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A Frontex Ügynökséget 2004-ben hozták létre, és 2005-ben kezdte el működését. 

A hágai program előírása szerint a Bizottság 2008. február 13-án a Frontex értékeléséről és 
jövőbeni fejlesztéséről szóló közleményt fogadott el (COM(2008) 67 végleges) (a 
továbbiakban: közlemény). 

E hatásvizsgálat az alábbiakra épül: a 2008. évi közlemény hatásvizsgálata; a Frontex 
igazgatótanácsa által – a Frontex rendelet 33. cikkének előírása szerint – megrendelt külső 
értékelés, valamint az igazgatótanács abból következő ajánlásai, továbbá az Európai Tanács 
következtetései. 

1. PROBLÉMAMEGHATÁROZÁS 
Jóllehet a Frontex rendkívül hasznosnak bizonyult abban a tekintetben, hogy különösen nagy 
terhelés esetén együttműködési keretet biztosított a tagállamok számára, az operatív 
együttműködés továbbra is kevéssé hatékony és – kiváltképpen az operatív szolidaritás 
vonatkozásában – nem elegendő. Ezenfelül a meglévő jogi rendelkezések egyértelműségének 
hiányából vagy elégtelenségéből kifolyólag a Frontex nem használja ki optimálisan a 
lehetőségeit. 

Az orvosolandó problémák eseti jelleggel, olyan konkrét kérdésekben jelentkeznek, ahol a 
Frontex nem képes az intézmények elvárásainak megfelelő teljesítményt nyújtani vagy ahol a 
jogi keret nem bizonyult megfelelőnek. 

A tagállamok által rendelkezésére bocsátott műszaki eszközök nem elegendőek 

Bár a tagállamok számos eszközt készek felvenni a műszaki eszközök központi 
nyilvántartásába (CRATE), ezeknek csak rendkívül kis hányadát bocsátották rendelkezésre. 

Másodsorban az igénybe vett hajók többsége a befogadó államból, nem pedig másik 
tagállamból érkezik. 

Harmadrészt – a jövőre vonatkozó becslések alapján és a költségvetési korlátoktól eltekintve 
– a jelenleg rendelkezésre álló eszközök távolról sem lesznek elegendőek az igények 
kielégítéséhez. 

A tagállamok által a közös műveletekhez rendelkezésre bocsátott emberi erőforrás nem 
elegendő; hiányoznak az egységes normák 

Nem világos, hogy milyen hatáskörökkel rendelkezik az Ügynökség a „Frontex közös 
támogató csapatok” (FJST) megszervezésére, mivel a mostani jogalap ezt a kérdést nem 
szabályozza. 

További problémát jelent, hogy az Ügynökségnek esetenként kell felkérnie a tagállamokat, 
hogy járuljanak hozzá határőrökkel az egyedi műveletekhez. 

A közös műveletek kevéssé hatékony összehangolása és nyomon követése 

A jelenlegi rendelet nem szabályozza a Frontex-műveletek előkészítésének, lebonyolításának 
és értékelésének módját. 

A harmadik országokkal folytatott együttműködés elégtelen és kevéssé hatékony 

Az Ügynökségnek nem áll módjában, hogy munkamegállapodásai alapján tevékenyen 
segítsen harmadik országokat. 

A személyes adatok összegyűjtése, tárolása és feldolgozása  

Az értékelés megállapításának megfelelően, lényegesen tartalmasabbá válhatna az ügynökség 
által végzett kockázatelemzés, ha a szervezet összegyűjthetne és feldolgozhatna bizonyos 
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típusú személyes adatokat. Ez lehetővé tenné, hogy az ügynökség hatékonyabb operatív 
támogatást nyújtson a tagállamok számára. 

Visszatérés 

E téren az elsődleges célkitűzésnek a jogalap valósághoz történő hozzáigazításának kell 
lennie: jóllehet a jogalap kizárólag azt említi, hogy a Frontex „támogatja” a tagállamokat, 
továbbá hogy az ügynökség már eddig is „koordináló” szerepet töltött be. 

