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RÖVID INDOKOLÁS

2010. február 24-én a Bizottság jogalkotási javaslatot fogadott el, amely javasolja az Európai 
Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai 
Ügynökség (FRONTEX) felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet módosítását.

A jogalkotási javaslat célja a rendelet kiigazítása a Frontex értékeléséről és jövőbeni 
fejlesztéséről szóló 2008-as bizottsági közlemény és az igazgatótanács ajánlásai alapján az 
ügynökség működési képességeinek megerősítése érdekében. A javaslat megerősítené az 
ügynökség szerepét a műveletek előkészítése, összehangolása és végrehajtása terén, különös 
tekintettel az uniós tagállamokkal történő feladatmegosztásra, konkrétan az emberi 
erőforrások és a technikai berendezések mozgósítása tekintetében. Ezenkívül a javaslat 
értelmében a Frontex belső és külső megbízatása, valamint hatáskörei jelentősen 
kibővülnének. Az ügynökség a tagállamokkal együtt közösen vezethetne határőrzési 
feladatokat, harmadik országokba küldhetne összekötő tisztviselőket, közös műveleteket 
koordinálhatna, továbbá kísérleti projekteket indíthatna és finanszírozhatna.

A Frontex megbízatásának felülvizsgálata az ügynökség költségvetésének jelentős és 
fokozatos növelése után zajlik. Az ügynökség költségvetése, amely működésének 2004-es 
kezdetekor 6,2 millió euró volt, 2009-ben 83 millió euróra emelkedett.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése olyan új jogi keretet teremt, amelyet figyelembe kell 
venni e véleményben, mivel közösségi hatály alá vonja a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség témakörét, kiterjeszti az Európai Unió Bíróságának 
joghatóságát erre a területre, kibővíti az Európai Parlament jogkörét azáltal, hogy a Tanáccsal 
egyenértékű jogalkotói szereppel ruházza fel, továbbá az Alapjogi Charta kötelező érvényűvé 
tételével és az EU Emberi Jogok Európai Bíróságához történő csatlakozásának elindításával 
megerősíti az alapvető jogok elveit.

Az Emberi Jogi Albizottság által a Külügyi Bizottság számára készített vélemény célja ezért 
annak vizsgálata, hogy megbízatásának felülvizsgálata és kibővítése fényében az ügynökség 
hogyan képes szavatolni, megvédeni és előmozdítani az alapvető jogokat az uniós 
ügynökségként rá vonatkozó kötelezettségek értelmében. Ugyanakkor további célja, hogy 
foglalkozzon az ügynökség felelőssége és elszámoltathatósága, valamint az átláthatóságát 
jellemző hiányosságok kérdésével a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseinek és szellemének 
megfelelő kiigazítása érdekében. A Bizottság javaslatában a tagállami tisztviselők, a befogadó 
tagállam határőrei és a Frontex személyzete feladatköreinek kérdése továbbra sem 
egyértelmű, és félreérthető, és ezzel a Parlament illetékes bizottságának a bevándorlókat sújtó 
emberi jogi jogsértések eseteivel kapcsolatos panaszokban illetékes testületre vonatkozó nyílt 
kérdésekkel együtt kell foglalkoznia.

A Bizottság által javasolt módosítások pozitív fejleményt jelentenek, és hivatalossá teszik az 
ügynökségnek az alapvető jogok alábbi területeken történő tiszteletben tartására vonatkozó 
kötelezettségvállalásait és kötelezettségeit:

- a Frontex műveleteire vonatkozó jogi keret tisztázása annak megerősítésével, hogy az 
ügynökség tevékenységeinek meg kell felelniük a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexnek és 
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azokat az uniós és a nemzetközi joggal, valamint a nemzetközi védelemhez és az alapvető 
jogokhoz kapcsolódó kötelezettségekkel összhangban kell végezni,
- a közös műveletekben részt vevő személyzet számára nyújtott kötelező képzés az alapvető 
jogok területén,
- a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos jelentéstételi és értékelési rendszer létrehozása,
- a közös visszaküldési műveletek pénzügyi támogatásának az Európai Unió Alapjogi 
Chartája tiszteletben tartásától történő függővé tétele,
- magatartási kódex kidolgozása harmadik országok valamely ország területén szabálytalanul 
tartózkodó állampolgárainak visszaküldésére, beleértve a kitoloncolások felügyeletére 
vonatkozó hatékony rendszer kialakítását, amelyet függetlenül hajtanak végre, és amelynek 
keretében egy független ellenőr jelentést tesz a Bizottságnak,
- az igazgatótanács által ötévente végzett értékelésben külön elemzés kérése arra 
vonatkozóan, hogy „miként tartották tiszteletben az Európai Unió Alapjogi Chartáját”.

Ezek a javaslatok azonban továbbra is korlátozott jellegűek és nem szisztematikusak. Ahhoz, 
hogy hatékony mechanizmusokká válhassanak, a javasolt intézkedéseket szisztematikusan és 
jogilag kötelező érvényűen kell végrehajtani. Ezenkívül a Frontex által végrehajtott műveletek 
valamennyi szintjén és szakaszában elengedhetetlennek tartjuk az alapvető jogokkal és a 
nemzetközi védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos független és magas szintű szakmai 
ismereteket.

