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A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI* 
a Bizottság javaslatához 

--------------------------------------------------------- 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE 

az Európai Unió Tagállamai Külsı Határain Való Operatív Együttmőködési Igazgatásért 
Felelıs Európai Ügynökség felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdésre és különösen annak 74. cikkére, 
valamint 77. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjára, 
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 
a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követıen, 
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 
rendes jogalkotási eljárás keretében2,  
mivel: 

                                                 
*  Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dılt betőtípus, a törléseket pedig a ▌jel 

mutatja. 
1  HL C 44., 2011.2.11., 162. o. 
2  Az Európai Parlament ...-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács …-i 

határozata. 



 

 
 PE465.766/ 2 

 HU 

(1) Az elıretekintı és átfogó, az emberi jogokon, a szolidaritáson és a különösen a sajátos 
és aránytalan nyomással szembenézı tagállamokért vállalt felelısségen alapuló európai 
migrációs politika kidolgozása továbbra is az Európai Unió egyik kiemelt szakpolitikai 
célkitőzése. 

(2) A külsı határokkal kapcsolatos uniós politika célja egy olyan, az ellenırzés és a 
határırizet egységes és magas szintjét biztosító integrált határigazgatás megvalósítása, 
amely a személyek Unión belüli szabad mozgásának szükséges következménye, és amely 
a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség alapvetı 
alkotóeleme. Ennek érdekében meg kell fontolni a tagállamok külsı határainak 
ellenırzésére és felügyeletére irányuló elıírásokra és eljárásokra vonatkozó közös 
szabályok felállítását. 

(3) A tagállamok külsı határai ellenırzésének és felügyeletének elıírásaira és eljárásaira 
vonatkozó közös szabályok hatékony végrehajtása a tagállamok közötti operatív 
együttmőködés fokozottabb összehangolását igényli. 

▌ 

(4) A külsı határok forgalomellenırzés és ırizet révén történı eredményes igazgatásának elı 
kell segítenie az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem elleni küzdelmet, és 
csökkentenie kell a tagállamok belsı biztonságát, közrendjét, közegészségügyét és 
nemzetközi kapcsolatait fenyegetı veszélyeket. 

(5) A külsı határoknál végzett határellenırzés nem csupán azoknak a tagállamoknak az 
érdeke, amelyek külsı határainál azt elvégzik, hanem valamennyi olyan tagállamé, amely 
megszüntette a belsı határellenırzést. 

(6) A Tanács 2004-ben elfogadta az Európai Unió Tagállamai Külsı Határain Való Operatív 
Együttmőködési Igazgatásért Felelıs Európai Ügynökség („Ügynökség”) felállításáról 
szóló, 2004. október 26-i 2007/2004/EK rendeletet1, és az Ügynökség 2005 májusában 
megkezdte mőködését. A 2007/2004/EK rendeletet 2007-ben a gyorsreagálású 
határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetésérıl szóló, 2007. július 11-i 
863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 módosította. 

 (7) Az Ügynökség szerepének további bıvítése összhangban van az Unió azon céljával, 
hogy olyan politikát alakítson ki, amely az integrált határigazgatás fokozatos 
bevezetésére irányul. A Tanács integrált határigazgatásról szóló, 2006. december 4-5-i 
következtetéseiben meghatározottaknak megfelelıen az Ügynökség megbízatásának 
korlátain belül támogatja a tagállamokat e koncepció végrehajtásában.  

(8) A polgárok szolgálatában álló, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térséggel kapcsolatos, az Európai Tanács 2009. december 10-11-i ülésén 
elfogadott többéves program (stockholmi program) a külsı határok igazgatása terén az 
Ügynökség által játszott szerep egyértelmővé tételére és fokozására szólít fel. 

(9) Ezért – különösen az Ügynökség mőveleti kapacitásainak erısítése érdekében – felül kell 
vizsgálni annak megbízatását, biztosítva egyúttal, hogy valamennyi meghozott intézkedés 

                                                 
1 HL L 349., 2004.11.25., 1. o. 
2 HL L 199., 2007.7.31., 30. o. 
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arányos legyen a kitőzött célokkal, hatékony legyen és teljes mértékben tiszteletben tartsa 
az alapvetı jogokat, valamint a menekültek és a menedékkérık jogait, így elsısorban a 
visszaküldés tilalmát. 

(10) A külsı határok igazgatásának operatív kérdéseit illetıen meg kell erısíteni a tagállamok 
részére történı tényleges segítségnyújtás jelenlegi lehetıségeit a rendelkezésre álló 
mőszaki eszközök vonatkozásában. Az Ügynökségnek megfelelı pontossággal meg kell 
tudnia tervezni a közös mőveletek vagy kísérleti projektek összehangolását. 

(11) Az Ügynökség által és/vagy a tagállamok által éves kétoldalú tárgyalások és 
megállapodások alapján kötelezıen biztosított, szükséges mőszaki eszközök minimális 
szintje nagymértékben hozzá fog járulni az Ügynökség által összehangolt, tervezett 
mőveletek megfelelıbb tervezéséhez és végrehajtásához. 

(12) Az Ügynökség kezeli a tagállamok vagy az Ügynökség által, illetve a tagállamok és az 
Ügynökség által közösen birtokolt mőszaki eszközök jegyzékeit, azáltal, hogy 
mőszakieszköz-bázis keretében központi nyilvántartást hoz létre és vezet. E 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell az Ügynökség tevékenységeinek végzéséhez 
szükséges mőszaki eszközök minimális számú kategóriáját.  

(13) A hatékony mőveletek biztosítása érdekében az Ügynökségnek határırizeti 
csapatokat kell létrehoznia. A tagállamoknak e csapatokhoz kiküldés céljából 
megfelelı számú, szakképzett határırt kell rendelkezésre bocsátaniuk, kivéve, ha a 
tagállam a nemzeti feladatok ellátását jelentısen érintı rendkívüli helyzettel 
szembesül.  

(14) Az Ügynökségnek hozzá kell tudnia járulni ezekhez a csapatokhoz a tagállamok által 
az Ügynökséghez tartósan kirendelt határırökkel, amelyekre – feladataik és 
hatásköreik gyakorlása során – a tagállamok által közvetlenül a csapatokhoz kiküldött 
határırökével azonos jogi keretek vonatkoznak. Az Ügynökségnek ki kell igazítania a 
kirendelt nemzeti szakértıkre vonatkozó belsı szabályzatát annak érdekében, hogy a 
közös mőveletek és kísérleti projektek során a fogadó tagállam közvetlen utasításokat 
adhasson a határıröknek. 

(15) A részt vevı tagállamokkal folytatott konzultáció mellett az Ügynökség és a fogadó 
tagállam által a közös mőveletek és kísérleti projektek megkezdése elıtt megállapított, 
jól meghatározott operatív terv – beleértve az értékelést és az események bejelentésére 
irányuló kötelezettséget is – a közös mőveletek és kísérleti projektek koordinálásának 
szempontjából összehangoltabb mőködési renddel nagymértékben hozzá fog járulni e 
rendelet célkitőzéseihez. 

(16) Az események jelentésére szolgáló rendszert az Ügynökség arra használja, hogy a 
megfelelı hatóságoknak és az igazgatótanácsának („igazgatótanács”) továbbítson 
minden, különösen a 2007/2004/EK rendeletnek vagy az 562/2006/EK rendelettel1 
létrehozott Schengeni Határ-ellenırzési Kódexnek, beleértve az alapvetı jogoknak a 
közös mőveletek és kísérleti projektek vagy gyorsreagálású mőveletek során történt 
megsértéseivel kapcsolatos szavahihetı állításokra vonatkozó információt. 

(17) A kockázatelemzés a külsı határoknál végzett mőveletek lefolytatása tekintetében 

                                                 
1  HL L 105., 2006.4.13., 1. o. 
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kulcsfontosságú elemnek bizonyult. Annak minıségét a tagállamoknak a felmerülı 
kihívásokkal – beleértve a külsı határoknál a jelenlegi és jövıbeli fenyegetésekkel és 
nyomással – szembeni ellenállásra irányuló kapacitás értékelésére szolgáló 
módszerrel történı kiegészítésével kell javítani. Ezen értékelések azonban nem 
sérthetik a schengeni értékelési mechanizmust. 

(18) Az Ügynökség európai szinten folyó – az alapjogokra, a nemzetközi védelemhez való 
hozzáférésre és a menedékjoggal kapcsolatos eljárásokhoz való hozzáférésre is 
kiterjedı – képzést biztosít a tagállamok nemzeti határıreinek oktatói számára, 
valamint további képzéseket és szemináriumokat szervez az illetékes nemzeti 
szolgálatok tisztviselıi számára a külsı határok ellenırzésére és ırizetére, illetve a 
tagállamokban illegálisan tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok 
visszaküldésére vonatkozóan. Az Ügynökség a tagállamokkal együttmőködve képzési 
programokat – többek között csereprogramot – szervezhet a tagállamok területén. 
Ebbıl a szempontból a tagállamoknak határıreik nemzeti képzési programjaiba be kell 
építeniük az Ügynökség munkájának eredményeit. 

(19) Az Ügynökségnek nyomon kell követnie és elı kell segítenie a mőködési területére 
vonatkozó tudományos kutatási eredményeket, és az ilyen információkat továbbítania 
kell a Bizottságnak és a tagállamoknak. 

(20) A tagállamokban illegálisan tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok 
visszaküldésének operatív vonatkozásai a legtöbb tagállamban a külsı határok 
ellenırzéséért felelıs hatóságok hatáskörébe tartoznak. Mivel e feladatok uniós szinten 
történı megvalósítása egyértelmően hozzáadott értékkel bír, az Ügynökség ennek 
megfelelıen – az uniós visszatérési politikával teljes mértékben összhangban – 
biztosítja a tagállamok közös visszatérési mőveleinek összehangolását, illetve 
megszervezését, továbbá meghatározza az úti okmányok megszerzésének helyes 
gyakorlatát, illetve a tagállamok területén illegálisan tartózkodó, harmadik országbeli 
állampolgárok visszaküldése során alkalmazandó magatartási kódexet. Uniós 
finanszírozási eszközök nem tehetık elérhetıvé olyan tevékenységek és mőveletek 
számára, amelyeket nem az Európai Unió Alapjogi Chartájával ("Alapjogi Charta") 
összhangban hajtanak végre. 

(21) Feladatának teljesítése érdekében és a feladatának teljesítéséhez szükséges mértékben 
az Ügynökség – az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés („EUMSZ”) vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban megkötött munkamegállapodások keretében – 
együttmőködhet az Europollal, az Európai Menekültügyi Támogató Hivatallal, az 
Európai Unió Alapjogi Ügynökségével és más uniós ügynökségekkel és szervekkel, 
harmadik országok illetékes hatóságaival, valamint a 2007/2004/EK rendelet hatálya 
alá tartozó ügyekben illetékes nemzetközi szervezetekkel. Az Ügynökség az Unió 
külkapcsolati politikájának keretében megkönnyíti a tagállamok és a harmadik államok 
közötti operatív együttmőködést.  

