogy politikát dolgozzon ki az integrált 
határigazgatás fogalmának fokozatos 
bevezetésére.
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______________
1 HL L 304., 2011.11.22, 1. o.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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.

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

Technikai jellegű módosítás: A javaslat angol nyelvű szövegéből hiányzik egy szó.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – c pont
562/2006/EK rendelet
2 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„4a. „belső teherszállító járat”: a 
tagállamok területén belül található kettő 
vagy több ugyanazon kikötő közötti 
bármely olyan teherszállító járat, amely 
nem közlekedik a tagállamok területén 
kívüli kikötőbe;”;

„4a. „belső teherszállító járat”: a 
tagállamok területén belül található kettő 
vagy több ugyanazon kikötő közötti 
bármely olyan teherszállító járat, amely 
nem közlekedik a tagállamok területén 
kívüli kikötőbe, és amely előre 
meghatározott útvonalon árut szállít;”;

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – g a pont (új)
562/2006/EK rendelet
2 cikk – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a szöveg a következő 8a. ponttal 
egészül ki:
„8a. „megosztott határátkelőhely”: 
bármely olyan, tagállam vagy harmadik 
ország területén található határátkelőhely, 
ahol a tagállamok és harmadik országok 
határőrei beléptetési és kiléptetési 
ellenőrzéseket végeznek saját 
jogszabályaiknak és kétoldalú 
megállapodásnak megfelelően;”;

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – h a pont (új)
562/2006/EK rendelet
2 cikk – 18 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a szöveg a következő 18a. ponttal 
egészül ki:
„18a. „nyílt tengeri munkavállalók”: a 
felségvizeken kívül, de a tagállamoknak a 
nemzetközi tengerjog által meghatározott 
kizárólagos tengeri gazdasági hasznosítási 
övezetében található tengeri létesítményen 
dolgozó személy, aki tengeri vagy légi 
úton rendszeresen visszatér a tagállamok 
területére;”;

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – h b pont (új)
562/2006/EK rendelet
2 cikk – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) a szöveg a következő 19a. ponttal 
egészül ki:
„19a. „egy hónap”: 30 nap.”;

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
562/2006/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) egyének vagy csoportok esetében, a 
külső határok határátkelőhelyen kívüli 
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) egyének vagy csoportok esetében, a 
külső határok határátkelőhelyen kívüli 
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.
Az említett kivételeket a 34. cikknek 
megfelelően a Bizottságnak be kell 
jelenteni;

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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 előre 
nem látható szükséghelyzet bekövetkezése 
esetén, az alapvető jogokra vonatkozó 
nemzetközi és uniós jogszabályokkal 
összhangban.”

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont – a pont
562/2006/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A tagállamok területére történő első 
beutazás napjától számított bármely hat 
hónapos időszakban három hónapot meg 
nem haladó, tervezett tartózkodás esetén a 
harmadik országbeli állampolgárok 
belépési feltételei a következők:

„(1) Bármely 180 napos időszakban – a 
legutolsó 180 napos időszakot a 
tartózkodás minden egyes napjának 
tekintetében figyelembe véve – 90 napot
meg nem haladó, tervezett tartózkodás 
esetén a harmadik országbeli 
állampolgárok belépési feltételei a 
következők:

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont – a a pont (új)
562/2006/EK rendelet
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szöveg a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés végrehajtása 
céljából a belépés napját a tagállamok 
területén való tartózkodás első napjának, 
a kilépés napját pedig a tagállamok 
területén való tartózkodás utolsó 
napjának kell számítani.”

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 a pont (új)
562/2006/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. a 6. cikk (1) bekezdésének első 
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albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„(1) A határőrök feladataik teljesítése 
során maradéktalanul tiszteletben 
tartják az emberi méltóságot és az 
alapvető jogokat. A különösen 
kiszolgáltatott személyek esetében erre 
külön figyelmet kell fordítani.”

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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.”

„5. 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.”