Az ügynökség tevékenységeinek az igazgatótanács által ötévente végzett értékelési folyamata 
eddig azt igazolta, hogy annak ellenére, hogy 2008. december 18-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament sürgette, hogy értékeljék „a FRONTEX tevékenységeinek az alapvető 
jogokra és szabadságjogokra gyakorolt hatását, különösen az emberek védelméért viselt 
felelősség tekintetében”, az ügynökség tevékenységeinek emberi jogokra gyakorolt hatásait 
részletesen még soha sem értékelték. Ennek következtében a Frontex partnereinek, köztük az 
Európai Unió Alapjogi Ügynökségének, az Egyesült Nemzetek Menekültügyi 
Főbiztosságának, továbbá a megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező nem kormányzati 
szervezeteknek a részvételével történő átfogó és független értékelés nélkülözhetetlen 
fontosságú tekintettel az ügynökség belső és külső megbízatásának javasolt megerősítésére. 
Ezenkívül az előadó javasolja, hogy az új 33. cikk (2b) bekezdését úgy módosítsák, hogy az 
értékelés arra összpontosuljon, hogy az Alapjogi Charta szerinti jogokat hogyan szavatolják, 
ne pedig arra, hogy a Chartát miként tartják be. Még célszerűbb lenne az ilyen értékelést a 
Frontex általános éves jelentéséhez csatolni.

Az ötéves értékelésen kívül a Frontex közös műveletekről és kísérleti projektekről készült 
saját elemzései is módszeres és független ellenőrzést és értékelést tesznek szükségessé a 
tekintetben, hogy az alapvető jogokra vonatkozó kötelezettségeknek hogyan tettek eleget a 
gyakorlatban, és nem szabad pusztán a működési célkitűzések megvalósulására szorítkozniuk. 
A felülvizsgált rendeletnek elvként kell tartalmaznia e független beszámoló elkészítését. Az 
alapvető jogok betartásának értékelése ezenkívül valódi esélyt teremtene a Bizottság számára 
arra, hogy reagálni tudjon a Frontexnek az uniós jog alkalmazásával kapcsolatos műveleteiből 
eredő hiányosságokra. Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságával folytatott 
jelenlegi együttműködést ki kellene terjeszteni annak érdekében, hogy az ENSZ-ügynökség 
számára lehetővé váljon a közös műveletek előkészítésében és végrehajtásában való részvétel, 
konkrétan a menedékkéréssel kapcsolatos vonatkozások esetében.



AD\853585HU.doc 5/30 PE448.907v02-00

HU

Bár a rendkívüli eseményekről szóló rendelkezéseket tartalmazó jelentéstételi és értékelési 
rendszer jogalkotási javaslatba történő beillesztése a helyes irányba mutat, továbbra sem 
tartalmaz konkrét eljárást az Alapjogi Charta betartásának szavatolására, valamint az 
elszámoltathatóság és a felelősség nyomon követésére, és ez utóbbi továbbra is igen pontatlan 
a Bizottság javaslatában. A közös visszaküldési műveletek esetében bevezetett 
nyomonkövetési követelményeknek megfelelően a felülvizsgált rendeletnek kötelező előírást 
kellene tartalmaznia a Frontex műveletek független megfigyeléséről és ezekről az uniós 
intézmények számára történő jelentéstételről az uniós jogszabályok és az alapvető jogok 
betartásának szempontjából.

Üdvözöljük a jogalkotási javaslat azon új rendelkezését, amely előírja, hogy a megfelelő 
képzésnek kötelező jellegűvé kell válnia a közös műveletekben részt vevő valamennyi fél 
számára. A Frontex és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége nemrégiben együttműködési 
megállapodást írt alá, amely konkrétan a Frontex alkalmazottak képzési szükségleteinek 
értékelését, valamint az alapvető jogokkal kapcsolatos képzési tevékenységek végrehajtásának 
értékelését irányozza elő. A Frontex és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága 
közötti levélváltás ezenkívül 2008 óta hivatalossá teszi az ezen a téren folytatott 
együttműködést.

Mindazonáltal a Bizottságnak hozzáférést kell biztosítania a Parlament számára a képzésekkel 
kapcsolatos információkhoz, köztük az Alapjogi Ügynökség által nyújtandó értékelésekhez. A 
képzéshez hasonló kapacitásfejlesztési kezdeményezések terén mind az Alapjogi 
Ügynökséggel, mind az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával folytatott megerősített 
együttműködés egyértelmű hozzáadott értéknek tekinthető. A civil társadalmi szervezeteknek 
a képzési programok kidolgozásába és végrehajtásába történő bevonását ugyanakkor a 
Frontexnek kell biztosítania.

Az előadó álláspontja szerint a Frontexen belüli jogi tanácsadási tevékenységet jelentős 
mértékben meg kell erősíteni az idegenek jogaival és a nemzetközi védelemmel, többek 
között a menedékjog kérdéseivel foglalkozó szakembergárda létrehozásával. A 
szakembergárdát, amelynek fő feladata, hogy tanáccsal lássa el a menedékkérőket és más, 
különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeket, például várandós nőket, gyermekeket 
és az embercsempészet áldozatait, módszeresen be kell vonni a Frontex műveleteibe és 
munkájába az illetékes nemzeti menedékügyi szolgálatok és a megfelelő szakmai 
ismeretekkel rendelkező nem kormányzati szervezetek mellett.