(22) A 2007/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó ügyekben harmadik országokkal 
folytatott együttmőködés egyre fontosabbá válik. Egy szilárd együttmőködési 
modellnek a megfelelı harmadik országokkal való létrehozása érdekében az 
Ügynökség számára biztosítani kell a lehetıséget technikai segítségnyújtásra irányuló 
projektek megindítására és finanszírozására az adott országok illetékes hatóságaival 
való együttmőködésben, valamint összekötı tisztviselık harmadik országba történı 
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kiküldésére. Az Ügynökség számára biztosítani kell a lehetıséget, hogy harmadik 
országok megfigyelıit – a szükséges képzés biztosítását követıen – meghívja a 
tevékenységeiben való részvételre. A harmadik országokkal való együttmőködés 
kiépítése az európai határigazgatási normák – köztük az alapvetı jogok és az emberi 
méltóság tiszteletben tartása – elterjesztése szempontjából is fontos. 

(23) A személyzet vonatkozásában a nyitott és átlátható alkalmazási feltételek, valamint az 
egyenlı bánásmód biztosítása érdekében az Ügynökség személyzetére és ügyvezetı 
igazgatójára a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendeletben1 meghatározott az Európai 
Unió tisztviselıinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb 
alkalmazottainak alkalmazási feltételei vonatkoznak, beleértve a szakmai titoktartási 
szabályokat, illetve az egyéb, ezzel egyenértékő titoktartási kötelezettségeket is. 

(24) Ezenkívül az igazgatótanács olyan egyedi rendelkezéseket fogad el, amelyek lehetıvé 
teszik a tagállamokból kiküldött nemzeti szakértık alkalmazását az Ügynökségen 
belül. E rendelkezések egyebek mellett meghatározzák, hogy a közös mőveletek, 
kísérleti projektek vagy gyorsreagálású mőveletek során kiküldendı kirendelt 
nemzeti határıröket kiküldött határıröknek kell tekinteni, az azzal járó feladatokkal 
és hatáskörökkel. 

(25) A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történı feldolgozása 
tekintetében az egyének védelmérıl, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról 
szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet2 
alkalmazni kell a személyes adatok Ügynökség által való feldolgozására. Ezért az 
európai adatvédelmi biztosnak figyelemmel kell kísérnie a személyes adatok 
Ügynökség általi feldolgozását, és hatáskörrel rendelkezik arra, hogy az Ügynökségtıl 
a vizsgálódásaihoz szükséges valamennyi információba betekintést nyerjen.  

(26) Amennyiben a tagállamok személyes adatokat dolgoznak fel, a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelmérıl és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és a tanácsi 
irányelvet3 teljes mértékben alkalmazni kell. 

(27) Az információtechnológiai rendszerek operatív igazgatásának biztosítása során az 
Ügynökségnek – a legmagasabb szakmai követelmények figyelembe vétele mellett – 
az európai és nemzetközi normákat kell követnie, ideértve az adatvédelemre 
vonatkozókat is. 

(28) A 2007/2004/EK rendeletet ezért megfelelıen módosítani kell. 

(29) E rendelet tiszteletben tartja a különösen az EUMSZ és Alapjogi Charta által rögzített 
alapvetı jogokat és alapelveket, nevezetesen az emberi méltósághoz való jogot, a 
kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmát, a 
szabadsághoz és biztonsághoz való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, a 
menedékjogot, a visszaküldés tilalmának elvét, a megkülönböztetés tilalmának elvét, a 
gyermekek jogait, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jogot. E rendeletet a 
tagállamoknak e jogokkal és alapelvekkel összhangban kell alkalmazniuk. Az erıszak 

                                                 
1  HL L 56., 1968.3.4., 1. o. 
2 HL L 8., 2001.1.12., 1. o. 
3 HL L 281., 1995.11.23., 31. o. 
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bármifajta alkalmazásának összhangban kell lennie a fogadó tagállam nemzeti 
jogával, beleértve a szükségesség és arányosság elvét is. 

(30) E rendelet végrehajtása nem érinti a tagállamoknak az Egyesült Nemzetek Szervezete 
tengerjogi egyezménye, az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény, a 
tengeri felkutatásról és mentésrıl szóló nemzetközi egyezmény, valamint a menekültek 
jogállásáról szóló genfi egyezmény szerinti jogait és kötelezettségeit. 

(31) Mivel e rendelet célját – nevezetesen a tagállamoknak külsı határain való operatív 
együttmőködés integrált igazgatásának létrehozásához való hozzájárulást – a tagállamok 
nem tudják kielégítıen megvalósítani, és ezért azok uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerzıdés 
(„EUSZ”) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelıen. Az említett cikkben 
foglalt arányosság elvének megfelelıen ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket. 

(32) Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az 
Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az utóbbiaknak a schengeni 
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló 
megállapodás1 értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek 
továbbfejlesztését képezi, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló 
egyes szabályokról szóló 1999/437/EK tanácsi határozat2 1. cikkének A. pontja által 
említett területhez tartoznak. Következésképpen az Izlandi Köztársaság és a Norvég 
Királyság küldöttségei tagként vesznek részt az igazgatótanács munkájában, bár 
szavazati joguk korlátozott. 

(33) Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci 
Államszövetség között, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok 
végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló 
megállapodás3 értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek 
továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének A., B. és G. 
pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben a 2008/146/EK tanácsi 
határozat4 3. cikkével. Következésképpen a Svájci Államszövetség delegációja 
korlátozott szavazati jog mellett részt vesz az igazgatótanácsban. 

(34) Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a 
Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini 
Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség 
közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, 
alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való 
csatlakozásáról szóló jegyzıkönyv5 értelmében a schengeni vívmányok azon 
rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. 
cikkének A., B. és G. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben a 
2011/350/EU tanácsi határozat6 3. cikkével. Következésképpen a Liechtensteini 

                                                 
1  HL L 176., 1999.7.10., 36. o. 
2 HL L 176., 1999.7.10., 31. o. 
3 HL L 53., 2008.2.27., 52. o. 
4  HL L 53., 2008.2.27., 1. o. 
5  HL L 160., 2011.6.18., 21. o. 
6  HL L 160., 2011.6.18., 19. o. 
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Hercegség delegációja korlátozott szavazati jog mellett részt vesz az 
igazgatótanácsban. 

(35) Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetérıl szóló 22. jegyzıkönyv 1. 
és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az 
rá nézve nem kötelezı és nem alkalmazandó. Mivel ez a rendelet a schengeni 
vívmányokon alapul, Dánia az említett jegyzıkönyv 4. cikkének megfelelıen az e 
rendeletrıl szóló tanácsi döntést követı hat hónapos idıszakon belül határoz arról, 
hogy azt nemzeti jogában végrehajtja-e. 

(36) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, 
amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország 
Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek 
alkalmazásában való részvételére vonatkozó kérésérıl szóló, 2000. május 29-i 
2000/365/EK tanácsi határozattal1 összhangban nem vesz részt. Ennél fogva az 
Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve 
nem kötelezı és nem alkalmazandó. 

(37) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, 
amelyekben Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései 
alkalmazásában való részvételére vonatkozó kérésérıl szóló, 2002. február 28-i 
2002/192/EK tanácsi határozattal2 összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország 
nem vesz részt a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelezı és nem 
alkalmazandó. 

(38) Az Ügynökségnek – az igazgatótanács által eseti alapon meghatározott szabályokkal 
összhangban – meg kell könnyítenie az olyan operatív fellépések megszervezését, 
amelyben a tagállamok igényt tarthatnak az Írország és az Egyesült Királyság által 
esetlegesen felajánlott szakértelemre és eszközökre. Ennek érdekében Írország és az 
Egyesült Királyság képviselıit meg kell hívni az igazgatótanács üléseire azért, hogy az 
ilyen operatív fellépéseket elıkészítı tanácskozásokon teljes mértékben részt tudjanak 
venni. 

(39) Gibraltár határainak megállapítása a Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság 
között vita tárgyát képezi. 

(40) E rendelet Gibraltár határaira való alkalmazhatóságának felfüggesztése nem jelent 
semmiféle változást az érintett államok helyzetére nézve, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Módosítások 

A 2007/2004/EK rendelet a következıképpen módosul: 
1. Az 1. cikk a következıképpen módosul: 

(a) a (2) bekezdés helyébe a következı szöveg lép: 

                                                 
1 HL L 131., 2000.6.1., 43. o. 
2 HL L 64., 2002.3.7., 20. o. 
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"(2) Figyelembe véve azt, hogy a külsı határok ellenırzése és ırizete a 
tagállamok felelıssége, az Ügynökség a 15. cikkben meghatározott uniós 
szervezetként és a 19. cikkel összhangban megkönnyíti és hatékonyabbá 
teszi a külsı határok igazgatására vonatkozó meglévı és jövıbeli uniós 
intézkedések, különösen az 562/2006/EK rendelettel létrehozott Schengeni 
határ-ellenırzési kódex* alkalmazását ▌. Ezt azáltal teszi, hogy biztosítja a 
tagállamok ezen intézkedések végrehajtása érdekében tett lépéseinek 
összehangolását, és ezzel hozzájárul a személyek ellenırzésének és a 
tagállamok külsı határai ırizetének hatékony, magas és egységes szintő 
megteremtéséhez. 

Az Ügynökség a vonatkozó uniós jog, többek között az Európai Unió 
Alapjogi Chartája (Alapjogi Charta); a vonatkozó nemzetközi jog, 
többek között a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-án 
Genfben megkötött egyezmény (a genfi egyezmény); a nemzetközi 
védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos kötelezettségek, különösen a 
visszaküldés tilalmának elve és az alapvetı jogok teljes körő tiszteletben 
tartásával végzi feladatait, figyelembe véve a jelen rendelet 26a. cikkében 
említett konzultatív fórum jelentéseit. 

------------------------ 

* A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének 
(Schengeni határ-ellenırzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 
15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 105., 
2006.4.13., 1. o.)" 

(b) a (3) bekezdés helyébe a következı szöveg lép: 

"(3) Az Ügynökség továbbá biztosítja a Bizottság és a tagállamok számára a 
külsı határok igazgatásához szükséges technikai támogatást és 
szakértelmet, és elımozdítja a különösen a sajátos vagy aránytalan 
nyomással szembesülı tagállamok közötti szolidaritást.”. 