A tagállamok részéről határozott igény mutatkozik arra, hogy a Frontex több támogatást 
nyújtson ezen a területen. 

Nem veszik igénybe az ügynökség szakértelmét a tagállamok határigazgatás terén nyújtott 
teljesítményének értékeléséhez 

Először is változatlanul gyenge az ügynökség kockázatelemzése a tagállami határigazgatási 
rendszerek fenyegetések kezelésére vonatkozó kapacitásának értékelése terén. 

Másodsorban a Frontex megbízatása nem terjed ki arra, hogy értékelje vagy megválaszolja a 
közösségi jog alkalmazásának hiányosságait, beleértve az alapvető jogi vonatkozásokat is. 

Szubszidiaritás és arányosság 
Valamennyi szakpolitikai lehetőség tiszteletben tarja a jelenlegi jogalap alábbi elveit és 
korlátozásait, továbbá összhangban áll a szubszidiaritás és az arányosság elvével: 

• A határigazgatás az EU és tagállamai megosztott hatáskörébe tartozik; A tagállamok 
felelősek a schengeni térség külső határa rájuk eső részének ellenőrzéséért; 

• A Frontex az adott tagállam hozzájárulása nélkül nem végezhet semmiféle tevékenységet 
egy tagállam területén vagy határán; 

• Egy másik tagállamban szolgáló határőrre az adott tagállam hatóságainak utasításai 
vonatkoznak; 

• Kizárólag annak a tagállamnak a határőrei hozhatnak határozatot valamely személy 
beléptetésének megtagadásáról, amelybe az adott személy be kíván lépni; Kizárólag egy 
tagállam nemzeti hatósága hozhat egy adott személy visszaküldésével kapcsolatos 
határozatokat; A Frontex nem lehet egy eszköz – pl. hajó vagy repülőgép – egyedüli 
bejegyzett tulajdonosa („lobogó szerinti állam”), továbbá (saját alkalmazottaiból) 
személyzetet sem biztosíthat az ilyen eszközökhöz. 

2. CÉLKITŰZÉSEK 

Általános célkitűzések (lásd a 2007/2004/EK rendelet 1. cikkét) 

Konkrét célkitűzések (lásd a 2007/2004/EK rendelet 2. cikkét) 

Operatív célkitűzések 

• Műszaki eszközök rendlelkezésre állásának biztosítása a közös műveletekhez 

• Képzett határőrök rendlelkezésre állásának biztosítása a közös műveletekhez 

• A közös műveletek hatékony összehangolásának, végrehajtásának és értékelésének 
biztosítása 

• A Frontex és a harmadik országok közötti hatékony határigazgatási együttműködés 
biztosítása 
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• A Frontex kockázatelemzésének javítása annak révén, hogy a Frontex hozzáférést kapna új 
adatforrásokhoz 

• A közös visszatérési műveletek hatékonyságának fokozása 

• A tagállamok határigazgatás terén nyújtott teljesítményére vonatkozó értékelés javítása 

3. A SZAKPOLITIKAI VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK ISMERTETÉSE ÉS A HATÁSOK 
ELEMZÉSE  

Az alábbi „építőelemek” mindegyike egy operatív célkitűzésnek felel meg; az egyes 
építőelemek esetében – egymás alternatíváiként – legalább két szakpolitikai lehetőséget 
értékeltünk: 

3.1. A műszaki eszközök közös műveletek során történő felhasználására vonatkozó 
jelenlegi rendelkezések – így az ilyen eszközökhöz nyújtott tagállami 
hozzájárulásokra vonatkozó mechanizmusok – felülvizsgálata 

1. alopció: A tagállamok kötelező eszköz-hozzájárulásaival létrehozott műszakieszköz-alap  

2. alopció: Frontex általi eszközvásárlás vagy bérlés  

3. alopció: A 1. és a 2. lehetőség kombinációja 

Milyen magasak az ezzel járó költségek, és részét képezhetik-e azok a FRONTEX 
költségvetésének (vagy beilleszthetők-e abba)? 