A Frontex kibővített külső megbízatása aggályos lehet emberi jogi szempontból és egy sor 
biztosítékot tesz szükségessé az EU alapvető jogokkal kapcsolatos kötelezettségeinek 
betartása érdekében. Az előadó nyomatékosan javasolja, hogy a jogalkotási javaslat 
tartalmazzon egyértelmű hivatkozást a visszaküldés tilalmára vonatkozó elv tiszteletben 
tartására az Alapjogi Charta 19. cikkének megfelelően, továbbá minden ember azon jogának 
tiszteletben tartására, hogy elhagyhasson bármely országot, köztük saját hazáját a Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 12. cikke (2) bekezdésének és az Emberi 
Jogok Európai Bírósága 4. jegyzőkönyve 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően. A Bizottság 
javaslata biztosítja, hogy az összekötő tisztviselők az uniós jog és az alapvető jogok 
betartásával végezzék feladataikat, továbbá hogy „olyan harmadik országokba küldhetők ki, 
amelyek határigazgatási gyakorlata tiszteletben tartja az emberi jogok minimális normáit”. 
Ezeknek a biztosítékoknak azonban mindenképpen vonatkozniuk kell ezen összekötő 
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tisztviselőkre. E tekintetben az előadó hangsúlyozza, hogy tisztázni kell az összekötő 
tisztviselők funkcióját, amely nem hasonlítható a nemzeti összekötő tisztviselők által időről 
időre végzett tanácsadói feladatokkal, továbbá magas színvonalú képzést kell biztosítani 
számukra az alapvető jogok és a nemzetközi védelemhez való hozzáférés témáiban. Ezenkívül 
a harmadik országokkal folytatott megerősített együttműködés, amelyet a Frontex és 
harmadik országok közötti kétoldalú munkamegállapodások tesznek hivatalossá, e 
megállapodások megkötését megelőzőn megköveteli az emberi jogok helyzetnek értékelését 
az érintett harmadik országban.

Az európai adatvédelmi biztos véleménye szerint „külön jogalapra van szükség, amely 
egyrészt a Frontex általi személyesadat-feldolgozás kérdésére vonatkozik, másrészt 
rendelkezik azon körülmények tisztázásáról, amelyek esetén az ügynökség általi ilyen jellegű 
adatkezelésre sor kerülhet szilárd adatvédelmi biztosítékoknak megfelelően”. Az előadó ezért 
alapvető fontosságúnak tartja a megfelelő jogalap és a biztosítékok e jogalkotási javaslatba 
történő beillesztését, figyelembe véve az ügynökség kibővített belső és külső feladatait, és 
különösen a származási országba való visszaküldés tilalmára vonatkozó elv tiszteletben 
tartását.

A Frontex és harmadik országok hatóságai közötti munkamegállapodásokat illetően a 
Bizottság javaslata csupán a Bizottság előzetes jóváhagyására hivatkozik az Európai 
Parlament által végzett demokratikus ellenőrzés nélkül. Mivel a Frontex uniós szerv, amelyre 
a teljes körű demokratikus ellenőrzés és átláthatóság elvei érvényesek, célszerű és jogos, hogy 
az Európai Parlamentet teljes körűen tájékoztassák az ilyen munkamegállapodásokról. 
Ezenkívül a fokozottabb átláthatóságot és a különböző iratokhoz, például a 
kockázatelemzésről szóló jelentésekhez, a közös műveletek értékeléseihez, valamint a 
megállapodások megkötését megelőzően megkövetelt emberjogi értékelésekhez történő 
szélesebb körű hozzáférést a Parlament számára is biztosítani kell.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet tiszteletben tartja a 
különösen az Európai Unió alapjogi 
chartája által rögzített alapvető jogokat és 
alapelveket, nevezetesen az emberi 
méltóságot, a kínzás és az embertelen vagy 
megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmát, 

(4) E rendelet tiszteletben tartja a 
különösen az Európai Unió alapjogi 
chartája („a Charta”) által rögzített 
alapvető jogokat és alapelveket, 
nevezetesen az emberi méltóságot, a kínzás 
és az embertelen vagy megalázó bánásmód 
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a szabadsághoz és biztonsághoz való jogot, 
a személyes adatok védelméhez való jogot, 
a menedékjogot, a származási országba 
való visszaküldés tilalmát, a 
megkülönböztetésmentességet, a 
gyermekek jogait, valamint a hatékony 
jogorvoslathoz való jogot. E rendeletet a 
tagállamoknak e jogokkal és alapelvekkel 
összhangban kell alkalmazniuk.