Or. en

Indokolás

E cikk szövegét a Parlament által is elfogadott 2008/115/EK visszatérési irányelv szövegéből 
emeltük át azzal a céllal, hogy a harmadik országbeli állampolgárok tájékoztatáshoz való 
jogának következetességét megteremtsük és biztosítsuk a harmadik országbeli 
állampolgárokkal foglalkozó, különböző uniós jogszabályok között a tagállamokban.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 6 pont
562/2006/EK rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

"2. a) A szabad mozgás uniós jogával 
rendelkező személyek jogosultak a III. 
melléklet A. részében található 
jelzőtáblával („EU, EEA, CH”) ellátott sáv 
használatára. Használhatják továbbá a III. 
melléklet B1. („vízummentes”) és B2.
(„minden útlevél”) részében található 
jelzőtáblával ellátott sávokat.

„2. a) A szabad mozgás uniós jogával 
rendelkező személyek jogosultak a III. 
melléklet A. részében található 
jelzőtáblával („EU, EEA, CH”) ellátott sáv 
használatára. Használhatják továbbá a III. 
melléklet B1. („vízum nem szükséges”) és 
B2. („minden útlevél”) részében található 
jelzőtáblával ellátott sávokat.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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 rendelkező harmadik 
országbeli állampolgárok az e rendelet III. 
mellékletének B1. („vízum nem 
szükséges”) részében található 
jelzőtáblával ellátott sávokat használhatják.
Használhatják továbbá az e rendelet III. 
mellékletének B2. („minden útlevél”) 
részében található jelzőtáblával ellátott 
sávokat.

Or. en
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 6 pont
562/2006/EK rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – b pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. melléklet B1. („vízummentes”) 
részében található jelzőtáblával ellátott sáv 
biztosítása csak lehetőség és nem kötelező 
a tagállamok számára. A tagállamok a 
gyakorlati igényekkel összhangban 
határozzák meg, hogy alkalmazzák-e ezt a 
lehetőséget, és ha igen, mely 
határátkelőhelyen.”

A III. melléklet B1. („vízum nem 
szükséges”) részében található 
jelzőtáblával ellátott sáv biztosítása nem 
kötelező a tagállamok számára. A 
tagállamok a gyakorlati igényekkel 
összhangban határozzák meg, hogy 
alkalmazzák-e ezt a lehetőséget, és ha igen, 
mely határátkelőhelyen.”

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 6 a pont (új)
562/2006/EK rendelet
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A 9. cikk (5) bekezdését el kell hagyni.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 7 pont – -a pont (új)
562/2006/EK rendelet
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a cím helyébe a következő szöveg lép:
„Az úti okmányok bélyegzése”
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Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 7 pont – b a pont (új)
562/2006/EK rendelet
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az (3) bekezdés első albekezdése a 
következő h) ponttal egészül ki:
„ga) a határ menti lakosok úti okmányai, 
akik a tagállamok külső szárazföldi 
határain való kishatárforgalom 
szabályainak meghatározásáról, valamint 
a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek 
módosításáról szóló, 2006. december 20-i 
1931/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 6. cikkével összhangban 
és a vonatkozó kétoldalú 
megállapodásnak megfelelően 
kishatárforgalmi engedéllyel 
rendelkeznek.”
_______________
1 HL L 405., 2006.12.30, 1. o. 

Or. en

Indokolás

Az 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdése és 6. cikke (2) 
bekezdése összevonása eredményeképpen a kishatárforgalomra vonatkozó különleges 
megállapodások hatálya alá tartozók útlevelébe – a fent említett rendelet alapján – nem 
szükséges a be- vagy kiléptetőbélyegzés, ha belépnek a schengeni övezetbe, illetve ha kilépnek 
onnan. A 4. és 6. cikk rendelkezései a határ menti lakosok számára kivételt hoznak étre, 
melynek értelmében ők mentesülnek az e rendelet által keletkeztetett kötelezettségek alól, 
amint azt a fenti rendelet indokolásának (3) bekezdése is kifejezetten megállapítja. A jelen 
rendelethez javasolt módosítások tükrében szükség van a két rendelet összehangolására.



PE478.678v01-00 18/34 PR\888469HU.doc

HU

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 7 pont – b b pont (új)
562/2006/EK rendelet
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a (3) bekezdésben a második 
albekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„Harmadik ország állampolgárának 
kérésére kivételesen el lehet tekinteni a 
be- vagy kiléptető bélyegző 
alkalmazásától, ha a bélyegzőlenyomat 
az érintettnek súlyos hátrányt okozna. 
Ebben az esetben a be- és kiutazást 
külön lapon, a személy nevének és 
útlevele számának megjelölésével kell 
rögzíteni. Ezt a lapot a harmadik 
országbeli állampolgár megkapja. A 
tagállamok illetékes hatóságai ezekről a 
kivételes esetekről statisztikát vezetnek, és 
eljuttatják a Bizottságnak.”