Gyakorlatilag lehetetlen forgatókönyvet kidolgozni a Frontex költségvetésére gyakorolt 
költséghatásra, mivel túl sok a bizonytalansági tényező, továbbá azt is szem előtt kell tartani, 
hogy adminisztratív és műveleti okokból fokozatosan bővíteni kell az eszközök 
rendelkezésére állását. Mindazonáltal abban a feltételezett esetben, ha 3 további őrhajót és 3 
repülőgépet bocsátanának a tagállamok rendelkezésére, ez +/- 6 millió EUR hatást gyakorolna 
a Frontex éves összköltségvetésére. 

Melyek az alapvető jogokra gyakorolt esetleges hatások? 

Az eszközök rendelkezésre állásának bővítése nem gyakorol hatást az alapvető jogokra. 

A választási lehetőségek összehasonlítása 

A választott megoldás a 3. alopció. Tehát kötelező tagállami hozzájárulási mechanizmust kell 
létrehozni annak érdekében, hogy minden évben rendelkezésre álljon minimális mennyiségű 
eszköz. Emellett lehetővé kell tenni a Frontex számára, hogy saját eszközt vásároljon vagy 
béreljen. 

3.2. A határőrök közös műveletek során történő rendelkezésre állásának javítására 
irányuló mechanizmusok 

1. alopció: „Frontex közös támogató csapatok” (FJST) felállítása a közös műveletekben és 
kísérleti projektekben való részvétel céljából. Az utóbbiak arra a kötelező mechanizmusra 
épülnek, hogy a tagállamoknak kiküldött határőrökkel kell hozzájárulniuk az említett 
csoportokhoz, amire az Ügynökség által felhasználandó emberierőforrás-bázis formájában 
kerül sor. 

2. alopció: A gyorsreagálású határvédelmi csapatok (RABIT) bevetésére vonatkozó 
küszöbérték leszállítása. Ennek révén a jelenlegi Rabit-csapatok felhasználhatók volnának a 
közös műveletek megerősítésére. 

3. alopció: A tagállamokból a Frontexhez hat hónapos időtartamra, félig állandó jelleggel 
kirendelt határőrökre vonatkozó adatbázis fokozatos kiépítésének előirányzása. 
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Milyen magasak az ezzel járó költségek, és részét képezhetik-e azok a FRONTEX 
költségvetésének (vagy beilleszthetők-e abba) ? 

A két első lehetőség egységköltsége nem térne el a jelenlegi helyzettől. 

Ami a harmadik alopciót illeti, 2009-ben a Frontexhez kirendelt nemzeti szakértők 
támogatása havonta 4 127 EUR-t tesz ki. A közös műveletek során a tagállamokból kiküldött 
határőrök költsége naponta átlagosan 180 EUR (havonta +/- 3 960 EUR) Az említett 
számadatok azt jelzik, hogy a különbség elhanyagolható. 

Melyek az alapvető jogokra gyakorolt esetleges hatások? 

A határőrök rendelkezésre állásának bővítése önmagában nem gyakorol hatást az alapvető 
jogokra. Mindazonáltal megnőne az esélye, hogy az uniós szervek, illetve azok személyzete 
olyan helyzetbe kerül, amikor esetleg az alapvető jogok megsértésére kerül sor. 

Az alopciók összehasonlítása 

A második lehetőség azzal a kedvezőtlen hatással jár, hogy megfosztja az EU-t egy valódi 
szükséghelyzeti reagálási mechanizmustól. Ezért ezt az alopciót el kell vetni. 

Az 1. és a 3. alopciót együttesen kell majd alkalmazni a tagállamokból az egyes műveletekhez 
kirendelt határőrökből, és az Ügynökség által rövid időtartamra nemzeti szakértőként 
alkalmazott határőrökből álló emberierőforrás-bázis felállításával. 