vagy büntetés tilalmát, a szabadsághoz és 
biztonsághoz való jogot, a személyes 
adatok védelméhez való jogot, a 
menedékjogot, a származási országba való 
visszaküldés tilalmát, a 
megkülönböztetésmentességet, a 
gyermekek jogait, valamint a hatékony 
jogorvoslathoz való jogot. E rendelet 
támogatja a harmadik országok 
állampolgárainak, illetve a hontalan 
személyeknek menekültként vagy a más 
okból nemzetközi védelemre jogosultként 
való elismerésének feltételeiről és az e 
státuszok tartalmára vonatkozó 
minimumszabályokról szóló, 2004. április 
29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv1, a 
harmadik országok illegálisan tartózkodó 
állampolgárainak visszatérésével 
kapcsolatban a tagállamokban használt 
közös normákról és eljárásokról szóló, 
2008. december 16-i 2008/115/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv2, továbbá a 
menekültstátusz megadására és 
visszavonására vonatkozó tagállami 
eljárások minimumszabályairól szóló 
2005. december 1-i 2005/85/EK tanácsi 
irányelv3 és a menedékkérők befogadása 
minimumszabályainak megállapításáról 
szóló 2003. január 27-i 2003/9/E tanácsi 
irányelv4 rendelkezéseit. E rendeletet a 
tagállamoknak e jogokkal és alapelvekkel 
összhangban kell alkalmazniuk.
___________________

1 HL L 304., 2004.9.30., 12–23. o.
2 HL L 348., 2008.12.24., 98-107. o.

3 HL L 326., 2005.12.13., 13-34. o.

4 HL L 31., 2003.2.6., 18-25. o.

Indokolás

Határigazgatási tevékenységei keretében a nemzetközi védelemmel kapcsolatos 
kötelezettségeinek megfelelően a Frontexnek tiszteletben kell tartania a harmadik országok 
állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi 
védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó 
minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv rendelkezéseit.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ügynökségnek maradéktalanul 
végre kell hajtania mind a Charta 
rendelkezéseit a bevándorlók emberi 
jogainak tiszteletben tartása és védelme 
tekintetében, mind a menekültek 
jogállásáról szóló, 1951. évi genfi 
egyezményt. Az ügynökség valamennyi 
tevékenységének összhangban kell lennie 
a vonatkozó nemzetközi joggal, valamint a 
nemzetközi védelemhez való hozzáféréshez 
kapcsolódó kötelezettségekkel;

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A külső határok forgalomellenőrzés és 
őrizet révén történő eredményes 
igazgatásának elő kell segítenie az illegális 
bevándorlás és az emberkereskedelem 
elleni küzdelmet, és csökkentenie kell a 
tagállamok belső biztonságát, közrendjét, 
közegészségügyét és nemzetközi 
kapcsolatait fenyegető veszélyeket.

(7) A külső határok hatékony 
forgalomellenőrzés és hatásos őrizet révén 
történő eredményes igazgatásának elő kell 
segítenie a szabálytalan bevándorlás és az 
emberkereskedelem elleni küzdelmet, és 
csökkentenie kell a tagállamok belső 
biztonságát, közrendjét, közegészségügyét 
és nemzetközi kapcsolatait fenyegető 
veszélyeket.

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Jóváhagyása esetén az egész szövegben 
megfelelő változtatásra van szükség.)

Indokolás

Az előadó az „illegális” kifejezés „szabálytalan” kifejezésre történő cseréjét javasolja az 
„illegális” bevándorlás és bevándorlókra történő hivatkozások esetén annak érdekében, hogy 
a rendelet szövege megfeleljen az e témához kapcsolódó más vonatkozó jogszabályok 
szövegének.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezért – különösen az Ügynökség 
műveleti kapacitásainak erősítése 
érdekében – felül kell vizsgálni az 
Ügynökség megbízatását, biztosítva 
egyúttal, hogy az összes meghozott 
intézkedés arányos legyen a kitűzött 
célokkal és teljes mértékben tiszteletben 
tartsa az alapvető jogokat, valamint a 
menekültek és a menedékkérők jogait, így 
elsősorban a visszaküldés tilalmát.

(10) A fenti kihívások, beleértve a 
migrációs csatornák egyre nagyobb 
összetettségét és sokrétűségét, azt jelenti, 
hogy – különösen az Ügynökség műveleti 
kapacitásainak erősítése érdekében – felül 
kell vizsgálni az Ügynökség megbízatását, 
biztosítva egyúttal, hogy az összes 
meghozott intézkedés arányos legyen a 
kitűzött célokkal és teljes mértékben 
tiszteletben tartsa az alapvető jogokat, 
valamint a menekültek és a menedékkérők 
jogait, így elsősorban a visszaküldés 
tilalmát.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az Ügynökség európai szinten folyó – 
az alapjogokra is kiterjedő – képzést 
biztosít a határőrök nemzeti oktatói 
számára, valamint további képzéseket és 
szemináriumokat szervez az illetékes 
nemzeti szolgálatok tisztviselői számára a 
külső határok ellenőrzésére és őrizetére, 
illetve a tagállamokban illegálisan 
tartózkodó, harmadik országbeli 
állampolgárok visszaküldésére 
vonatkozóan. Az Ügynökség a 
tagállamokkal együttműködve képzési 
programokat szervezhet a tagállamok 
területén. Ebből a szempontból a 
tagállamoknak határőreik nemzeti képzési 
programjaiba be kell építeniük az 
Ügynökség munkájának eredményeit.