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 8 pont
562/2006/EK rendelet
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„(3) „Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett vélelmet nem döntötték meg, a 
harmadik országbeli állampolgár a
harmadik országok illegálisan tartózkodó 
állampolgárainak visszatérésével 
kapcsolatban a tagállamokban használt 
közös normákról és eljárásokról szóló, 
2008. december 16-i 2008/115/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel és az 
irányelvet végrehajtó tagállami 
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jogszabályokkal összhangban 
visszatéríthető.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 8 a pont (új)
562/2006/EK rendelet
12 cikk – 4 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. a 12. cikk a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A tagállamok értesítik az Európai 
Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot, 
ha a határőrizet végzése során azt 
tapasztalják, hogy észrevehetően megnőtt 
a jogellenes határátlépések száma és/vagy 
a bűnözés egy harmadik ország 
fellépésével vagy mulasztásával közvetlen 
összefüggésben. Ezt a tájékoztatást az 
illetékes intézmények figyelembe veszik az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 215. cikkével összhangban 
meghozandó korlátozó intézkedések 
fontolóra vétele céljából.”

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 10 a pont (új)
562/2006/EK rendelet
15 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. a 15. cikk (1) bekezdésébe az első 
albekezdés után a következő albekezdés 
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kerül beillesztésre:
„A határőrök – feladatukat a vonatkozó 
uniós jogszabályokkal, köztük az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával, és a vonatkozó 
nemzetközi jogszabályokkal, köztük a
menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. 
július 28-án Genfben megkötött 
egyezménnyel (genfi egyezmény), teljes 
összhangban ellátva – biztosítják, hogy a 
nemzetközi védelem iránti kérelmet 
benyújtani kívánó személynek ténylegesen 
lehetősége legyen kérelmét a lehető 
legrövidebb időn belül benyújtani.”

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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 érinő
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 kísérő nélküli kiskorúakat és az 
emberkereskedelem áldozatait érinő 
helyzetek felismerésére és kezelésére. A 
tagállamok – a Frontex támogatásával – a 
határőröket a feladataik elvégzéséhez 
szükséges nyelvek tanulására ösztönzik, és 
gondoskodnak arról, hogy a határőrök 
képzésben részesüljenek az alapvető jogok 
védelméről és a kiszolgáltatott személyek 
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egyes kategóriáit megillető jogokról.”

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 13 pont – a pont
562/2006/EK rendelet
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„g) Mentési szolgálatok, rendőrség és
tűzoltók;

„g) Mentési szolgálatok, rendőrség, 
tűzoltók és határőrök;

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
562/2006/EK rendelet
21 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A 21. cikk d) pontját el kell hagyni. 14. A 21. cikk d) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

„d) a tagállamok azon lehetősége, hogy 
jogszabályban írják elő a schengeni 
egyezmény 22. cikkének rendelkezései 
szerint harmadik országbeli 
állampolgárok azon kötelezettségét, 
hogy bejelentkezzenek, amikor egy adott 
tagállam területére lépnek.”

Or. en
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 a pont (új)
562/2006/EK rendelet
34 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. A 34. cikk (1) bekezdése a következő 
ea) ponttal egészül ki:
„ea) a külső határok átlépésére vonatkozó 
szabályok alóli, a 4. cikk (2) bekezdésének 
a) pontjában említett kivételekről;”

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 b pont (új)
562/2006/EK rendelet
34 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17b. A 34. cikk (1) bekezdése a következő 
eb) ponttal egészül ki:
„eb) a 10. cikk (3) bekezdésében említett 
statisztikáról.”

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 18 pont
562/2006/EK rendelet
37 cikk – első mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A tagállamok értesítik a Bizottságot a 21. 
cikk c) pontjával kapcsolatos nemzeti 

„A tagállamok értesítik a Bizottságot a 21. 
cikk c) és d) pontjával kapcsolatos nemzeti 
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rendelkezésekről, a 4. cikk (3) 
bekezdésében említett szankciókról és az e 
rendelet által engedélyezett kétoldalú 
megállapodásokról.”

rendelkezésekről, a 4. cikk (3) 
bekezdésében említett szankciókról és az e 
rendelet által engedélyezett kétoldalú 
megállapodásokról.”