2. Az 1a. cikk a következıképpen módosul: 

(a) a cikk következı ponttal egészül ki: 

„1a. „európai határırcsapatok”: a 3., 3b., 3c., 8. és 17. cikk alkalmazásában 
közös mőveletek és kísérleti projektek során kiküldendı csapatok; a 8a–
8g cikk alkalmazásában a 863/2007/EK rendelet∗∗∗∗ értelmében vett 
gyorsreagálású határvédelmi mőveletek („gyorsreagálású mőveletek”) 
során kiküldendı csapatok, valamint a 2. cikk (1) bekezdése ea) és g) 
pontja és az 5. cikk alkalmazásában a közös mőveletek, a kísérleti 
projektek és a gyorsreagálású mőveletek során kiküldendı csapatok; 

________________ 

∗∗∗∗ A gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás 
bevezetésérıl szóló, 2007. július 11-i 863/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (HL L 199., 2007.7.31., 30. o.).” 
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(aa) a 2. pont helyébe a következı szöveg lép: 

"2. „fogadó tagállam”: az a tagállam, amelyben gyorsreagálású mővelet, 
közös mővelet vagy kísérleti projekt végrehajtására kerül sor, vagy 
amelybıl azt elindítják;" 

(b) a 4. pont helyébe a következı szöveg lép: 

"4. „a csapatok tagjai”: az európai határırcsapatokban szolgálatot teljesítı 
tagállami határırök, akik nem a fogadó tagállam határırei;" 

(c) az 5. pont helyébe a következı szöveg lép: 

"5. „kérelmezı tagállam”: az a tagállam, amelynek illetékes hatóságai az 
ügynökségtıl csapatok kiküldését kérik a tagállam területén 
gyorsreagálású mőveletek végrehajtása céljából;" 

3. A 2. cikk a következıképpen módosul: 

(a) az (1) bekezdés a következıképpen módosul: 

i) a c) és d) pont helyébe a következı szöveg lép: 

„c) kockázatelemzés végzése, beleértve a tagállamoknak a külsı 
határaiknál megjelenı fenyegetések és nyomás leküzdésére irányuló 
képességének értékelését; 

d) a külsı határok ellenırzését és határırizetét érintı kutatások 
kidolgozásában való részvétel;" 

ia) a szöveg a következı ponttal egészül ki: 

"da) a külsı határaikon fokozottabb technikai és operatív 
segítségnyújtást szükségessé tevı körülményekkel szembesülı 
tagállamok segítése, figyelembe véve, hogy egyes helyzetek 
humanitárius vészhelyzeteket és tengerbıl való mentést is 
magukban foglalhatnak;" 

ib)  Az e) pont helyébe a következı szöveg lép: 

"e) a külsı határaikon fokozottabb technikai és operatív 
segítségnyújtást szükségessé tevı körülményekkel szembesülı, 
különösen a sajátos vagy aránytalan nyomással szembesülı 
tagállamok segítése;" 

ic) a szöveg a következı ponttal egészül ki: 

"ea) közös mőveletek, kísérleti projektek és gyorsreagálású mőveletek 
során kiküldendı európai határırcsapatok felállítása;" 

ii) az f) pont helyébe a következı szöveg lép: 

"f) a tagállamok részére a szükséges támogatás biztosítása többek között 
– kérelemre – a közös visszatérési mőveletek összehangolásához és 
megszervezéséhez;" 

iia) a g) pont helyébe a következı szöveg lép: 
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"g) az európai határırcsapatok határıreinek tagállamokba történı 
kiküldése közös mőveletek, kísérleti projektek vagy gyorsreagálású 
mőveletek céljából, a 863/2007/EK rendelettel összhangban;" 

iii) a cikk a következı ▌pontokkal egészül ki: 

"h) a tagállamok külsı határainál felmerülı kockázatokra vonatkozó 
információk gyors és megbízható cseréjét lehetıvé tevı információs 
rendszerek – többek között a 2005/267/EK tanácsi határozattal∗ 
létrehozott információs és koordinációs hálózat – kifejlesztése és 
mőködtetése a 45/2001/EK rendelettel összhangban; 

i) egy európai határırizeti rendszer kialakításához és mőködtetéséhez, 
valamint – adott esetben – közös információ-megosztási környezet - 
beleértve a rendszerek kölcsönös átjárhatóságának - kifejlesztéséhez 
szükséges támogatás biztosítása. 

__________________ 
∗ A Tanács határozata (2005. március 16.) egy biztonságos, webalapú 

információs és koordinációs hálózat létrehozásáról a tagállamok 
migrációigazgatási szolgálatai részére (HL L 83., 2005.4.1., 48. o.).”. 

b) a szöveg a következı ▌bekezdéssel egészül ki: 

"(1a) Az uniós és nemzetközi joggal összhangban egyetlen személy sem 
szállítható partra olyan országban, vagy adható át egyéb módon olyan 
ország hatóságainak, amely megsérti a visszaküldés tilalmára vonatkozó 
elvet, vagy ahol fennáll egy a visszaküldés tilalmának elvét sértı más 
országba való kiutasítás vagy visszaküldés veszélye. Az uniós és 
nemzetközi joggal összhangban figyelmet kell fordítani a gyermekek, a 
csempészet áldozatai, az orvosi segítségre szoruló személyek, a 
nemzetközi védelemre szoruló személyek, továbbá más sérülékeny 
személyek különleges szükségleteire." 

c) a (2) bekezdés utolsó albekezdésének helyébe a következı szöveg lép: 

"(2) A tagállamok tájékoztatják az Ügynökséget a külsı határaikon az 
Ügynökség keretén kívül végzett ilyen operatív tevékenységekrıl. Az 
Ügynökség ügyvezetı igazgatója („ügyvezetı igazgató”) rendszeresen, de 
évente legalább egy alkalommal tájékoztatja az Ügynökség 
igazgatótanácsát („igazgatótanács”) ezekrıl az ügyekrıl."  

4. A rendelet a következı cikkel egészül ki: 

„2a. cikk 

Magatartási kódex 

Az Ügynökség kidolgoz és továbbfejleszt egy az Ügynökség által koordinált 
valamennyi mőveletre alkalmazandó magatartási kódexet. A magatartási kódex 
meghatározza a jogérvényesülés és az alapvetı jogok tiszteletben tartása elve 
betartásának biztosítását célzó, az Ügynökség tevékenységében részt vevı minden 
személyre alkalmazandó eljárásokat, különös hangsúlyt fektetve a kíséret nélküli 
gyermekekre és a sérülékeny személyekre, valamint a nemzetközi védelmet keresı 
személyekre. 
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Az Ügynökség a magatartási kódexet a 26a. cikken említett konzultatív fórummal 
együttmőködésben dolgozza ki.”. 

5. A 3. cikk helyébe a következı szöveg lép: 

„3. cikk 

Közös mőveletek és kísérleti projektek a külsı határokon 

(1) Az Ügynökség értékeli, jóváhagyja és összehangolja a tagállamok által javasolt 
közös mőveleteket és kísérleti projekteket, beleértve a tagállamoknak a 
fokozottabb technikai és operatív segítségnyújtást szükségessé tevı 
körülményekkel kapcsolatos kérelmeit, különösen sajátos és aránytalan nyomás 
esetén.  

Az Ügynökség önmaga is kezdeményezhet és végrehajthat közös mőveleteket és 
kísérleti projekteket az érintett tagállamokkal együttmőködve és a fogadó 
tagállamokkal egyetértésben.  

Az Ügynökség dönthet úgy, hogy mőszaki eszközeit a közös mőveletekben vagy 
kísérleti projektben részt vevı tagállamok rendelkezésére bocsátja.  

A közös mőveleteket és kísérleti projekteket alapos kockázatelemzésnek kell 
megelıznie.  

(1a) Az Ügynökség az érintett tagállam tájékoztatását követıen be is fejezheti a 
közös mőveleteket és kísérleti projekteket, amennyiben már nem állnak fenn e 
közös mőveletek vagy kísérleti projektek végrehajtásának feltételei. 

A közös mőveletben vagy kísérleti projektben részt vevı tagállamok kérhetik, 
hogy az Ügynökség fejezze be az adott mőveletet vagy projektet.  

A származási tagállam nemzeti jogával összhangban gondoskodik a megfelelı 
fegyelmi és egyéb intézkedésekrıl az alapvetı jogokkal és a nemzetközi 
védelemmel kapcsolatos kötelezettségeknek a közös mővelet vagy kísérleti 
projekt során történı megsértésének esetén.  

Az ügyvezetı igazgató részben vagy egészben felfüggeszti vagy megszünteti a 
közös mőveleteket és kísérleti projekteket, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a 
fent említett jogsértések súlyos természetőek vagy várhatóan tartósan fenn 
fognak állni. 

(2) Az Ügynökség – a 3b. cikkel összhangban – létrehozza a határırök „európai 
határırcsapatok” elnevezéső bázisát, a közös mőveletek és kísérleti projektek 
keretében történı esetleges kiküldés céljából. A humán erıforrások és mőszaki 
eszközök kiküldésérıl a 3a. és 7. cikkel összhangban határoz. 

(3) A közös mőveletek és kísérleti projektek gyakorlati megszervezése során az 
Ügynökség a 16. cikkben meghatározott szakosított részlegein keresztül is 
mőködhet. 
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(4) Az Ügynökség értékeli a közös mőveletek és kísérleti projektek eredményeit, és 
a részletes értékelı jelentéseket a 26a. cikkben említett alapjogi tiszt 
észrevételeivel együtt az ilyen mőveletek és projektek végét követı 60 napon 
belül továbbítja az igazgatótanács részére. Az Ügynökség az eredményekrıl 
átfogó, összehasonlító elemzést készít a jövıbeli közös mőveletek és kísérleti 
projektek minıségének, összehangoltságának és hatékonyságának javítása 
céljából, és azt a 20. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott éves 
jelentésben közzéteszi. 

(5) Az Ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a saját 
költségvetésébıl származó támogatásokkal finanszírozza vagy társfinanszírozza 
a közös mőveleteket és kísérleti projekteket. 

(5a) Az (1a) és az (5) bekezdés a gyorsreagálású mőveletekre is alkalmazandó.”. 

6. A szöveg a következı ▌cikkekkel egészül ki: 

„3a. cikk 

A közös mőveletek és kísérleti projektek szervezési vonatkozásai 

(1) Az ügyvezetı igazgató operatív tervet dolgoz ki a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett közös mőveletekre és kísérleti projektekre vonatkozóan. Az ügyvezetı 
igazgató és a fogadó tagállam a közös mővelet vagy kísérleti projekt tervezett 
megkezdése elıtt kellı idıben, a közös mőveletben vagy kísérleti projektben 
részt vevı tagállamokkal konzultálva megállapodik a szervezési vonatkozásokat 
részletesen tartalmazó operatív tervben.  