(19) Az Ügynökség európai szinten folyó – 
az alapjogokra, a nemzetközi jogra és a 
nemzeti menekültügyi hatóságok 
struktúrájára kiterjedő – képzést biztosít a 
határőrök nemzeti oktatói számára, 
valamint további képzéseket és 
szemináriumokat szervez az illetékes 
nemzeti szolgálatok tisztviselői számára a 
külső határok ellenőrzésére és őrizetére, 
illetve a tagállamokban szabálytalanul 
tartózkodó, harmadik országbeli 
állampolgárok visszaküldésére 
vonatkozóan. Az Ügynökség a 
tagállamokkal együttműködve képzési 
programokat szervezhet a tagállamok 
területén. Ebből a szempontból a 
tagállamoknak határőreik nemzeti képzési 
programjaiba be kell építeniük az 
Ügynökség munkájának eredményeit. 
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamokban illegálisan 
tartózkodó, harmadik országbeli 
állampolgárok visszaküldésének operatív 
vonatkozásai a legtöbb tagállamban a külső 
határok ellenőrzéséért felelős hatóságok 
hatáskörébe tartoznak. Mivel e feladatok 
uniós szinten történő megvalósítása 
egyértelműen hozzáadott értékkel bír, az 
Ügynökség ennek megfelelően – az uniós 
visszatérési politikával teljes mértékben 
összhangban – biztosítja a szükséges 
segítséget a tagállamok közös visszatérési 
műveleinek megszervezéséhez és 
összehangolja azokat, 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 tehetők 
elérhetővé olyan tevékenységek és 
műveletek számára, amelyeket nem az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban hajtanak végre.

(21) A tagállamokban illegálisan 
tartózkodó, harmadik országbeli 
állampolgárok visszaküldésének operatív 
vonatkozásai a legtöbb tagállamban a külső 
határok ellenőrzéséért felelős hatóságok 
hatáskörébe tartoznak. Mivel e feladatok 
uniós szinten történő megvalósítása 
egyértelműen hozzáadott értékkel bír, az 
Ügynökség ennek megfelelően – az uniós 
visszatérési politikával teljes mértékben 
összhangban – biztosítja a szükséges 
segítséget a tagállamok közös visszatérési 
műveleinek megszervezéséhez és 
összehangolja azokat, továbbá 
meghatározza az úti okmányok 
megszerzésének helyes gyakorlatát, illetve 
a tagállamok területén illegálisan 
tartózkodó, harmadik országbeli 
állampolgárok visszaküldése során 
alkalmazandó magatartási kódexet. Az 
Unió nem végezhet, illetve finanszírozhat 
sem olyan tevékenységeket, sem olyan 
műveleteket, amelyek nincsenek 
összhangban az Európai Unió Alapjogi 
Chartájával. Az Alapjogi Charta 
megsértése esetén fel kell függeszteni a 
visszatérési műveleteket, és ki kell 
vizsgálni az esetet.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A 2007/2004/EK rendelet hatálya alá 
tartozó ügyekben harmadik országokkal 

(23) A 2007/2004/EK rendelet hatálya alá 
tartozó ügyekben harmadik országokkal 
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folytatott együttműködés egyre fontosabbá 
válik. Egy szilárd együttműködési 
modellnek a megfelelő harmadik 
országokkal való létrehozása érdekében az 
Ügynökség számára biztosítani kell a 
lehetőséget technikai segítségnyújtásra 
irányuló projektek megindítására és 
finanszírozására, valamint összekötő 
tisztviselők harmadik országba történő 
kiküldésére. Az Ügynökség számára 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy 
harmadik országok képviselőit – a 
szükséges képzés biztosítását követően – 
meghívja a tevékenységeiben való 
részvételre. A harmadik országokkal való 
együttműködés kiépítése az európai 
határigazgatási normák – így az alapvető 
jogok és az emberi méltóság tiszteletben 
tartásának – elterjesztése szempontjából is 
fontos.

folytatott együttműködés egyre fontosabbá 
válik. Egy szilárd együttműködési 
modellnek a megfelelő harmadik 
országokkal való létrehozása érdekében az 
Ügynökség számára biztosítani kell a 
lehetőséget technikai segítségnyújtásra 
irányuló projektek megindítására és 
finanszírozására, valamint összekötő 
tisztviselők harmadik országba történő 
kiküldésére. Az Ügynökség számára is 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy 
harmadik országok képviselőit – a 
szükséges képzés biztosítását követően – 
meghívja a tevékenységeiben való 
részvételre. A harmadik országokkal való 
együttműködés kiépítése az európai 
határigazgatási normák – így az alapvető 
jogok és az emberi méltóság tiszteletben 
tartásának – elterjesztése szempontjából is 
fontos.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont
2007/2004/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Figyelembe véve azt, hogy a külső 
határok ellenőrzése és őrizete a tagállamok 
felelőssége, az Ügynökség a vonatkozó 
uniós joggal, nemzetközi joggal, a 
nemzetközi védelemhez való hozzáféréssel 
kapcsolatos kötelezettségekkel és alapvető 
jogokkal összhangban megkönnyíti és 
hatékonyabbá teszi a külső határok 
igazgatására vonatkozó meglévő és 
jövőbeli európai uniós intézkedések, 
különösen a Schengeni Határ-ellenőrzési 
Kódex alkalmazását azáltal, hogy biztosítja 
a tagállamok ezen intézkedések 
végrehajtása érdekében tett lépéseinek 
összehangolását, és ezzel hozzájárul a 
személyek ellenőrzésének és az Európai 
Unió tagállamai külső határőrizetének 