3.3. Az Ügynökség műveletek előkészítése, összehangolása és végrehajtása során 
játszott szerepének felülvizsgálata, ideértve az Ügynökség és a tagállamok 
közötti feladatmegosztás felülvizsgálatát is 

1. alopció: A Frontex kizárólagos irányító szerepet kap a közös műveletek végrehajtásában, 
az operatív terv kidolgozásában, továbbá kizárólagos kezdeményezési joga lesz a műveletek 
elindítására. 

2. alopció: A Frontex a befogadó állammal közös társirányító szerepet kap a közös műveletek 
végrehajtása során. A Frontex felel az operatív terv kidolgozásáért, ehhez azonban a befogadó 
állam végleges egyetértése is szükséges. 

Milyen magasak az ezzel járó költségek, és részét képezhetik-e azok a FRONTEX 
költségvetésének (vagy beilleszthetők-e abba)? 

Az említett változtatások tisztázzák és csökkentik az Ügynökség és az illetékes tagállami 
hatóságok jelenlegi eltérő gyakorlatait. A munkamódszerek optimalizálása miatt nem kell 
további többletköltségeket előirányozni. 

Melyek az alapvető jogokra gyakorolt esetleges hatások? 

Mivel az Ügynökség a jelenleginél fokozottabb mértékben venne részt konkrét műveletekben, 
és esetleg társirányítói szerepet játszana a műveletekben, megnőne az esélye, hogy az uniós 
szervek, illetve azok személyzete olyan helyzetbe kerül, amikor esetleg az alapvető jogok 
megsértésére kerül sor. 

Ami az 1. lehetőséget illeti, az alapvető jogok tiszteletben tartásának jogi kötelezettsége 
nagyobb súllyal nehezedne az Ügynökségre a mostaninál, amikor az említett jogi 
kötelezettség főként a nemzeti hatóságokat terheli a közösségi jog végrehajtása során. 

A 2. alopció enyhíthetné a fent ismertetett hatást, feltéve, hogy világos jogi keret vonatkozna 
a Frontexhez félig állandó jelleggel kirendelt határőrökre. 

A lehetőségek összehasonlítása 
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A választott megoldás szerint társirányítói szerepet biztosítunk az Ügynökség számára, a 
hatás- és feladatkörökre vonatkozó szabályok egyértelmű meghatározásával. Ez az alopció 
részletes rendelkezéseket tartalmaz az operatív tervre és a műveletek értékelésére – így az 
események bejelentésére – vonatkozóan. 

3.4. Az Ügynökség megbízatásának kiterjesztése a harmadik országokkal folytatott 
határigazgatási együttműködésre 

1. alopció: Annak lehetővé tétele a Frontex számára, hogy – saját költségvetésének vagy az 
Unió külső finanszírozási programjainak felhasználásával – technikai segítségnyújtási 
projekteket hajtson végre harmadik országokban. 

2. alopció: Annak lehetővé tétele a Frontex számára, hogy összekötő tisztviselőket küldjön 
harmadik országokba. 

3. alopció: A Frontex felhatalmazása határellenőrzési missziók végrehajtására harmadik 
országok közötti határokon. 

Gyakorol-e hatást ez a megoldás külső országokra/partnerekre? 

Valamennyi lehetőség befolyásolja majd a harmadik országokhoz fűződő kapcsolatokat. 
Összességében annak lesz a legkedvezőbb hatása, hogy az Unió több kapacitással rendelkezik 
majd ahhoz, hogy – a közte és a harmadik országok közötti migrációval kapcsolatos általában 
véve megerősített együttműködés részeként – teljesítse a szóban forgó harmadik országok 
segítségnyújtás iránti kérelmeit. 

Milyen magasak az ezzel járó költségek, és részét képezhetik-e azok a FRONTEX 
költségvetésének (vagy beilleszthetők-e abba)? 