Az operatív terv a közös mővelet és kísérleti projekt végrehajtásához 
szükségesnek ítélt valamennyi vonatkozásra kiterjed, beleértve a következıket: 

a) a helyzet leírása, a kiküldetés eljárási módjával és céljaival együtt, a 
mőveleti célt is beleértve; 

b) a közös mővelet vagy kísérleti projekt elırelátható idıtartama; 

c) az a földrajzi terület, ahol a közös mőveletre vagy kísérleti projektre sor 
kerül; 

d) a feladatok és a különleges utasítások leírása a kiküldött határırök 
számára, ideértve a fogadó tagállamban az adatbázisokba való 
engedélyezhetı betekintésre és a viselhetı, illetve tartható, engedélyezhetı 
szolgálati fegyverekre, lıszerekre és felszerelésekre vonatkozókat is; 

e) a kiküldött határırök csapatainak összetétele, és más, ehhez kapcsolódó 
személyzet kiküldése; 

f) parancsnoklási és ellenırzési rendelkezések, beleértve a fogadó állam azon 
határıreinek neve és rendfokozata, akik a kiküldött határırökkel és az 
Ügynökséggel való együttmőködésért felelnek, különösen azon határıröké, 
akik a kiküldetés idıtartama alatt a csapatok parancsnoki tisztét betöltik, 
valamint a csapatok helye a parancsnoklási rendben; 
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g) közös mőveletek vagy kísérleti projektek során kiküldendı mőszaki 
eszközök, beleértve az olyan külön elıírásokat, mint a használati útmutató, 
az igényelt személyzet, szállítási és egyéb logisztika, valamint a pénzügyi 
rendelkezések; 

ga) a rendkívüli események Ügynökség általi, az igazgatótanácsnak és a 
megfelelı nemzeti hatóságoknak történı azonnali bejelentésére 
vonatkozó részletes rendelkezések.  

h) az értékelı jelentéssel kapcsolatos teljesítménymutatókra, valamint a 
végleges értékelı jelentésnek a 3. cikk (4) bekezdésével összhangban 
történı benyújtásának végsı idıpontjára vonatkozó ▌jelentési és értékelési 
rendszer; 

i) a tengeri mőveletek tekintetében a vonatkozó joghatóság és a közös 
mővelet vagy kísérleti projekt elvégzésének helye szerinti földrajzi 
területre vonatkozó jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos konkrét 
információk, beleértve a feltartóztatásra, a tengerbıl való mentésre és a 
partra szállításra vonatkozó nemzetközi és uniós jogra való 
hivatkozásokat is; 

j) a harmadik országokkal, a többi uniós ügynökséggel és szervvel, illetve a 
nemzetközi szervezetekkel való együttmőködés feltételei. 

(2) Az operatív terv bármilyen módosítását vagy kiigazítását az ügyvezetı 
igazgatónak és a fogadó tagállamnak egyaránt jóvá kell hagynia. A módosított 
vagy kiigazított operatív terv egy másolatát az ügynökség haladéktalanul 
megküldi a résztvevı tagállamoknak. 

(3) Az Ügynökség – összehangolással kapcsolatos feladatai részeként – biztosítja 
valamennyi szervezési vonatkozás operatív végrehajtását, beleértve az 
Ügynökség valamely alkalmazottjának az e cikkben említett közös mőveletek és 
kísérleti projektek során való jelenlétét. 

3b. cikk 

Az európai határırcsapatok összetétele és kiküldése 

(1) Az ügyvezetı igazgató javaslatára az igazgatótanács szavazati joggal rendelkezı 
tagjainak abszolút többségével határoz az európai határırcsapatok számára 
rendelkezésre bocsátandó határırök profiljáról és összlétszámáról. A határırök 
profiljában és összlétszámában beálló bármely további változások tekintetében 
ugyanezen eljárás alkalmazandó. Az európai határırcsapatokhoz a tagállamok a 
meghatározott különféle profilok alapján, egy nemzeti bázison keresztül járulnak 
hozzá a kívánt profiloknak megfelelı határırök kinevezésével. 

(2) A tagállamok részérıl a határıreik tekintetében, meghatározott közös 
mőveletekre és kísérleti projektekre irányulóan tett, a következı évre szóló 
hozzájárulásokat az Ügynökség és a tagállamok között létrejött éves kétoldalú 
tárgyalások és megállapodások alapján kell megtervezni. E megállapodásokkal 
összhangban a tagállamok az Ügynökség kérésére a határıröket kiküldés 
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céljából rendelkezésre bocsátják, kivéve, ha a tagállam a nemzeti feladatok 
ellátását jelentısen érintı rendkívüli helyzettel szembesül. E kérelmet az igényelt 
kiküldés elıtt legalább negyvenöt nappal kell benyújtani. Ez nem befolyásolja a 
származási tagállam önállóságát a személyzet kiválasztása és kiküldetésük 
idıtartamának megválasztása terén. 

(3) Az Ügynökség is hozzájárul az európai határırcsapatokhoz a 17. cikk (5) 
bekezdése értelmében a tagállamok által nemzeti szakértıkként kirendelt 
hozzáértı határırökkel. A tagállamok részérıl a határıreiknek az 
Ügynökséghez való kirendelése tekintetében tett, a következı évre szóló 
hozzájárulásokat az Ügynökség és a tagállamok között létrejött éves kétoldalú 
tárgyalások és megállapodások alapján kell megtervezni. 

E megállapodásokkal összhangban a tagállamok a határıröket kirendelés 
céljából rendelkezésre bocsátják, kivéve, ha ez súlyosan befolyásolná a nemzeti 
feladatok ellátását. Ilyen helyzetben a tagállamok visszahívhatják kirendelt 
határıreiket. 

Az ilyen kirendelések maximális idıtartama 12 hónapos idıszakonként nem 
haladhatja meg a hat hónapot. A kirendelt határıröket e rendelet alkalmazásában 
kiküldött határıröknek kell tekinteni, és a 10. cikkben meghatározott feladatokat 
látják el és hatáskörökkel rendelkeznek. A 3c., 10. és 10b. cikk alkalmazásában a 
szóban forgó határıröket kirendelı tagállamot kell az 1a. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott "származási tagállam"-nak tekinteni. Az Ügynökség által 
ideiglenesen alkalmazott, határellenırzési feladatok elvégzésére irányuló 
képzettséggel nem rendelkezı egyéb személyzet a közös mőveletek és kísérleti 
projektek során kizárólag koordinációs feladatok teljesítésére küldhetı ki. 

(4) Az európai határırcsapatok tagjai a feladataik ellátása és hatásköreik gyakorlása 
során teljes mértékben tiszteletben tartják az alapvetı jogokat – köztük a 
menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférést – és az emberi méltóságot. A 
feladataik ellátása és hatásköreik gyakorlása során hozott valamennyi 
intézkedésnek arányosnak kell lennie az azok által elérni kívánt céllal. Feladataik 
ellátása és hatásköreik gyakorlása során senkivel szemben nem alkalmazhatnak 
megkülönböztetést neme, faji vagy etnikai származása, vallása vagy 
meggyızıdése, fogyatékossága, kora vagy szexuális irányultsága alapján. 

(5) Az Ügynökség a 8g. cikkel összhangban koordinátort nevez ki minden olyan 
közös mőveletre vagy kísérleti projektre, amelynek keretében az európai 
határırcsapatok tagjainak kiküldésére kerül sor.  

A koordinátor feladata a fogadó és részt vevı tagállamok együttmőködésének 
és összhangjának elısegítése. 

(6) Az Ügynökség – a 8h. cikkel összhangban – fedezi a tagállamoknak a határıreik 
európai határırcsapatok számára – e cikk (1) bekezdésének megfelelıen – való 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban felmerült költségeit. 
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(6a) Az Ügynökség évente tájékoztatja az Európai Parlamentet az egyes tagállamok 
által az európai határırcsapatok számára e cikkel összhangban biztosított 
határırök számáról. 

3c. cikk 

Az európai határırcsapatoknak adott utasítások 

(1) Az európai határırcsapatok kiküldetése alatt a csapatok számára az utasításokat 
a fogadó tagállam adja ki az operatív tervvel összhangban. 

(2) Az ügynökség a 3b. cikk (5) bekezdésében említett koordinátora útján közölheti 
a fogadó tagállammal az (1) bekezdésben említett utasításokkal kapcsolatos 
véleményét. Amennyiben így jár el, a fogadó tagállam figyelembe veszi ezt a 
véleményt. 

(3) A 8g. cikkel összhangban a fogadó tagállam minden szükséges támogatást 
megad a koordinátornak, ideértve az európai határırcsapatokhoz való korlátlan 
hozzáférést a kiküldetés teljes idıtartama alatt. 

(4) Feladataik ellátása és hatásköreik gyakorlása során az európai határırcsapatok 
tagjaira továbbra is származási tagállamuk fegyelmi elıírásai vonatkoznak.”. 

7. A 4. cikk helyébe a következı szöveg lép: 

„4. cikk 

Kockázatelemzés 

Az Ügynökség közös integrált kockázatelemzési modellt dolgoz ki és alkalmaz.  

Az Ügynökség általános és egyedi esetre vonatkozó kockázatelemzést egyaránt készít, 
amelyeket mind a Tanács, mind a Bizottság részére továbbít.  

▌ 

Kockázatelemzés céljából az Ügynökség - az érintett tagállamokkal folytatott elızetes 
konzultációt követıen - értékelheti a tagállamok felmerülı kihívásokkal – beleértve a 
tagállamok külsı határainál felmerülı, jelenlegi és jövıbeli fenyegetésekkel és 
nyomással – szembeni ellenállóképességét, elsısorban azon tagállamok tekintetében, 
amelyek sajátos és aránytalan nyomással szembesülnek. Ennek érdekében az 
Ügynökség értékelheti a tagállamok határellenırzéssel kapcsolatos ▌eszközeit és 
forrásait. Az értékelés az adott tagállamok által biztosított információ, valamint a 
közös mőveletekrıl, kísérleti projektekrıl, gyorsreagálású mőveletekrıl és az 
Ügynökség egyéb tevékenységeirıl készült jelentések és azok eredményei alapján 
történik. Ezen értékelések nem érintik a schengeni értékelési mechanizmust.  

Ezen értékelések eredményeit ▌ismertetik az igazgatótanáccsal. 

A tagállamok e cikk céljából biztosítják az Ügynökség számára a külsı határokon 
tapasztalható helyzetre és esetleges fenyegetésekre vonatkozó valamennyi szükséges 
információt. 
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Az Ügynökség a közös integrált kockázatelemzési minta eredményeit felhasználja a 
határırök képzésének az 5. cikkben említett egységes alaptantervei kidolgozásakor." 