(2) Figyelembe véve azt, hogy a külső 
határok ellenőrzése és őrizete a tagállamok 
felelőssége, az Ügynökség a vonatkozó 
uniós joggal, nemzetközi joggal, a 
nemzetközi védelemhez való hozzáféréssel 
kapcsolatos kötelezettségekkel és alapvető 
jogokkal összhangban megkönnyíti és 
hatékonyabbá teszi a külső határok 
igazgatására vonatkozó meglévő és 
jövőbeli európai uniós intézkedések, 
különösen a Schengeni Határ-ellenőrzési 
Kódex, valamint az Alapjogi Charta és a 
menekültek jogállásáról szóló 1951. évi 
genfi egyezmény alkalmazását azáltal, 
hogy biztosítja a tagállamok ezen 
intézkedések végrehajtása érdekében tett 
lépéseinek összehangolását, és ezzel 
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hatékony, magas és egységes szintű 
megteremtéséhez.

hozzájárul a személyek ellenőrzésének és 
az Európai Unió tagállamai külső 
határőrizetének hatékony, magas és 
egységes szintű megteremtéséhez, 
ugyanakkor alkalmazza az Alapjogi 
Charta rendelkezéseit a bevándorlók 
emberi jogainak tiszteletben tartása és 
védelme tekintetében; A nemzetközi jog 
vagy az Alapjogi Charta, különösen ez 
utóbbi 1., 4., 6., 18. és 19. cikkének 
megsértése esetén kötelező felfüggeszteni 
azon műveletet, amelynek során a jog 
megsértését észlelték.

Indokolás

Az uniós ügynökségként rá vonatkozó kötelezettségek keretében a Frontexnek végre kell 
hajtania a külső határok igazgatásával kapcsolatos uniós intézkedéseket és az Alapjogi 
Chartában foglalt elveket.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont – a pont
2007/2004/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kockázatelemzés végzése, beleértve a 
tagállamoknak a külső határoknál 
megjelenő fenyegetések és nyomás 
leküzdésére irányuló képességének 
értékelését; 

c) kockázatelemzés végzése, beleértve a 
tagállamoknak a külső határoknál 
megjelenő fenyegetések és nyomás 
leküzdésére irányuló képességének 
értékelését, és az ENSZ menekültügyi 
főbiztossága (UNHCR) és az ENSZ 
emberi jogi főbiztosa megállapításainak 
az értékelésbe történő belefoglalása, 
különös tekintettel a nemzetközi 
védelemre szorulók helyzetére, valamint 
rendszeres jelentéstétel az Európai 
Parlament, a Bizottság és a tagállamok 
számára;

Indokolás

Fontos, hogy kockázatelemzési folyamatába a Frontex foglalja bele a bevándorlók 
tranzitországokbeli emberjogi helyzetéről szóló független és átfogó megállapításokat.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont – b pont
2007/2004/EK rendelet
2 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Ügynökség által szervezett 
műveleti tevékenységekben való részvételt 
megelőzően az összes határőrnek és egyéb 
tagállami személyzetnek, valamint az 
Ügynökség személyzetének képzésben kell 
részesülnie a vonatkozó uniós és 
nemzetközi jogra, így az alapvető jogokra 
és a nemzetközi védelemhez való 
hozzáférésre vonatkozóan.

(1a) Az Ügynökség által szervezett 
műveleti tevékenységekben való részvételt 
megelőzően vagy összekötő tisztviselők 
esetében harmadik országbeli 
kiküldetésüket megelőzően az összes 
határőrnek és egyéb tagállami 
személyzetnek, valamint az Ügynökség 
személyzetének és összekötő 
tisztviselőinek képzésben kell részesülnie a 
vonatkozó uniós és nemzetközi jogra, így 
az alapvető jogokra és a nemzetközi 
védelemhez való hozzáférésre 
vonatkozóan.

Indokolás

A Frontex összekötő tisztviselői számára egyértelműen kötelezővé kellene tenni, hogy 
harmadik országbeli küldetéseiket megelőzően képzésben részesüljenek a vonatkozó uniós és 
nemzetközi jogra, így az alapvető jogokra és a nemzetközi védelemhez való hozzáférésre 
vonatkozóan. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont
2007/2004/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség önmaga is kezdeményezhet 
a tagállamokkal együttműködve 
megvalósítandó közös műveleteket és 
kísérleti projekteket.

Az Ügynökség önmaga is kezdeményezhet 
az érintett tagállamokkal együttműködve 
és a fogadó tagállam egyetértésével 
megvalósítandó közös műveleteket és 
kísérleti projekteket, amelyekről az 
Ügynökség általános jelentésében 
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tájékoztatja az Európai Parlamentet a 20. 
cikk (2) bekezdése b) pontjának 
megfelelően.