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk – 2 pont
A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 22. cikket el kell hagyni; (2) A 22. cikk a következőképpen 
módosul:
(1) Azok a külföldiek, akik jogszerűen 
utaztak be az egyik Szerződő Fél 
területére, az egyes Szerződő Felek által 
megállapított feltételeknek megfelelően 
kötelezhetők a bejelentkezésre annak a 
Szerződő Félnek a hatáskörrel 
rendelkező hatóságánál, amelynek 
területére beutaztak. Ezeknek a 
külföldieknek – annak a Szerződő 
Félnek a döntésétől függően, amelynek 
területére lépnek – a beutazáskor, illetve 
a beutazástól számított három 
munkanapon belül kell bejelentkezniük.
(2) Annak a külföldi személynek, aki 
valamely Szerződő Fél területén 
lakóhellyel rendelkezik és egy másik 
Szerződő Fél területére utazik be, az (1) 
bekezdésben elrendeltek szerint 
megkövetelhető, hogy tegyen eleget a 
bejelentkezési kötelezettségnek.
(3) […].

Or. en
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 1 pont – a pont
562/2006/EK rendelet
III melléklet – B1 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„B1. rész: „vízummentes”;” „B1. rész: „vízum nem szükséges”;”

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 3 pont – a pont
562/2006/EK rendelet
VI melléklet – 1.1.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szöveg a következő 1.1.4. ponttal 
egészül ki:

a) a szöveg a következő 1.1.4. ponttal 
egészül ki:

„1.1.4. Közös határátkelőhelyek: „1.1.4. Megosztott határátkelőhelyek:

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
megosztott határátkelőhelyek létesítéséről, 
ahol az egyik fél határőrei végzik a másik 
fél területén a beléptetési és/vagy 
kiléptetési ellenőrzéseket, saját 
jogszabályaiknak megfelelően. A
harmadik országok saját, a megosztott 
határátkelőhelyeken alkalmazandó 
jogszabályainak tiszteletben kell tartaniuk 
az uniós jogszabályokból eredő 
területeken nyújtott jogi védelmet. Az 
ilyen megállapodások különösen az 
alábbiakra vonatkozóan tartalmaznak 
rendelkezéseket:
– mindkét fél határőrei által végzett 
feladatok és hozott intézkedések 
szabályozása. Különös figyelmet kell 
fordítani a személy vagy személyek 
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elfogásával, tulajdon lefoglalásával, a 
tagállamok területén a menekültügyi 
eljárásokhoz való hozzáféréssel és az 
uniós jog értelmében a szabad mozgáshoz 
való joggal rendelkező személyek 
tagállamok területére való belépésének 
biztosítékaival kapcsolatos eljárásokra. Az 
említett rendelkezéseket a tagállamok és a 
harmadik országok területén egyaránt 
végre kel hajtani;
– annak biztosítása, hogy a tagállamok 
határőreinek módjukban álljon a 7. cikkel 
összhangban személyes adatokat 
feldolgozó információs rendszerek 
használata, valamint olyan technikai és 
szervezési biztonsági intézkedések 
létrehozásának lehetősége, amelyekre a 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítése, véletlen elvesztése, 
megváltoztatása, jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatala vagy az azokhoz 
való jogosulatlan hozzáférés elleni 
védelem érdekében szükség van. Ezekhez 
az információs rendszerekhez a harmadik 
országbeli határőrök nem férhetnek 
hozzá.

1.1.4.2. A tagállam területén létesített 
közös határátkelőhelyek: A tagállam 
területén létesített közös határátkelőhely 
létrehozatalára vonatkozó kétoldalú 
megállapodások felhatalmazást 
tartalmaznak a harmadik ország határőrei 
számára, hogy a feladataikat a 
tagállamban láthassák el, tiszteletben 
tartva a következő alapelveket:

