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8.12.2010 A7-0342/2 

Módosítás  2 

Morten Messerschmidt 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentéstétel A7-0342/2010 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

A bevándorlási összekötı tisztviselık hálózatának létrehozása 

COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A bevándorlási összekötı 

tisztviselıknek információkat kell 

győjteniük az illegális bevándorlásról 

operatív vagy stratégiai szinten, illetve 

mindkét szinten történı felhasználás 

céljából. Ezen információk nagymértékben 

hozzájárulhatnak a Frontex ügynökség 

kockázatelemzéssel kapcsolatos 

tevékenységeihez; ezt elısegítendı 

szorosabb együttmőködést kell kialakítani 

a bevándorlási összekötı tisztviselık 

hálózatai, valamint a Frontex ügynökség 

között. 

(4) A bevándorlási összekötı 

tisztviselıknek információkat kell 

győjteniük az illegális bevándorlásról 

operatív vagy stratégiai szinten történı 

felhasználás céljából, ideértve azokat az 

információkat is, amelyek kimutatják, 

hogy rendszerint mely tagállamokon 

keresztül érkeznek az illegális 

bevándorlók, és hogy letartóztatásukig 

mennyi ideig tartózkodnak az EU-ban. 

Ezen információk nagymértékben 

hozzájárulhatnak a Frontex ügynökség 

kockázatelemzéssel kapcsolatos 

tevékenységeihez; ezt elısegítendı 

szorosabb együttmőködést kell kialakítani 

a bevándorlási összekötı tisztviselık 

hálózatai, valamint a Frontex ügynökség 

között. 

Or. da 
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8.12.2010 A7-0342/3 

Módosítás  3 

Morten Messerschmidt 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentéstétel A7-0342/2010 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

A bevándorlási összekötı tisztviselık hálózatának létrehozása 

COM(2009)0322 – C7 0055/2009 – 2009/0098(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 

2007. május 23-i 2007/574/EK határozata a 

Szolidaritás és a migrációs áramlások 

igazgatása általános program keretében a 

2007. január 1. és 2013. december 31. 

közötti idıszakra létrehozza a Külsı 

Határok Alapot, hogy hozzájáruljon a 

szabadságon, a biztonságon és a jog 

érvényesülésén alapuló térség 

megerısítéséhez, valamint a tagállamok 

közötti szolidaritás elvének 

alkalmazásához. Az alap rendelkezésére 

álló forrásokat fel lehet használni a 

tagállamok harmadik országokban mőködı 

konzulátusai vagy egyéb szolgálatai által 

szervezett tevékenységek megerısítéséhez, 

valamint a bevándorlási összekötı 

tisztviselıi hálózatok mőködési kapacitása 

megerısítésének elısegítéséhez, hogy e 

hálózatok révén hatékonyabb 

együttmőködést mozdítsanak elı a 

tagállamok között. 

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 

2007. május 23-i 2007/574/EK határozata a 

Szolidaritás és a migrációs áramlások 

igazgatása általános program keretében a 

2007. január 1. és 2013. december 31. 

közötti idıszakra létrehozza a Külsı 

Határok Alapot, hogy hozzájáruljon a 

szabadságon, a biztonságon és a jog 

érvényesülésén alapuló térség 

megerısítéséhez, valamint a tagállamok 

közötti szolidaritás elvének 

alkalmazásához. Az alap rendelkezésére 

álló forrásokat azokra a tagállamokra kell 

összpontosítani, amelyekre a bevándorlás 

a legnagyobb nyomást gyakorolja, és az 

EU-ba irányuló illegális bevándorlás 

visszaszorítása érdekében fel kell 

használni a tagállamok harmadik 

országokban mőködı konzulátusai vagy 

egyéb szolgálatai által szervezett 

tevékenységek megerısítéséhez is, 

valamint a bevándorlási összekötı 

tisztviselıi hálózatok mőködési kapacitása 

megerısítésének elısegítéséhez, hogy e 

hálózatok révén hatékonyabb 

együttmőködést mozdítsanak elı a 

tagállamok között. 

Or. da 
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8.12.2010 A7-0342/4 

Módosítás  4 

Morten Messerschmidt 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentéstétel A7-0342/2010 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

A bevándorlási összekötı tisztviselık hálózatának létrehozása 

COM(2009)0322 – C7 0055/2009 – 2009/0098(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

377/2004/EK rendelet 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság és a 2007/2004/EK 

rendelettel létrehozott Frontex ügynökség 

képviselıi jogosultak részt venni a 

bevándorlási összekötı tisztviselık 

hálózatának keretében szervezett 

találkozókon, amennyiben azonban ezt 

operatív megfontolások indokolják, úgy a 

találkozók e képviselık távollétében is 

megtarthatók. Adott esetben egyéb 

szerveket és hatóságokat is meg lehet 

hívni. 

(2) A Bizottság, a Tanács és a 

2007/2004/EK rendelettel létrehozott 

Frontex ügynökség képviselıi jogosultak 

részt venni a bevándorlási összekötı 

tisztviselık hálózatának keretében 

szervezett találkozókon, amennyiben 

azonban ezt operatív megfontolások 

indokolják, úgy a találkozók e képviselık 

távollétében is megtarthatók. Adott esetben 

egyéb szerveket és hatóságokat is meg 

lehet hívni. 

Or. da 
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8.12.2010 A7-0342/5 

Módosítás  5 

Morten Messerschmidt 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentéstétel A7-0342/2010 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

A bevándorlási összekötı tisztviselık hálózatának létrehozása 

COM(2009)0322 – C7 0055/2009 – 2009/0098(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 3 bekezdés 

377/2004/EK rendelet 

6 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A fenti jelentések alapján a Bizottság 

évente tényszerő összefoglalást bocsát a 

Tanács és az Európai Parlament 

rendelkezésére a bevándorlási összekötı 

tisztviselık hálózatával kapcsolatos 

fejleményekrıl. 

(3) A fenti jelentések alapján a Bizottság 

évente tényszerő összefoglalást bocsát a 

Tanács és az Európai Parlament 

rendelkezésére a bevándorlási összekötı 

tisztviselık hálózatával kapcsolatos 

fejleményekrıl, és ezt követıen felhívja a 

tagállamokat, hogy vitassák meg a 

jelentés tartalmát és bármely politikai 

következményét. 

Or. da 

 

 