Indokolás

Az Ügynökség közös műveleteket csak a fogadó tagállam egyetértésének beszerzését követően 
kezdeményezhet.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont
2007/2004/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség be is fejezheti a közös 
műveleteket és kíséreli projekteket, 
amennyiben már nem állnak fenn e 
kezdeményezések folytatásának feltételei.

Az Ügynökség a fogadó tagállam 
egyetértésének megszerzését követően be 
is fejezheti a közös műveleteket és kíséreli 
projekteket, amennyiben már nem állnak 
fenn e kezdeményezések folytatásának 
feltételei. A részt vevő tagállamok kérhetik 
az Ügynökségtől valamely közös művelet 
vagy kísérleti program befejezését.

Indokolás

A fogadó tagállamnak döntő szava és szerepe kell, hogy legyen a műveletek befejezésében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont
2007/2004/EK rendelet
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Ügynökség értékeli a közös 
műveletek és kísérleti projektek 
eredményeit, és a részletes értékelési 
jelentéseket a tevékenység befejezését 
követő 60 napon belül továbbítja az 
igazgatótanács részére. Az Ügynökség az 

(4) Az Ügynökség értékeli a közös 
műveletek eredményeit, és a részletes 
értékelési jelentéseket a tevékenység 
befejezését követő 60 napon belül 
továbbítja az igazgatótanács és az Európai 
Parlament részére. Az Ügynökség az 
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eredményekről a 20. cikk (2) bekezdésének 
b) pontjában meghatározott éves 
jelentésben közzéteendő, átfogó, 
összehasonlító elemzést készít a jövőbeli 
műveletek és projektek minőségének, 
összehangoltságának és hatékonyságának 
javítása céljából.

eredményekről a 20. cikk (2) bekezdésének 
b) pontjában meghatározott éves 
jelentésben közzéteendő, átfogó, 
összehasonlító elemzést készít a jövőbeli 
műveletek és projektek minőségének, 
összehangoltságának és hatékonyságának 
javítása céljából. Az értékelési jelentések 
beszámolnak arról, hogy a közös 
műveletek és a kísérleti projektek 
megfeleltek-e az alapvető jogoknak, 
többek között a független megfigyelők 
által végzett felügyelet alapján.

Indokolás

Az értékeléseknek nem szabad csupán arra a kérdésre szorítkozniuk, hogy teljesültek-e egy 
adott művelet célkitűzései, hanem részletes értékelést kell tartalmazniuk az alapvető jogok 
betartásáról, amely része a Frontex műveleteket szabályozó jogi keretnek.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 5 pont
2007/2004/EK rendelet
3 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az operatív terv a következőket 
tartalmazza:

Az operatív terv a közös műveletek és 
kísérleti projektek elvégzéséhez 
szükségesnek vélt valamennyi szempontra 
kiterjed, és a következőket tartalmazza:

Indokolás

Az operatív tervnek külön utalnia kell a közös műveletek és kísérleti projektek elvégzésére 
vonatkozó valamennyi alapvető elemre.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 5 pont
2007/2004/EK rendelet
3 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kiküldött határőrök csapatainak 
összetétele;

e) a kiküldött határőrök csapatainak 
összetétele és más személyzet kihelyezése;

Indokolás

Az operatív tervnek részletes utalást kell tartalmaznia arra nézve, hogy hogyan mozgósítják a 
kiküldött határőrök csapatait és a többi személyzetet.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 5 pont
2007/2004/EK rendelet
3 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az események bejelentésére, az 
értékelési jelentéssel kapcsolatos 
teljesítménymutatókra, valamint a végleges 
értékelésnek a 3. cikk (4) bekezdésével 
összhangban történő benyújtásának végső 
időpontjára vonatkozóan részletes 
rendelkezéseket tartalmazó jelentési és 
értékelési rendszer. 

h) az események bejelentésére, az 
értékelési jelentéssel kapcsolatos 
teljesítménymutatókra, valamint a végleges 
értékelésnek a 3. cikk (4) bekezdésével 
összhangban történő benyújtásának végső 
időpontjára vonatkozóan részletes 
rendelkezéseket tartalmazó jelentési és 
értékelési rendszer. A rendkívüli 
események jelentésére szolgáló rendszer 
információkat tartalmaz különösen e 
rendelet vagy a Schengeni Határ-
ellenőrzési Kódexnek, köztük az alapvető 
jogoknak a közös műveletek és kísérleti 
projektek során történt megsértéseivel 
kapcsolatos, szavahihető állításokra 
vonatkozóan, és az Ügynökség 
haladéktalanul továbbítja ezeket a 
megfelelő nemzeti hatóságoknak és az 
igazgatótanácsnak.

Indokolás

A rendkívüli eseményekkel kapcsolatos jelentéstétel és azok értékelése alapvető fontosságú a 
Frontex-műveletekre vonatkozó jogi keret megfelelő érvényesítése érdekében. Egyértelművé 
kell tenni, hogy rendkívüli eseménynek számít a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex és az 
alapvető jogok megsértése, amint azt a javasolt 17. preambulumbekezdés kimondja. 
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 5 pont
2007/2004/EK rendelet
3 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a tengeri műveletek tekintetében az 
alkalmazandó joghatósággal kapcsolatos 
különös követelmények, valamint a közös 
művelet elvégzésének helye szerinti 
földrajzi területre vonatkozó tengerjogi 
rendelkezések.

i. a tengeri műveletek tekintetében az 
alkalmazandó joghatósággal kapcsolatos 
különös követelmények, valamint a közös 
művelet elvégzésének helye szerinti 
földrajzi területre vonatkozó jogszabályok.