8. A 5. cikk a következıképpen módosul: 

a) az elsı bekezdés elé az alábbi bekezdések kerülnek beillesztésre: 

„Az európai határırcsapatok tagjai közé tartozó határırök számára az ügynökség a 
feladataikkal és hatásköreikkel összefüggı továbbképzéseket biztosít, valamint a 
továbbképzéseknek és gyakorlatoknak az Ügynökség éves munkaprogramjában 
említett ütemtervével összhangban számukra rendszeres gyakorlatokat is tart.  

Az Ügynökség megteszi továbbá az annak biztosításához szükséges 
kezdeményezéseket, hogy a tagországok minden határıre és egyéb személyzete, 
amely részt vesz az európai határırcsapatokban, valamint az Ügynökség személyzete 
az Ügynökség által szervezett operatív tevékenységekben való részvételt megelızıen 
képzésben részesüljön a kapcsolódó uniós és nemzetközi jogszabályokról, beleértve 
az alapvetı jogokat és a nemzetközi védelemhez való hozzáférést, valamint azokat az 
iránymutatásokat is, amelyek célja, hogy azonosítsák a védelmet keresı személyeket 
és a megfelelı intézményekhez irányítsák ıket." 

b) az elsı bekezdés helyébe a következı szöveg lép: 

"Az Ügynökség elkészíti és továbbfejleszti a határırök képzésének egységes 
alaptanterveit, illetve európai szinten képzést biztosít a tagállamok nemzeti 
határıreinek oktatói részére, beleértve az alapvetı jogokkal és a nemzetközi 
védelemhez való hozzáféréssel, valamint a vonatkozó tengerjoggal kapcsolatos képzést 
is.  

Az Ügynökség a konzultatív fórummal folytatott konzultációt követıen készíti el az 
egységes alaptanterveket.  

A tagállamok felhasználják az egységes alaptanterveket nemzeti határıreik képzése 
során." 

c) az utolsó bekezdés után az alábbi bekezdés kerül beillesztésre: 

"Az Ügynökség létrehoz egy csereprogramot, amely lehetıvé teszi az európai 
határırcsapatokban részt vevı határırök számára, hogy a külföldi tapasztalatokat és 
bevált gyakorlatokat  megismerve tudást és speciális szakismereteket szerezzenek 
azáltal, hogy egy a sajátjukétól különbözı tagállamban dolgoznak együtt 
határırökkel." 

9. A 6. és a 7. cikk helyébe a következı szöveg lép: 

"6. cikk 

A kutatások nyomon követése és elısegítése 

Az Ügynökség proaktívan nyomon követi és elısegíti a külsı határok ellenırzésének 
és ırizetének szempontjából jelentıséggel bíró kutatási fejleményeket, és ezeket az 
információkat továbbítja a Bizottságnak és a tagállamoknak. 
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7. cikk 

Mőszaki eszközök 

(1) Az Ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a közös 
mőveletek, kísérleti projektek, gyorsreagálású és közös visszatérési mőveletek 
vagy technikai segítségnyújtási projektek során kiküldendı mőszaki eszközöket 
vásárolhat – egyedül vagy valamely tagállammal közös tulajdonban – vagy 
bérelhet külsı határellenırzési célokra. Az Ügynökség számára jelentıs 
költségekkel járó eszközvásárlásra vagy -bérlésre alapos igény- és költség–
haszonelemzést követıen kerülhet sor. Az ilyen kiadásoknak szerepelniük kell 
az Ügynökségnek az igazgatótanács által a 29. cikk (9) bekezdésével 
összhangban elfogadott költségvetésében. Amennyiben az Ügynökség 
nyílttengeri vagy parti járırhajókhoz vagy jármővekhez hasonló jelentıs 
mőszaki eszközöket vásárol, illetve bérel, azt a következı feltételekkel teheti 
meg: 

a) vásárlás és közös tulajdon esetén az Ügynökség hivatalosan megállapodik 
valamely tagállammal, hogy az utóbbi biztosítja, a tagállam alkalmazandó 
jogszabályaival összhangban, az eszköz nyilvántartásba vételét; 

b) bérlet esetén az eszközt valamely tagállamban nyilvántartásba veszik. 

Az Ügynökség által készített megállapodás-minta alapján a nyilvántartásba 
vétel szerinti tagállam és az Ügynökség megállapodik a közös tulajdonban levı 
eszközöknek meghatározott idıszakokra az Ügynökség számára való teljes 
körő rendelkezésre bocsátását biztosító szabályokról, valamint az eszközök 
használatának feltételeirıl.  

A mőszaki eszközök nyilvántartásba vétele szerinti tagállam vagy a beszállító 
biztosítja a szükséges szakértıket és mőszaki személyzetet a mőszaki eszközök 
jogi szempontból megfelelı és biztonságos módon történı üzemeltetése 
érdekében. 

(2) Az Ügynökség a külsı határok ellenırzését szolgáló, a tagállamok vagy az 
Ügynökség tulajdonát képezı, vagy  a tagállamok és az Ügynökség közös 
tulajdonában lévı eszközökbıl álló mőszakieszköz-bázisban található 
eszközökrıl központi nyilvántartást hoz létre és vezet. A mőszakieszköz-bázis 
tartalmazza az e cikk (5) bekezdésében említett mőszaki eszközök típusonkénti 
minimális számát. A mőszakieszköz-bázisban szereplı eszközöket a 3., 8a. és 9. 
cikkben említett tevékenységek során alkalmazzák.  

(3) A tagállamok hozzájárulnak a (2) bekezdésben említett mőszakieszköz-bázishoz. 
A tagállamok részérıl a bázishoz tett hozzájárulásokat, valamint a mőszaki 
eszközök meghatározott mőveletekhez való kiküldését az Ügynökség és a 
tagállamok között létrejött éves kétoldalú tárgyalások és megállapodások 
alapján kell megtervezni. E megállapodásokkal összhangban, valamint 
amennyiben valamely eszköz egy adott évre elıírt minimális számú mőszaki 
eszköz részét képezi, a tagállamok – az Ügynökség kérésére – mőszaki 
eszközeiket ▌kiküldés céljából rendelkezésre bocsátják, kivéve, ha nemzeti 
feladataik ellátását jelentısen érintı, kivételes helyzettel szembesülnek. E 
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kérelmet a szándékolt kiküldés elıtt legalább negyvenöt nappal kell benyújtani. 
A mőszakieszköz-bázishoz való hozzájárulásokat évente felülvizsgálják. 

(4) Az Ügynökség a következıképpen vezeti a mőszakieszköz-bázisra vonatkozó 
nyilvántartást: 

a) eszköztípus és mővelettípus szerinti besorolás; 

b) tulajdonos (tagállam, Ügynökség, egyéb) szerinti besorolás; 

c) a szükséges eszközök teljes mennyisége;  

d) adott esetben személyzeti igények; 

a. e) egyéb információk, például nyilvántartásba vételi adatok, szállítási és 

karbantartási elıírások, az alkalmazandó nemzeti kiviteli rendszerek, 

mőszaki utasítások, illetve az eszköz helyes kezeléséhez szükséges egyéb 

információk. 

(5) Az Ügynökség finanszírozza azon mőszaki eszközök kiküldését, amelyek egy 
adott tagállam által egy adott év tekintetében biztosított típusonkénti minimális 
számú mőszaki eszköz részét képezik. A típusonkénti minimális számú mőszaki 
eszközök körébe nem tartozó mőszaki eszközök kiküldését az Ügynökség a 
támogatható kiadások legfeljebb 100 %-áig társfinanszírozza, figyelembe véve az 
ilyen mőszaki eszközöket kiküldı tagállamok sajátos körülményeit. 

Az igazgatótanács az ügyvezetı igazgató javaslatára a 24. cikkel összhangban 
évente határozza meg a mőszaki eszközökre vonatkozó szabályokat, beleértve az 
típusonként szükséges minimális összes mőszaki eszköz darabszámot, a 
kiküldési feltételeket, valamint a költségek visszatérítését. Költségvetési okokból 
ezt a döntést az igazgatótanácsnak minden év március 31-éig kell meghoznia.  

A mőszaki eszközök minimális darabszámára az Ügynökség tesz javaslatot 
szükségletei alapján, különösen annak érdekében, hogy a szóban forgó évre 
vonatkozó munkaprogramjával összhangban el tudja végezni a közös 
mőveleteket, kísérleti projekteket, gyorsreagálású és közös visszatérési 
mőveleteket. 

Ha a mőszaki eszközök minimális száma elégtelennek bizonyul a közös 
mőveletek, kísérleti projektek, gyorsreagálású vagy közös visszatérési 
mőveletek tekintetében megállapított operatív terv teljesítéséhez, akkor azt az 
Ügynökség az indokolt igények, valamint a tagállamokkal történı 
megállapodás alapján felülvizsgálja. 

(6) Az Ügynökség havonta jelenti az igazgatótanácsnak a mőszakieszköz-bázis 
részét képezı eszközök összetételét és kiküldését. Amennyiben az (5) 
bekezdésben említett minimális mőszaki eszközszámot nem érik el, az ügyvezetı 
igazgató haladéktalanul tájékoztatja az igazgatótanácsot. Az igazgatótanács 
sürgısen döntést hoz a mőszaki eszközök kiküldésének elsıbbségi rendjérıl, és a 
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meghatározott hiányosságok orvoslása céljából megteszi a megfelelı lépéseket. 
Tájékoztatja a Bizottságot a megállapított hiányosságokról és a megtett 
lépésekrıl. A Bizottság ezt követıen – saját értékelésével együtt – tájékoztatja 
errıl az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

(6a) Az Ügynökség évente tájékoztatja az Európai Parlamentet az egyes tagállamok 
által a mőszakieszköz-bázis számára e cikkel összhangban szolgáltatott 
mőszaki eszközök számáról.” 

10. A 8. cikk a következıképpen módosul: 

a) az (1) bekezdés helyébe a következı szöveg lép: 

"(1) Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés (EUMSZ) 78. cikke (3) 
bekezdésének sérelme nélkül, egy vagy több tagállam támogatást kérhet az 
Ügynökségtıl, amennyiben a külsı határok ellenırzéséhez és ırizetéhez 
kapcsolódó kötelezettségei végrehajtásának teljesítése sajátos és aránytalan 
nyomással, valamint fokozott technikai és operatív segítségnyújtást szükségessé 
tevı körülményekkel szembesül. Az Ügynökség a 3. cikkel összhangban 
megfelelı technikai és operatív segítségnyújtást szervez a kérelmezı 
tagállam(ok) részére." 

b)  a (2) bekezdés a következı ponttal egészül ki: 

" (c) határırök kiküldése az európai határırcsapatokból." 
c) az (3) bekezdés helyébe a következı szöveg lép: 

"(3). Az ügynökség a külsı határok ellenırzéséhez és ırizetéhez mőszaki 
eszközöket szerezhet be a szakértıi által, valamint  a gyorsreagálású 
mőveletek keretében azok ideje alatt történı alkalmazás céljából." 