Tekintve, hogy a projektek számát az elsőbbséget élvező országokra kell korlátozni, a Frontex 
vélelmezhetően évente 1-2, egyenként legfeljebb két millió eurós költségvetésű projektet 
hajtana végre. Fontolóra vehető 5 összekötő tisztviselő kiküldésének fokozatos megvalósítása, 
ami korlátozott költséghatással járna. A harmadik alopciónak jelenős lenne a költségvonzata. 
Összehasonlításképpen: az EUBAM misszió költsége 2005-től 2009-ig körülbelül 44 millió 
EUR volt. 

Melyek az alapvető jogokra gyakorolt esetleges hatások? 

Nem ajánlható fel technikai segítségnyújtás harmadik országok számára olyan műveletekhez, 
amelyek eredményeként sérülhetnek az alapvető jogok. 

A második alopció esetében kellő figyelmet kell fordítani annak megelőzésére, hogy a 
migrációs áramlásokra vonatkozó adatgyűjtés sor kerüljön az etnikai hovatartozás 
megállapítására. 

A harmadik lehetőség esetén részben a szóban forgó harmadik országok határozzák meg a 
jogi keretet; ilyen műveletekre az emberi jogokat teljes mértékben tiszteletben tartó keret 
alapján kerülhet sor. 

A lehetőségek összehasonlítása 

A választott megoldás egyértelműen a technikai segítségnyújtási projektek végrehajtása és 
saját összekötő tisztviselők kiküldése harmadik országokba. 

A harmadik országok közötti határokat érintő határellenőrzési missziók átvállalása jelentős 
költségvonzattal járna, és az alapvető jogokkal kapcsolatos aggodalmakat támasztana. Ezért 
ezt az alopciót el kell vetni. 
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3.5. Az Ügynökség felhatalmazása személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására 
1. alopció: Annak lehetővé tétele a Ügynökség számára, hogy feldolgozza, tárolja, 
összegyűjtse és továbbítsa (beleértve a harmadik országok részére történő adattovábbítás is) a 
Frontex közös műveletei során összegyűlt valamennyi személyes adatot, továbbá hogy 
kockázatelemzési és műveleti koordinációs célokra felhasználja ezeket az adatokat. 

2. alopció: Annak lehetővé tétele az Ügynökség számára, hogy személyes adatokat 
gyűjtsön, dolgozzon fel és tároljon kockázatelemzés céljából, illetve annak érdekében, hogy 
hozzájáruljon az Unió külső határainak biztonságához. 

Milyen magasak az ezzel járó költségek, és részét képezhetik-e azok a Frontex 
költségvetésének (vagy beilleszthetők-e abba)? 

Egyik lehetőség becsült költsége sem jelentős. 

Melyek az alapvető jogokra gyakorolt esetleges hatások? 

Potenciálisan jelentős hatást gyakorolnának, amelyet szigorú adatvédelmi rendszer 
segítségével kellene ellensúlyozni. 

A lehetőségek összehasonlítása 

A 2. alopció arányos, és egyértelműen kedvező hatása van az operatív célkitűzésre. Az 1. 
lehetőség hatása csak kevéssé haladja meg a 2. alopcióét, viszont komoly kétségek merülnek 
fel az arányosságával és szükségességével kapcsolatosan. Ezért csak a 2. alopciót kell 
megtartani. 

3.6. Az Ügynökség visszatérési műveletekkel kapcsolatos megbízatásának 
felülvizsgálata  

1. alopció: a Frontex az irányító tagállammal közös koordináló szerepet vesz át. 

2. alopció: a Frontexnek át kell vennie az irányító tagállamtól a közös visszatérési művelet 
egészével kapcsolatos felelősséget és a szervezési feladatok zömét.  

Milyen magasak az ezzel járó költségek, és részét képezhetik-e azok a Frontex 
költségvetésének (vagy beilleszthetők-e abba)? 
A Frontex költségvetése már fedezi a felmerülő költségeket. Mivel az előfeltételek nem 
változnak, nem jelezhető előre, hogy a Frontex erőteljesebb szerepvállalása miatt milyen 
mértékben fog növekedni a műveletek száma. 

Melyek az alapvető jogokra gyakorolt esetleges hatások? 