1.1.4.2. A megosztott határátkelőhelyek
létesülhetnek akár a tagállam területén, 
akár a harmadik ország területén.

a) Nemzetközi védelem: A tagállam 
területén nemzetközi védelmet igénylő 
harmadik országbeli állampolgár részére 
hozzáférést kell biztosítani a tagállam 
vonatkozó eljárásaihoz, még akkor is, ha 
a harmadik országbeli állampolgár még 
nem esett át a harmadik országnak a 
közös határátkelőhelyen jelen lévő 
határőrei által végzett kiléptetési 
ellenőrzésen.
b) Személy letartóztatása vagy tulajdon 
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lefoglalása: Ha a harmadik ország 
határőrei olyan tényekről szereznek 
tudomást, amely valamely személy 
letartóztatását vagy védelem alá 
helyezését, vagy tulajdon lefoglalását 
indokolja, 
- e tényekről tájékoztatják a tagállam 
hatóságait, azok pedig biztosítják a 
megfelelő nyomon követést, összhangban 
a nemzeti, az uniós és a nemzetközi 
joggal, az érintett személy 
állampolgárságától függetlenül, vagy
- 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 
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.
c) Az EU területére belépő, a szabad 
mozgás uniós jogával rendelkező 
személyek: A harmadik ország határőrei 
nem akadályozhatják meg, hogy a szabad 
mozgás uniós jogával rendelkező személy 
belépjen az EU területére. Ha olyan okok 
állnak fenn, amelyek az érintett harmadik 
országból való kiléptetés megtagadását 
indokolják, a harmadik ország határőrei 
ezekről az okokról tájékoztatják a 
tagállam hatóságait, azok pedig biztosítják 
a megfelelő nyomon követést, 
összhangban a nemzeti, az uniós és a 
nemzetközi joggal.
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 
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határ-ellenőrzési kódexszel összhangban 
és tiszteletben tartva a következő 
alapelveket: 
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, 
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. 
1.1.4.4. Szomszédos harmadik országgal a
közös határátkelőhelyekről szóló kétoldalú 
megállapodás megkötése vagy módosítása 
előtt az érintett tagállam konzultál a 

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

konzultál a Bizottsággal, amely előzetes 
kedvező véleményt ad ki a 
megállapodásnak a vonatkozó uniós 
jogszabályokkal való 
összeegyeztethetőségét illetően.

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 köt 
megállapodást, és megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a
megállapodás tervezetét ésszerű időn belül 
úgy módosítsa, hogy azzal megszüntessen 
minden megállapított 
összeegyeztethetetlenséget.”

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 3 pont – b pont
562/2006/EK rendelet
VI melléklet – 1.2.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

"1.2.1. A külső határt átlépő vonatok 
utasait és személyzetét egyaránt ellenőrizni 
kell, beleértve a tehervonatokat vagy az 
üres szerelvényeket is. A tagállamok 
kétoldalú megállapodásokat köthetnek ezen 
ellenőrzések módjáról, tiszteletben tartva 
az 1.1.4. pontban foglalt alapelveket.
Ezeket az ellenőrzéseket a következő 
módok valamelyikén kell elvégezni:

"1.2.1. A külső határt átlépő vonatok 
utasait és személyzetét egyaránt ellenőrizni 
kell, beleértve a tehervonatokat vagy az 
üres szerelvényeket is. A tagállamok 
kétoldalú megállapodásokat köthetnek ezen 
ellenőrzések végrehajtásának módjáról. 
Ezeket az ellenőrzéseket a következő 
módok valamelyikén kell elvégezni:

Or. en
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 3 pont – b pont
562/2006/EK rendelet
VI melléklet – 1.2.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.2. Továbbá a nagysebességű vasúti 
forgalom megkönnyítése érdekében a 
harmadik országból érkező nagysebességű 
vasút útvonalán fekvő tagállamok az 
érintett harmadik országokkal 
egyetértésben, tiszteletben tartva az 1.1.4. 
pontban foglalt alapelveket, úgy 
határozhatnak, hogy a harmadik országból 
érkező vonatokon utazó személyek 
beléptetési ellenőrzését a következő módok 
valamelyikén folytatják le:

1.2.2. Továbbá a nagysebességű vasúti 
forgalom megkönnyítése érdekében a 
harmadik országból érkező nagysebességű 
vasút útvonalán fekvő tagállamok az 
érintett harmadik országokkal 
egyetértésben úgy határozhatnak, hogy a 
harmadik országból érkező vonatokon 
utazó személyek beléptetési ellenőrzését a 
következő módok valamelyikén folytatják 
le:

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 4 pont – -a pont (új)
562/2006/EK rendelet
VI melléklet – 3.1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A 3.1.1. pont az első mondatot 
követően a következő mondattal egészül 
ki:
„Kivételes esetekben ellenőrzésekre sor 
kerülhet a hajónak az érintett tagállam az 
Egyesült Nemzetek Tengerjogi 
Egyezményében meghatározott parti 
tengerén való áthaladása során is.”