11. A 8a. cikk helyébe a következı szöveg lép: 

"8a. cikk 

Gyorsreagálású mőveletek 

Sürgıs és kivételes megterhelést jelentı helyzetben lévı tagállam kérésére, 
különösen akkor, ha a külsı határok bizonyos pontjaira nagyszámú olyan harmadik 
országbeli állampolgár érkezik, aki az adott tagállam területére illegálisan próbál 
belépni, az ügynökség korlátozott idıtartamra egy vagy több európai határırcsapatot 
(a továbbiakban: „csapat”/„csapatok”) küldhet megfelelı idıtartamra a kérelmezı 
tagállam területére a 863/2007/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”. 

12. A 8d. cikk (5) bekezdésének helyébe a következı szöveg lép: 

"(5)  Amennyiben az ügyvezetı igazgató egy vagy több csapat kiküldésérıl dönt, úgy 
az Ügynökség a kérelmezı tagállammal együtt a 8e. cikkel összhangban 
haladéktalanul, de legkésıbb a döntés napját követı öt munkanapon belül 
operatív tervet készít.”. 

13. A 8e. cikk (1) bekezdése a következıképpen módosul: 
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a) az e), f) és g) pont helyébe a következı szöveg lép: 

„e) a csapatok összetétele és egyéb kapcsolódó személyzet kiküldése; 

f) parancsnoklási és ellenırzési rendelkezések, beleértve a fogadó tagállam azon 
határıreinek nevét és rendfokozatát, akik a csapatokkal való 
együttmőködésért felelnek, különösen azon határıröké, akik a kiküldetés 
idıtartama alatt a csapatok parancsnoki tisztét betöltik, valamint a csapatok 
helye a parancsnoklási rendben. 

g) a csapatokkal együtt kiküldendı mőszaki eszközök, beleértve az olyan 
különös követelményeket, mint a használati útmutató, az igényelt személyzet, 
szállítás és egyéb logisztika, valamint a pénzügyi rendelkezések.”; 

b) a szöveg a következı ▌pontokkal egészül ki: 

"h) a rendkívüli események Ügynökség általi, az igazgatótanács és a megfelelı 
nemzeti állami hatóságok felé történı azonnali bejelentésére vonatkozó 
részletes rendelkezések 

i) az események bejelentésére, ▌az értékelési jelentéssel kapcsolatos 
teljesítménymutatókra, valamint a végleges értékelésnek a 3. cikk (4) 
bekezdésével összhangban történı benyújtásának végsı idıpontjára 
vonatkozó jelentési és értékelési rendszer  

j) a tengeri mőveletek tekintetében a gyorsreagálás elvégzésének helye szerinti 
földrajzi területen alkalmazandó joghatóságra és jogszabályokra vonatkozó 
konkrét tájékoztatás, beleértve a feltartóztatásra, a tengerbıl való mentésre 
és a partra szállításra vonatkozó nemzetközi és uniós jogra való hivatkozást 
is; 

k)  a harmadik országokkal, más uniós ügynökségekkel és szervekkel, illetve 
nemzetközi szervezetekkel való együttmőködés szabályai.”. 

14. A 8h. cikk (1) bekezdésének bevezetı mondata helyébe a következı szöveg lép: 

"(1) Az ügynökség teljes mértékben fedezi a tagállamoknak a határıreik 3. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a 8a. és 8c. cikkekben említett célokra való 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban felmerült alábbi költségeit:”. 

15. A 9. cikk helyébe a következı szöveg lép: 

„9. cikk 

Visszatérési együttmőködés 

(1) Az Ügynökség –– az Unió visszatérítési politikájára, és különösen a 
2008/115/EK irányelvre* is figyelemmel, és a visszatérési határozatok érdemi 
vizsgálata nélkül - megadja a szükséges segítséget, valamint a részt vevı 
tagállamok kérésére biztosítja a tagállamok közös visszatérési mőveleteinek 
összehangolását vagy megszervezését, beleértve légi jármővek bérbevételét is 
ilyen mőveletek céljaira. Az Ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi 
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szabályokkal összhangban a költségvetésébıl származó támogatásokkal 
finanszírozza vagy társfinanszírozza az e bekezdésben említett mőveleteket és 
projekteket. Az Ügynökség igénybe veheti a visszatérés terén rendelkezésre álló 
uniós pénzügyi eszközöket is. Az Ügynökség gondoskodik arról, hogy a 
tagállamokkal kötött támogatási megállapodásaiban bármely pénzügyi 
támogatást a az Európai Unió Alapjogi Chartájának tiszteletben tartásától tegyen 
függıvé. 

(2) Az Ügynökség az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok 
▌visszaküldésére vonatkozó magatartási kódexet dolgoz ki, amelyet az 
Ügynökség által koordinált valamennyi közös visszatérési mővelet során 
alkalmazni kell. A kódex leírja azt a közös, egységesített eljárást, amely 
leegyszerősíti a kitoloncolásra szolgáló mőveletek megszervezését, illetve 
garantálja, hogy a kitoloncolásra emberséges módon, valamint az alapvetı jogok 
– különösen az emberi méltóság, a kínzás és az embertelen vagy megalázó 
bánásmód vagy büntetés tilalmának, a szabadsághoz és biztonsághoz való jog, a 
személyes adatok védelméhez való jog, és a megkülönböztetés tilalmának elve – 
teljes körő tiszteletben tartásával kerüljön sor. 

(3) A magatartási kódex különös figyelmet fordít egyrészt a 2008/115/EK irányelv 
8. cikkének (6) bekezdésében megállapított azon kötelezettségre, hogy 
gondoskodni kell a kitoloncolás hatékony ellenırzési rendszerérıl, másrészt e 
rendelet 26a. cikkének (1) bekezdésében említett alapjogi stratégiára. A közös 
visszatérési mőveletek ellenırzésének objektív és átlátható kritériumok alapján 
kell történnie, és ki kell terjednie az adott mővelet egészére, az indulást 
megelızı szakasztól a kitoloncolt személyek visszafogadó államnak történı 
átadásig. ▌ 

(4) A tagállamok rendszeresen tájékoztatják az Ügynökséget ▌ arról, hogy milyen 
mértékben van szükségük az Ügynökség segítségére vagy az általa végzett 
összehangolásra Az Ügynökség gördülı operatív tervet dolgoz ki, hogy 
biztosítsa a kérelmezı tagállamok számára a szükséges operatív támogatást, 
beleértve a 7. cikk (1) bekezdésében említett mőszaki eszközöket. Az 
igazgatótanács az ügyvezetı igazgató javaslatára a 24. cikkel összhangban 
meghatározza a gördülı operatív terv tartalmát és mőködési rendjét. 

(5) Az Ügynökség együttmőködik a 14. cikkben említett, megfelelı harmadik 
országok illetékes hatóságaival, megállapítja az úti okmányok beszerzésének és 
az illegálisan jelen lévı harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésének 
helyes gyakorlatát. 

_____________ 

∗ HL L 348., 2008.12.24., 98. o.” 

16. A 10. cikk (2) bekezdésének helyébe a következı szöveg lép: 

"(2) A kiküldött határırök feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során betartják 
az uniós és a nemzetközi jogot, az alapvetı jogokat, és a fogadó tagállam 
nemzeti jogát.” 
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17. A 11. cikk helyébe a következı szöveg lép: 

„11. cikk 

Információcsere-rendszerek 

Az Ügynökség minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy 
megkönnyítse a feladatai szempontjából lényeges információk cseréjét a Bizottsággal 
és a tagállamokkal, és ha szükséges, a 13. cikkben említett uniós ügynökségekkel. 
Kifejleszti és mőködteti a minısített információknak, közöttük a 11a., 11b., és a 11c. 
cikkekben említett személyes adatoknak a fent említett szereplıkkel történı cseréjére 
alkalmas információs rendszert..  

Az Ügynökség minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy 
megkönnyítse a feladatai szempontjából lényeges információk cseréjét az Egyesült 
Királysággal és Írországgal azon tevékenységek esetében, amelyekben a 12. cikkel és 
a 20. cikk (5) bekezdésével összhangban részt vesznek.”. 

18. A szöveg a következı ▌cikkekkel egészül ki: 

„11a. cikk 

Adatvédelem 

A személyes adatok Ügynökség általi feldolgozására a 45/2001/EK rendelet 
alkalmazandó. 

Az igazgatótanács megállapítja a 45/2001/EK rendelet Ügynökség általi 
alkalmazásának szabályait, köztük az ügynökség adatvédelmi tisztviselıjére 
vonatkozókat is. Ezeket az intézkedéseket az európai adatvédelmi biztossal folytatott 
konzultációt követıen állapítják meg.  Az Ügynökség a személyes adatokat – a 11b. 
és a 11c. cikk sérelme nélkül – adminisztratív célokra felhasználhatja. 

 

11b. cikk 

Személyes adatok feldolgozása közös visszatérési mőveletek keretében 

(1) Az Ügynökség a tagállamok 9. cikkben említett közös visszatérési mőveleteinek 
szervezésével és koordinációjával kapcsolatos feladatainak ellátása során 
feldolgozhatja az ezen közös visszatérési mőveletek alanyainak személyes 
adatait.  

(2) E személyes adatok kezelése során tiszteletben kell tartani a szükségesség és 
arányosság elvét. Különösen biztosítani kell, hogy e feldolgozás szigorúan a 
közös visszatérési mőveletek céljaira szükséges személyes adatokra 
korlátozódjon. 

(3) A személyes adatokat a győjtésük céljainak megvalósítását követıen azonnal, 
de legkésıbb a közös visszatérési mőveletet végét követı 10 napon belül törölni 
kell.  
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(4) Ha egy tagállam nem továbbíthatja a személyes adatokat az adathordozóra, 
akkor az Ügynökség továbbíthatja ezeket az adatokat.  

(5) Ez a cikk a 11a. cikkben említett intézkedésekkel összhangban alkalmazandó. 

 

11c. cikk 

A közös mőveletek, kísérleti projektek és gyorsreagálású mőveletek során győjtött 
személyes adatok feldolgozása 

(1) A közös mőveletek, kísérleti projektek és gyorsreagálású mőveletek keretében 
győjtött személyes adatok tekintetében a tagállamokat megilletı hatáskör 
sérelme nélkül, valamint a (2) és (3) bekezdésben elıírt korlátozások 
fenntartásával az Ügynökség a tagállamok által a fent említett operatív 
tevékenységek során győjtött – és a tagállamok külsı határainak biztonságához 
való hozzájárulás érdekében az Ügynökség számára továbbított – személyes 
adatokat további feldolgozás alá vetheti. 

