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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogszabálytervezet módosításai 

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt 

betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 

hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 

véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 

egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 

érintett osztályok hagyják jóvá. 

 

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 

vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 

is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 

megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 

kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 

idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 

törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelet 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2011)0516), 

– having regard to Article 294(2) and point (a) of Article 77(2) of the Treaty on the 

Functioning of the European Union, pursuant to which the Commission submitted the 

proposal to Parliament (C7-0226/2011), 

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

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-

0441/2011), 

1. Adopts its position at first reading hereinafter set out; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 

módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Ciprus tekintetében ez a rendelet a 

2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének 

(2) bekezdése értelmében a schengeni 

vívmányokon alapuló, illetve azokkal 

egyéb módon összefüggő jogi aktus. 

(10) Ciprus tekintetében ez a rendelet a 

2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének 

(1) bekezdése értelmében a schengeni 

vívmányokon alapuló, illetve azokkal 

egyéb módon összefüggő jogi aktus. 

Indokolás 

A (10) és (11) preambulumbekezdésnek ugyanazt a logikát kell követnie, mint a Vízumkódex 
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(38) preambulumbekezdésének, és a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdésére 

és a 2005-ös csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdésére kell hivatkoznia, mivel a 

repülőtéri tranzitvízumról szóló rendelkezések kötelező erejűek és Ciprusra, Romániára és 

Bulgáriára a csatlakozás időpontjától alkalmazandók.  

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ez a rendelet a 2005-ös csatlakozási 

okmány 4. cikkének (2) bekezdése 

értelmében a schengeni vívmányokon 

alapuló, illetve azokkal egyéb módon 

összefüggő jogi aktus, 

(11) Ez a rendelet a 2005-ös csatlakozási 

okmány 4. cikkének (1) bekezdése 

értelmében a schengeni vívmányokon 

alapuló, illetve azokkal egyéb módon 

összefüggő jogi aktus, 

Indokolás 

A (10) és (11) preambulumbekezdésnek ugyanazt a logikát kell követnie, mint a Vízumkódex 

(38) preambulumbekezdésének, és a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdésére 

és a 2005-ös csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdésére kell hivatkoznia, mivel a 

repülőtéri tranzitvízumról szóló rendelkezések kötelező erejűek és Ciprusra, Romániára és 

Bulgáriára a csatlakozás időpontjától alkalmazandók.  
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INDOKOLÁS 

 

A javaslat célja a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet 

módosítása a repülőterek nemzetközi területein való átutazásra vonatkozó szabályok 

egyértelművé tétele érdekében a jogbiztonság és átláthatóság biztosítására.  

A 810/2009/EK rendeletet 2010. április 5. óta kell alkalmazni. A vízumkérelmek 

feldolgozásáról és a kiadott vízumok módosításáról szóló kézikönyv létrehozásáról szóló, 

2010. március 19-én elfogadott bizottsági határozat a Vízumkódexszel összhangban operatív 

utasításokat állapított meg a rendelet gyakorlati alkalmazására vonatkozóan.  

A kézikönyv összeállítása során megállapították, hogy a 3. cikk (5) bekezdésének a repülőtéri 

tranzitvízum-kötelezettség alóli kivételekről szóló b) és c) pontja nem egyértelmű: Mivel 

azonban a kézikönyv nem szabhat jogi kötelezettségeket a tagállamok számára, a 

jogbiztonság megteremtése és a szabályok egységes alkalmazása érdekében módosítani kell a 

Vízumkódexet. Az egyértelműsítés egyaránt fontos az egyéni utazók és a légitársaságok 

számára. 

A Vízumbizottság és a vízum-munkacsoport megvitatta a javaslatban szereplő szempontokat; 

a tagállamok pedig támogatták a Vízumkódex korlátozott mértékű módosítását célzó 

bizottsági kezdeményezést. 

A 810/2009/EK rendelet értelmében a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alá eső azon 

harmadik országbeli állampolgárok, akik valamely uniós tagállam, Kanada, Japán vagy az 

Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott vízummal, illetve valamely uniós tagállam, 

Andorra, Kanada, Japán, San Marino vagy az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 

érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, mentesülnek a repülőtéri tranzitvízum-

kötelezettség alól. 

A javaslat az alábbiak egyértelműsítéséhez szükséges technikai módosításra korlátozódik:  

 a schengeni vívmányok rendelkezéseit csak részben alkalmazó tagállam által 

kibocsátott, érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik 

országbeli állampolgár mentesül a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alól; 

 az érvényes vízummal rendelkezők akkor mentesülnek a repülőtéri tranzitvízum-

kötelezettség alól, ha a vízumot kibocsátó harmadik országba vagy egyéb harmadik 

országba utaznak, illetve, ha a vízum felhasználását követően visszatérnek a vízumot 

kibocsátó harmadik országból. 

 

Az előadó álláspontja 

 

Az előadó emlékeztet arra, hogy jelen esetben a repülőtéri tranzitvízumra vonatkozó 

rendelkezések technikai kiigazításáról van szó. E kiigazítás nem változtat a tagállamok 

gyakorlatán. A rendelet módosítása értelmében a schengeni rendelkezéseket nem (vagy még 

nem) alkalmazó tagállam (Egyesült Királyság, Írország, Ciprus, Bulgária és Románia) által 

kibocsátott, érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik 

országbeli állampolgár mentesül a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alól.  

 

Az előadó véleménye szerint a módosítás logikus: valóban indokolatlan újbóli ellenőrzésnek 
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alávetni azt a személyt, aki már vízummal vagy más tartózkodási engedéllyel rendelkezik, 

hiszen ő korábban már átesett ellenőrzésen, és ennek nyomán megállapítást nyert, hogy nem 

jelent kockázatot az illegális bevándorlás tekintetében. Emellett a javaslat a tagállamok 

igazgatási terheinek csökkentését is célozza. 

 

Az előadó a javaslat (10) és (11) preambulumbekezdésének helyesbítése céljából két technikai 

módosítást javasol. 

 

Az előadó támogatja a javaslatot, és javasolja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottságnak, hogy fogadja el ezt az állásfoglalást. 
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ELJÁRÁS 

Cím A Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 

810/2009/EK rendelet módosítása 
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