Nincs ilyen hatás, amennyiben tiszteletben tartják az Ügynökségre ruházott hatáskörök fent 
említett korlátozásait. 

A lehetőségek összehasonlítása 

A második lehetőség járna némi további kedvező hatással, a jelentős kedvezőtlen hatásra 
tekintettel azonban ez főleg elvi lehetőség. Egyértelműen az a választott megoldás, hogy 
koordináló szerepet biztosítunk az Ügynökség számára, viszont a felelősséget és a fő terhet 
nem helyezzük át az irányító tagállamról az Ügynökségre. 

3.7. Az Ügynökség megbízása a tagállamok határigazgatás terén nyújtott 
teljesítményének értékelésével. 

1. alopció: A Frontex megbízása, hogy végezzen vizsgálatokat a tagállamokban, és – 
különösképpen a nemzeti struktúrák, eszközök és erőforrások szempontjából – értékelje a 
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tagállamok kapacitását a külső határokon jelentkező fenyegetések és megterhelések 
kezelésére. 

2. alopció: Kiemelt szerep biztosítása a Frontex számára abban a tekintetben, hogy a 
tagállamok betartják-e a közösségi jogot a közös műveletek során, vagyis erre vonatkozó 
megfigyelői és jelentéstételi szerep megadása a szervezet részére. 

Milyen magasak az ezzel járó költségek, és részét képezhetik-e azok a FRONTEX 
költségvetésének (vagy beilleszthetők-e abba)? 

Az első lehetőség járna bizonyos személyzeti költséggel, a másodiknak nem volna jelentős 
költségvonzata. 

Melyek az alapvető jogokra gyakorolt esetleges hatások? 

Nincs közvetlen hatása, a második alopciót illetően szem előtt tartva, hogy a közösségi jog 
tiszteletben tartására vonatkozó tagállami kötelezettség feltétlen. 

A lehetőségek összehasonlítása 

A második lehetőség esetében a kedvezőtlen hatások egyértelműen semlegesítik a 
kedvezőeket, az első alopció viszont határozottan kedvezően befolyásolja a Frontex alapvető 
célkitűzését, vagyis a műveletek összehangolását és a kockázatelemzés elvégzését, feltéve 
hogy gondosan meghatározzák a konkrét célkitűzést. 

4. A VÁLASZTOTT MEGOLDÁS ÖSSZEFOGLALÁSA 
Ezért a választott megoldás szerint az alábbiakra vonatkozó új rendelkezéseket foglalnák bele 
a Frontex rendeletbe: 

(1) A tagállamok kötelező eszköz-hozzájárulásaival létrehozott felülvizsgált 
mechanizmus, amellyel egyidejűleg a Frontex – a további szükséglet- és 
kockázatelemzések alapján – fokozatosan saját eszközöket vásárolna/bérelne 

(2) A tagállamok kötelező emberi erőforrás hozzájárulásaival létrehozott felülvizsgált 
mechanizmus, a tagállamokból a Frontexhez félig állandó jelleggel – nemzeti szakértői 
státuszban – kirendelt határőrökre vonatkozó adatbázissal együtt 

(3) Társirányító szerep biztosítása az Ügynökség számára a közös műveletek végrehajtása 
során, az operatív tervre, az értékelésre és az események jelentésére vonatkozó 
részletes szabályokkal kiegészítve 

(4) Annak lehetővé tétele a Frontex számára, hogy harmadik országokban technikai 
segítségnyújtási projekteket finanszírozzon és hajtson végre, továbbá összekötő 
tisztviselőket küldjön harmadik országokba 

(5) Korlátozott felhatalmazás biztosítása Frontex számára, hogy az illegális bevándorlás 
elősegítésére vonatkozó személyes adatokat dolgozzon fel 

(6) Koordinációs szerep biztosítása Frontex számára a közös visszatérési műveletek 
végrehajtása során 

(7) A Frontex megbízása a tagállami operatív kockázatok és követelmények elemzésével 

*** 