(2) A személyes adatok Ügynökség általi további feldolgozását olyan személyek 
személyes adataira kell korlátozni, akiket a tagállamok illetékes hatóságai 
megalapozottan gyanúsítanak határokon átnyúló bőnözésben való részvétellel, 
illetve illegális bevándorláshoz vagy emberkereskedelemhez nyújtott 
segítséggel, a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes 
tartózkodáshoz történı segítségnyújtás meghatározásáról szóló, 2002. 
november 28-i 2002/90/EK tanácsi irányelv* 1. cikke (1) bekezdése a) és b) 
pontjának meghatározása szerint. 

(3) A (2) bekezdésben említett személyes adatok Ügynökség általi további 
feldolgozása kizárólag az alábbi célokra történhet: 

a) az adatok eseti alapon történı továbbítása az Europol vagy a 13. cikk alá 
tartozó más uniós bőnüldözı szerv számára, 

b) a 4. cikkben említett kockázatelemzések elkészítéséhez történı 
felhasználás. Az adatokat az elkészült kockázatelemzésekben személyhez 
nem köthetı módon kell szerepeltetni. 

(4) Az adatokat azonnal törölni kell, mihelyt megtörtént továbbításuk az Europol 
vagy más uniós bőnüldözı szerv számára, illetve felhasználásuk a 4. cikkben 
említett kockázatelemzések elkészítéséhez. A tárolás idıtartama semmilyen 
esetben sem haladhatja meg az adatok győjtésének napját követı három 
hónapot. 

(5) E személyes adatok kezelése során tiszteletben kell tartani a szükségesség és 
arányosság elvét. A személyes adatokat az Ügynökség nem használhatja fel az 
illetékes tagállami hatóságok hatásköre alá esı nyomozások céljaira. 

Különösen biztosítani kell, hogy e feldolgozás szigorúan a (3) bekezdésben 
említett célokra szükséges személyes adatokra korlátozódjon. 
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(6) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésrıl szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet** sérelme nélkül, tilos az Ügynökség által kezelt 
személyes adatok továbbítása vagy másfajta átadása a tagállamok vagy 
harmadik országok számára. 

(7) Ez a cikk a 11a. cikkben említett intézkedésekkel összhangban alkalmazandó. 

11d. cikk 

A minısített és a nem minısített érzékeny információk védelmére vonatkozó 
biztonsági szabályok 

(1) Az ügynökség alkalmazza a Bizottságnak az eljárási szabályzatának 
módosításáról szóló, 2001. november 29-i 2001/844/EK, ESZAK, Euratom 
bizottsági határozat*** mellékletében megállapított biztonsági szabályait. Ezek a 
szabályok többek között a minısített információk cseréjére, feldolgozására és 
tárolására vonatkoznak. 

(2) Az Ügynökség alkalmazza a nem minısített érzékeny információk tekintetében 
az ezen cikk (1) bekezdésében említett határozatban megállapított és a Bizottság 
által végrehajtott biztonsági elveket. Az igazgatótanács intézkedéseket hoz ezen 
biztonsági elvek alkalmazása érdekében. 

________________ 

* HL L 328., 2002.12.5., 17. o. 

** HL L 145., 2001.5.31., 43. o. 
*** HL L 317, 2001.12.3., 1. o.”. 

19. A 13. és a 14. cikk helyébe a következı szöveg lép: 

„13. cikk 

Együttmőködés az Unió ügynökségeivel és szerveivel, valamint a nemzetközi 
szervezetekkel 

Az Ügynökség együttmőködhet az Europollal, Európai Menekültügyi Támogató 
Hivatallal, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével ("Alapjogi Ügynökség") és az 
Unió más ügynökségeivel és szerveivel, valamint az e rendelet hatálya alá tartozó 
ügyekben illetékes nemzetközi szervezetekkel az e szervezetekkel megkötött munka-
megállapodások keretében, az EUMSZ vonatkozó rendelkezéseivel és az e szervezetek 
hatáskörérıl szóló rendelkezésekkel összhangban. Az Ügynökség minden esetben 
tájékoztatja az Európai Parlamentet az ilyen megállapodásokról. 

Az Ügynökség által kezelt személyes adatok továbbítása vagy másfajta átadása más 
uniós ügynökségek vagy szervek számára a személyes adatok cseréjére vonatkozó 
egyedi munka-megállapodások hatálya alá esik, és csak az európai adatvédelmi 
biztos elızetes hozzájárulásával lehetséges. 
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Az Ügynökség emellett az érintett tagállam(ok) hozzájárulásával meghívhatja az 
Európai Unió ügynökségei és szervei, valamint nemzetközi szervezetek megfigyelıit, 
hogy vegyenek részt az Ügynökségnek a 3., 4. és 5. cikkben említett 
tevékenységeiben, amennyiben jelenlétük összhangban van e tevékenységek 
célkitőzéseivel, adott esetben hozzájárul az együttmőködés és a legjobb gyakorlatok 
cseréje javításához, és nem sérti e tevékenységek általános biztonságát. E 
megfigyelık részvételére a 4. és 5. cikkben említett tevékenységek tekintetében 
kizárólag az érintett tagállam(ok), a 3. cikkben említett tevékenységek tekintetében 
pedig kizárólag a fogadó tagállam egyetértésével kerülhet sor. A megfigyelık 
részvételére vonatkozó részletes szabályokat be kell építeni a 3a. cikk (1) 
bekezdésében említett operatív tervbe. E megfigyelıket az Ügynökség – részvételüket 
megelızıen – megfelelı képzésben részesíti. 

14. cikk 

A harmadik országokkal való operatív együttmőködés és a harmadik országok illetékes 
hatóságaival való együttmőködés elısegítése 

(1) A tevékenységi körébe tartozó ügyekben és a feladatai teljesítéséhez szükséges 
mértékben az Ügynökség elısegíti a tagállamok és harmadik országok közötti 
operatív együttmőködést az Unió külkapcsolati politikájának keretében, így az 
alapvetı jogok vonatkozásában is. 

Az Ügynökség és a tagállamok a harmadik országokkal az azok területén folytatott 
együttmőködés során is legalább az uniós jogban foglaltakkal egyenértékő 
szabályokat és normákat tartanak be.  

A harmadik országokkal folytatott együttmőködés lehetıvé teszi az európai 
határigazgatási normák – különösen az alapvetı jogok és az emberi méltóság 
tiszteletben tartása – elımozdítását. 

(2) Az Ügynökség az EUMSZ vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 
együttmőködhet a harmadik országoknak e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben 
illetékes hatóságaival, az ezen hatóságokkal kötött munka-megállapodások 
keretében. E munka-megállapodások kizárólag pusztán a mőveleti 
együttmőködés irányítására vonatkozhatnak. 

(3) Az Ügynökség összekötı tisztviselıket küldhet ki harmadik országokba, akik 
feladataik ellátása során a lehetı legmagasabb szintő védelemben részesülnek. 
Az Ügynökség összekötı tisztviselıi a tagállamok bevándorlási összekötı 
tisztviselıinek a bevándorlási összekötı tisztviselık hálózatának létrehozásáról 
szóló, 2004. február 19-i 377/2004/EK tanácsi rendelet* alapján létrehozott helyi 
vagy regionális együttmőködési hálózatának részét képezik. Összekötı 
tisztviselık kizárólag olyan harmadik országokba küldhetık ki, amelyek 
határigazgatási gyakorlata tiszteletben tartja az emberi jogok minimális normáit. 
Kiküldésüket az igazgatótanács hagyja jóvá. Az Unió külkapcsolati 
politikájának keretében a kiküldés tekintetében elsıbbséget kell biztosítani 
azoknak a harmadik országoknak, amelyek kockázatelemzés alapján az illegális 
bevándorlás vonatkozásában származási vagy tranzitországnak minısülnek. Az 
Ügynökség kölcsönösségi alapon az adott harmadik országokból kiküldött 
összekötı tisztviselıket is fogadhat határozott idıtartamra. Az igazgatótanács az 
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ügyvezetı igazgató javaslatára és a 24. cikkel összhangban évente fogadja el az 
elsıbbségi jegyzéket.  

(4) Az Ügynökség összekötı tisztviselıinek feladata többek között – az uniós jog 
betartása mellett és az alapvetı jogokkal összhangban – kapcsolatok kiépítése és 
fenntartása a kirendelésük szerinti harmadik országok illetékes hatóságaival az 
illegális bevándorlás megelızése és az elleni küzdelem, valamint az illegális 
bevándorlók visszaküldésének elısegítése céljából.  

(5) Az Ügynökség – az Unió külkapcsolati politikáját támogató, megfelelı eszközök 
rendelkezéseivel összhangban – uniós finanszírozásban részesülhet. Technikai 
segítségnyújtási projekteket indíthat és finanszírozhat harmadik országokban az 
e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben. 

(6)  Az Ügynökség emellett az érintett tagállam(ok) hozzájárulásával harmadik 
országok megfigyelıit is felkérheti, hogy vegyenek részt az Ügynökségnek a 3., 
4. és 5. cikkben említett tevékenységeiben, amennyiben jelenlétük összhangban 
van e tevékenységek célkitőzéseivel, adott esetben hozzájárul az együttmőködés 
és a legjobb gyakorlatok cseréje javításához, és nem sérti e tevékenységek 
általános biztonságát. E megfigyelık részvételére a 4. és 5. cikkben említett 
tevékenységek tekintetében kizárólag az érintett tagállam(ok), a 3. cikkben 
említett tevékenységek tekintetében pedig kizárólag a fogadó tagállam 
egyetértésével kerülhet sor. A megfigyelık részvételére vonatkozó részletes 
szabályokat be kell építeni a 3a. cikk (1) bekezdésében említett operatív tervbe. 
Ezeket a megfigyelıket az Ügynökség – részvételüket megelızıen – megfelelı 
képzésben részesíti. 

(7) A 2. cikk (2) bekezdésében említetteknek megfelelıen harmadik országokkal 
kétoldalú megállapodások megkötésekor a tagállamok ▌az Ügynökség szerepére 
és hatásköreire vonatkozó rendelkezéseket is belefoglalhatnak azokba, különösen 
az Ügynökség által a 3. cikkben említett közös mőveletek vagy kísérleti 
projektek során kiküldött csapatok tagjai végrehajtási jogköreinek gyakorlására 
vonatkozóan. 

(8) Az e cikk (2) és (3) bekezdésében említett tevékenységekhez a Bizottság elızetes 
▌véleménye szükséges. Az Európai Parlamentet a lehetı legrövidebb idın belül 
teljes körően tájékoztatni kell ezekrıl a tevékenységekrıl. 

____________________ 

∗ HL L 64., 2004.3.2, 1. o.”. 

20. Az 15. cikk elsı bekezdése helyébe a következı szöveg lép: 

„Az Ügynökség uniós szerv. Jogi személyiséggel rendelkezik.”. 