Or. en
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 4 pont – a pont
562/2006/EK rendelet
VI melléklet – 3.1.1 pont – második mondat

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 
menet közben is végrehajtható, vagy 
amikor a hajó eléri, illetve elhagyja egy 
harmadik ország felségterületét.”

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
melléklet – 7 pont
562/2006/EK rendelet
VII melléklet – 7 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„7. Mentési szolgálatok, rendőrség és
tűzoltók 

„7. Mentési szolgálatok, rendőrség, 
tűzoltók és határőrök

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
melléklet – 7 pont
562/2006/EK rendelet
VII melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentési szolgálatok, a rendőrség és a
tűzoltóság szükséghelyzetben eljáró 
tagjaira vonatkozó szabályokat a nemzeti 

A mentési szolgálatok, a rendőrség, a 
tűzoltóság és a határőrség
szükséghelyzetben eljáró tagjaira 
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jogszabályok és adott esetben kétoldalú 
megállapodások útján rendezik. Ezek a 
rendelkezések tartalmazhatnak a 4., 5. és 7. 
cikkektől való eltéréseket.

vonatkozó szabályokat a nemzeti 
jogszabályok és adott esetben kétoldalú 
megállapodások útján rendezik. Ezek a 
rendelkezések tartalmazhatnak a 4., 5. és 7. 
cikkektől való eltéréseket.

Or. en
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A schengeni övezet létrehozása az 1980-as évek végén Európa egyik legnagyobb eredménye 
volt. A Schengeni Megállapodás 1985. június 14-i elfogadásával megszűntek a rendszeres 
határellenőrzések a schengeni övezet tagállamainak belső határain, így biztosított lett a 
személyek szabad mozgása az övezetben. Az európai schengeni övezet az eltelt 25 év alatt 
vált azzá a szerződéses és jogi keretté, melyet ma büszkén schengeni vívmányoknak 
nevezünk. A eredetileg 5 tagú schengeni övezet ma 25 tagállamot számlál, melyekhez 
hamarosan Románia és Bulgária is csatlakozik.

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-
ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet jelentős mérföldkő a schengeni vívmányok előmozdítására és 
megerősítésére tett jogalkotási erőfeszítések között. Valamennyi személyre alkalmazni kell, 
aki átlépi az Európai Unió külső vagy belső határát, e rendelet rögzíti a schengeni övezet 
határátkelőhelyein végzett ellenőrzések szabályait. Jogi kerete az Unió érdekeinek védelmére 
összpontosít, és biztosítja az uniós polgárok és a velük azonos jogokat élvező személyek 
szabad mozgását, ugyanakkor védi a személyek jogait és a különösen kiszolgáltatott 
személyek csoportjainak jogait, akik nem élvezik a szabad mozgáshoz való jog biztosította 
kiváltságokat.

E rendelet legfőbb célja a személyek esetében végzett határellenőrzésekre vonatkozó 
jogszabályok módosítása és az integrált határigazgatás politikájának megerősítése a külső 
határok átlépésére vonatkozó szabályozás javítása révén.

A Bizottság javaslatának hatóköre 

A Bizottság javaslatának célja – mely javaslat az Unió történetének döntő fontosságú 
pillanatában érkezik –, hogy a Schengeni határ-ellenőrzési kódexet egyértelműbb és átfogóbb 
mechanizmussá alakítsa.

Elsősorban technikai természetű, a szabályok naprakésszé tételére és azokra a jogalkotási 
fejleményekre vonatkozik, amelyek az 562/2006/EK rendelet megalkotása és a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése óta történtek.

Figyelembe veszi a tagállamok által a Schengeni határ-ellenőrzési kódex végrehajtása során 
szerzett gyakorlati tapasztalatokat is.

A Bizottság javaslata tartalmazza a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló 1985. 
június 14-i egyezmény néhány szorosan kapcsolódó módosítását is. 