21. A szöveg a következı cikkel egészül ki: 

„15a. cikk 

Székhely-megállapodás 



 

 
 PE465.766/ 27 

 HU 

Az Ügynökségnek a székhelye szerinti tagállamban történı elhelyezésére és az ezen 
tagállam által nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó szükséges szabályokat, valamint 
az Ügynökség ügyvezetı igazgatójára, igazgatótanácsának tagjaira, személyzetére és 
családtagjaikra az ügynökségnek otthont adó tagállamban alkalmazandó konkrét 
szabályokat az ügynökség és a székhelye szerinti tagállam közötti székhely-
megállapodásban kell meghatározni. Az Ügynökség székhelye szerinti tagállamnak a 
lehetı legkedvezıbb feltételeket – így többnyelvő, európai szemlélető iskolázatást, és 
megfelelı közlekedési kapcsolatokat – kell biztosítania az ügynökség megfelelı 
mőködéséhez.”. 

22. A 17. cikk a következıképpen módosul:  

a) a (3) bekezdés helyébe a következı szöveg lép: 

"(3) A 3b. cikk (5) bekezdésének végrehajtása céljából, kizárólag az 
Ügynökségnek az Európai Unió tisztviselıinek személyzeti szabályzatának 
hatálya alá tartozó alkalmazottja, valamint az Európai Unió egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek II. címe alapján 
alkalmazott személy jelölhetı ki a 8g. cikk szerinti koordinátornak. A 3b. 
cikk (3) bekezdésének végrehajtása céljából kizárólag a tagállamok által az 
Ügynökséghez kirendelt nemzeti szakértık rendelhetık az európai 
határırcsapatokhoz. Az Ügynökség az említett cikkel összhangban kijelöli 
azokat a nemzeti szakértıket, akik az európai határırcsapatokhoz 
rendelendık.”; 

b) a szöveg a következı bekezdésekkel egészül ki: 

"(4) Az igazgatótanács – a Bizottsággal egyetértésben – elfogadja a szükséges 
végrehajtási szabályokat az Európai Unió tisztviselıinek személyzeti 
szabályzata 110. cikkének megfelelıen. 

(5) Az igazgatótanács elfogadhatja azokat a rendelkezéseket, amelyek lehetıvé 
teszik a tagállamok nemzeti szakértıi Ügynökséghez történı kirendelését. 
Az említett rendelkezések figyelembe veszik a 3b. cikk (3) bekezdésének 
követelményeit, különösen azt, hogy a nemzeti szakértıket kiküldött 
határıröknek kell tekinteni, valamint, hogy a 10. cikkben meghatározott 
feladatokkal és hatáskörökkel rendelkeznek. Ezeknek rendelkezniük kell a 
kiküldés feltételeirıl.”. 

▌ 
23. A 20. cikk a következıképpen módosul: 

a) az (2) bekezdés a következıképpen módosul: 

i) a h) pont helyébe a következı szöveg lép: 

"h) meghatározza az Ügynökség szervezeti felépítését, és elfogadja az 
Ügynökség személyzeti politikáját, különösen a többéves személyzeti 
politikai tervet ▌. A többéves személyzeti politikai tervet az Európai 
Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletrıl szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. 
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cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletrıl 
szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági 
rendelet* vonatkozó rendelkezéseinek megfelelıen – be kell nyújtani a 
Bizottságnak és – a Bizottság kedvezı véleményének megszerzését 
követıen – a költségvetési hatóságnak; 

––––––––––– 

* HL L 357., 2002.12.31., 72. o.”; 

ii) a szöveg a következı ponttal egészül ki: 

"i) elfogadja az Ügynökségnek az Ügynökség tevékenységeire vonatkozó, 
jövıbeli hosszú távú stratégia körvonalazására szolgáló többéves 
tervét.”; 

b) a (4) bekezdés helyébe a következı szöveg lép: 

"(4) Az igazgatótanács tanácsot adhat az ügyvezetı igazgatónak bármely, a 
külsı határok operatív igazgatásának kialakításához szorosan 
kapcsolódó kérdésben, beleértve a 6. cikkben meghatározott 
kutatásokkal kapcsolatos tevékenységeket is.”. 

24. A 21. cikk a következıképpen módosul: 

a) A 1. pont utolsó mondatának helyébe a következı rendelkezés lép: 

„A hivatali idı meghosszabbítható.”; 

b) a (3) bekezdés helyébe a következı szöveg lép: 

"(3) A schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és 
fejlesztéséhez társult országok részt vesznek az Ügynökségben. Ezen 
országok mindegyike az Igazgatótanácsban egy képviselıvel és egy 
póttaggal rendelkezik. Társulási megállapodásaik vonatkozó 
rendelkezései alapján megállapodásokat dolgoztak ki, amelyek többek 
között meghatározzák ezen országok Ügynökség munkájában való 
részvételének természetét és mértékét, valamint annak részletes 
szabályait, beleértve a pénzügyi hozzájárulásokra és a személyzetükre 
vonatkozó rendelkezéseket is.”. 

25. A 25. cikk a következıképpen módosul: 

a) a (2) bekezdés helyébe a következı szöveg lép: 

"(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács felhívhatja az ügyvezetı 
igazgatót, hogy számoljon be feladatainak elvégzésérıl, különösen az 
alapjogi stratégia végrehajtásáról és ellenırzésérıl, az Ügynökség 
elızı évi általános beszámolójáról, következı évre vonatkozó 
munkaprogramjáról és az Ügynökségnek a 20. cikk (2) bekezdésének 
i) pontjában említett többéves tervérıl.”; 
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b) a (3) bekezdés a következı ponttal egészül ki: 

„g) biztosítja a 3a. és 8e. cikkben említett operatív tervek végrehajtását.”. 

26. A szöveg a következı cikkel egészül ki: 

„26a. cikk 

Alapjogi stratégia 

(1) Az Ügynökség kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja alapjogi stratégiáját. 
Az Ügynökség hatékony mechanizmust hoz létre annak ellenırzésére, hogy az 
alapvetı jogok tiszteletben tartása az Ügynökség valamennyi tevékenységében 
érvényesül-e. 

(2) Az Ügynökség konzultatív fórumot hoz létre, amely az alapvetı jogokat érintı 
kérdésekben segítséget nyújt az ügyvezetı igazgató és az igazgatótanács 
számára. Az Ügynökség felkéri az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt, 
az Alapjogi Ügynökséget, az ENSZ Menekültügyi Fıbiztosát és egyéb érintett 
szervezeteket, hogy vegyenek rész a konzultatív fórumban. Az ügyvezetı 
igazgató javaslatára az igazgatótanács határoz a konzultatív fórum 
összetételérıl és munkamódszereirıl, valamint a konzultatív fórum számára 
történı információtovábbítás részletes szabályairól. 

A konzultatív fórummal egyeztetni kell az alapjogi stratégia, a magatartási 
kódex és az egységes alaptanterv továbbfejlesztésérıl és végrehajtásáról. 

A konzultatív fórum tevékenységeirıl éves jelentést készít. E jelentést 
nyilvánosan hozzáférhetıvé kell tenni. 

(3) Az alapjogi tisztet az igazgatótanács jelöli ki. Az alapjogi tiszt megfelelı 
képesítéssel és tapasztalattal rendelkezik az alapvetı jogok terén. Alapjogi tiszti 
feladatainak ellátása során közvetlenül az igazgatótanácsnak és a konzultatív 
fórumnak tesz jelentést. Az alapjogi tiszt rendszeresen jelentést tesz, és ennek 
révén hozzájárul az alapvetı jogok ellenırzésének mechanizmusához. 

(4)  Az alapjogi tiszt és a konzultatív fórum az Ügynökség minden tevékenysége 
tekintetében hozzáféréssel rendelkezik az alapvetı jogokat érintı valamennyi 
információhoz.”. 

27. A 33. cikk a következı bekezdésekkel egészül ki: 

„(2a) A Európai Unió Tagállamai Külsı Határain Való Operatív Együttmőködési 

Igazgatásért Felelıs Európai Ügynökség felállításáról szóló 2007/2004/EK 
tanácsi rendelet módosításáról szóló, …-i…/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet∗∗∗∗++++ hatályba lépését követı elsı értékelésben elemzik a 
tagállamok külsı határai igazgatásának további fokozottabb koordinálására 
vonatkozó igényt is, beleértve az európai határırizeti rendszer létrehozásának 
megvalósíthatóságát is. 

                                                 
+  HL: Kérem, illessze be a jelen rendelet számát, dátumát és kihirdetési hivatkozását. 
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(2b) Az értékelés külön elemzést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a rendelet 
alkalmazása során miként tartották be az Európai Unió Alapjogi Chartáját.”. 

––––––––––– 

* HL L …”. 

2. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követı huszadik napon lép 
hatályba. 

Ez a rendelet a Szerzıdéseknek megfelelıen teljes egészében kötelezı és közvetlenül 
alkalmazandó a tagállamokban. 

Kelt …,  

az Európai Parlament részérıl a Tanács részérıl 

az elnök az elnök 
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MELLÉKLET 
Az Európai Parlament nyilatkozata 

 
 
Az Európai Parlament hangsúlyozza, hogy az EU intézményeinek semleges szóhasználatra kell 
törekedniük az olyan, harmadik országbeli állampolgárokat érintı jogalkotási szövegeikben, 
akiknek a tagállamok területén való jelenlétét a tagállamok hatóságai nem – vagy már nem – 
engedélyezik. Ilyen esetekben az uniós intézményeknek nem „illegális bevándorlásra” vagy 
„illegális migránsokra”, hanem inkább „szabálytalan bevándorlásra” és „szabálytalan 
migránsokra” kellene hivatkozniuk. 
 

Commission declaration on the monitoring of return operations 

The Commission undertakes to report to the European Parliament and the Council on an annual 
basis on the implementation of the monitoring of return operations as referred to in Article 9(3).  

The report will be based on all relevant information made available by the Agency, its 
Management Board, and the Consultative Forum established by the draft Regulation. In this 
context it should be noted that the Consultative Forum has full access to all information 
concerning the respect for fundamental rights in accordance with Article 26a.  

The report will pay in particular attention to the application of the "objective and transparent 
criteria" that need to be observed during return operation carried out by the Frontex Agency. 

The first annual report should be presented by the end of 2012. 

Commission declaration on the creation of a European system of border guards 

The Commission undertakes to launch a feasibility study regarding the creation of a European 
system of border guards, as referred to in the Stockholm programme, within one year from the 
adoption of this Regulation. The outcome of the study will feed into the evaluation foreseen by 
Article 33(2a) of this Regulation.  

The Commission also undertakes to analyse if there is a need for a technical amendment of 
Regulation Nr 863/2007- establishing the Rapid Border Intervention Teams - with regard to the 
use of the name "European Border Guard Teams. 

 

 
 
 