Az előadó álláspontja

Az Európai Bizottság javaslatának és a schengeni vívmányokkal kapcsolatban jogi és 
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gyakorlati szempontból bekövetkezett közelmúltbeli fejleményeknek a figyelembevételével az 
előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy szükség van a meglévő Schengeni határ-
ellenőrzési kódex módosítására. Alapvetően fontos megtartani azt az elképzelést, hogy a belső 
határokon végzett ellenőrzés megszüntetése együtt jár a schengeni övezet külső határain való 
hatékony ellenőrzés, szorosabb együttműködés és kölcsönös bizalom szükségességével. 
Különösen ebben az időszakban, amikor hirtelen változások történtek az Unió külső határain 
(pl. az észak-afrikai gyökeres változások eredményeképpen), amelyek jelentősen 
befolyásolják az Unió felé irányuló migrációs áramlásokat. 

Ezzel összefüggésben az előadó olyan módosításokat javasol, amelyek javítják a meglévő 
keretet, és amelyeket alapvetően két elv vezérel: az egyik azon szabályok javítása, amelyek 
megkönnyítik, egyszerűsítik és fejlesztik az európai schengeni övezeten belüli szabad 
mozgást, a másik pedig a tagállamok külső határai biztonságának és az itt végzett ellenőrzés 
szigorú keretének támogatása.

Az előadó egyetért továbbá azzal, hogy a schengeni vívmányok megerősítése szempontjából 
fontos, hogy kétoldalú megállapodások jöjjenek létre a tagállamok és harmadik országok 
között a közös határátkelőhelyekről. Ezeknek a megállapodásoknak összeegyeztethetőnek kell 
lenniük az európai jogszabályokkal és értékekkel. Amint az a létező példákból is kitűnik –
például az Ukrajna és Lengyelország vagy a Magyarország és Horvátország közötti 
megállapodásból –, ezek a megállapodások eszközei lehetnek a védelem és a határellenőrzés 
megerősítésének a külső határátkelőhelyeket átlépni szándékozó személyek esetében.

A külső határok megerősítése nagyobb jogbiztonságot fog teremteni, meg fogja erősíteni a 
tagállamok közötti szolidaritást, és további gazdasági fejlődést fog eredményezni. Minden 
esetben meg kell jegyezni, hogy e javaslatoknak nagymértékben figyelembe kell venniük 
minden, a schengeni övezetbe belépő vagy belépni kívánó személy személyhez fűződő jogait, 
az Európai Unió nagy múltra visszatekintő politikai és jogi hagyományaira támaszkodva. 
Ezenfelül az előadó megjegyzi, hogy abban az esetben, ha kiderül, hogy egy harmadik ország 
fellépése vagy mulasztása zavart okoz a schengeni övezet külső határán, a tagállamoknak a 
határőrizet keretében foglalkozniuk kell a problémával, és fel kell lépniük az EUMSZ 215. 
cikke értelmében.

A jelen javaslathoz fűzött módosítások szövegezésekor az előadó nem csupán az újonnan 
létrehozott Lisszaboni Szerződést és az emberi jogok védelméről szóló uniós jogszabályokat 
vette figyelembe, hanem a közelmúltban elfogadott európai jogszabályokat is, például az 
újonnan elfogadott vízumkódexet, a visszatérési irányelvet és az Európai Unió Tagállamai 
Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 
(Frontex) felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet új módosításait, amelyek új teret nyitnak az Unió külső határai 
integrált ellenőrzésének fejlesztésére irányuló fellépésnek.

Így a jelen javaslat, technikai természete ellenére, hozzáadott értéket jelent a schengeni 
vívmányok fejlődésében. Azonnali előnyöket kínál, mivel megkönnyíti és fejleszti a 
határellenőrzést, és fejleszti a schengeni övezeten belüli bizalmat és szolidaritást. Az üzenet, 
melyet hordoz, a napnál is világosabb: annak ellenére, hogy az Európai Unió nehéz időket él, 
elkötelezett marad az integrációs folyamat mellett, és hű marad azokhoz az értékekhez, 
melyek szavatolják a kontinens békéjét, biztonságát és jólétét. Meggyőződése, hogy a közös 
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kihívásokkal szemben csak közös célok kitűzésével lehet fellépni, és a nagyszabású 
elképzelések csak együttműködés és kölcsönös szolidaritás révén valósíthatók meg. 