Indokolás

A tengeri műveleteknek a vonatkozó alkalmazandó jogszabályokon kell alapulniuk.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 5 pont
2007/2004/EK rendelet
3 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a szükség esetén és a vonatkozó 
műveleti együttműködési 
megállapodásokban megállapított 
rendelkezések keretében a harmadik 
országokkal folytatott együttműködésre 
vonatkozó rendelkezések.

Indokolás

A harmadik országokkal folytatott együttműködés jellegét minden esetben a műveleti tervbe 
kell illeszteni, és annak összhangban kell lennie a vonatkozó műveleti együttműködési 
megállapodásokkal.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 5 pont
2007/2004/EK rendelet
3 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az ügynökség kérésére a 
határőröket kiküldés céljából rendelkezésre 
bocsátják, kivéve, ha a tagállam a nemzeti 
feladatok ellátását jelentősen érintő 
rendkívüli helyzettel szembesül. E 
kérelmet az igényelt kiküldetés előtt 
legalább harminc nappal kell benyújtani. 
Ez nem befolyásolja a származási tagállam 
önállóságát a személyzet kiválasztása és 
kiküldetésük időtartamának megválasztása 
terén.

(3) A tagállamok az ügynökség kérésére a 
határőröket kiküldés céljából rendelkezésre 
bocsátják, kivéve, ha a tagállam a nemzeti 
feladatok ellátását jelentősen érintő 
rendkívüli helyzettel szembesül. E 
kérelmet az igényelt kiküldetés előtt 
legalább harminc nappal kell benyújtani. 
Ez nem befolyásolja a származási tagállam 
önállóságát a személyzet kiválasztása és 
kiküldetésük időtartamának megválasztása 
terén. Az egyes tagállamok határőrök 
tekintetében történő hozzájárulását az 
egyes műveletek során az Ügynökség és az 
érintett tagállamok közötti éves kétoldalú 
megállapodások határozzák meg.

Indokolás

Az egyes tagállamok egyes műveletekhez való hozzájárulásának pontos feltételeit az 
Ügynökség és az adott tagállam közötti éves kétoldalú megállapodások határozzák meg.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 7 pont
2007/2004/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség létrehozza és 
továbbfejleszti a határőrök képzésének 
egységes alaptanterveit, illetve európai 
szinten képzést biztosít a tagállamok 
nemzeti határőreinek oktatói részére. A 
tagállamok felhasználják az egységes 
alaptantervet nemzeti határőreik képzése 
során, beleértve az alapvető jogokra és a 

Az Ügynökség létrehozza és 
továbbfejleszti a határőrök képzésének 
egységes alaptanterveit, illetve európai 
szinten képzést biztosít a tagállamok 
nemzeti határőreinek oktatói részére. Az 
Európai Parlamentet tájékoztatják az 
egységes alaptantervek tartalmáról. A 
tagállamok felhasználják az egységes 
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nemzetközi védelemhez való hozzáférésre 
vonatkozó képzést is.

alaptantervet nemzeti határőreik képzése 
során, beleértve az alapvető jogokra és a 
nemzetközi védelemhez való hozzáférésre 
vonatkozó képzést is. Az egységes 
alaptantervek kidolgozásakor, 
végrehajtásakor és értékelésekor az 
Ügynökségnek szorosan együtt kell 
működnie az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségével és az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztosságával.

Indokolás

Az Európai Parlament számára hozzáférést kell biztosítani a képzéssel kapcsolatos 
információkhoz. A képzéshez hasonló kapacitásfejlesztési kezdeményezések terén mind az 
Alapjogi Ügynökséggel, mind az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával folytatott megerősített 
együttműködés egyértelmű hozzáadott értéknek tekinthető.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 8 pont
2007/2004/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés - 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– vétel esetén az Ügynökség hivatalosan 
megállapodik valamely tagállammal, hogy 
az utóbbi biztosítja az eszköz 
nyilvántartásba vételét;

– vétel esetén az Ügynökség hivatalosan 
megállapodik valamely tagállammal, hogy 
az utóbbi biztosítja az eszköz 
nyilvántartásba vételét az adott 
tagállamban hatályban lévő 
jogszabályokkal összhangban;

Indokolás

A nemzeti jogszabályokat minden esetben tiszteletben kell tartani az új berendezések 
regisztrációja esetében.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 8 pont
2007/2004/EK rendelet
7 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Ügynökség finanszírozza azon 
eszközök kiküldését, amelyek részét 
képezik a valamely tagállam által egy adott 
év tekintetében biztosított minimális számú 
eszköznek . A minimális számú eszközök 
körébe nem tartozó eszköz kiküldését az 
Ügynökség a támogatható kiadások 
legfeljebb 60%-áig társfinanszírozhatja.

(5) Az Ügynökség finanszírozza azon 
eszközök kiküldését, amelyek részét 
képezik a valamely tagállam által egy adott 
év tekintetében biztosított minimális számú 
eszköznek . A minimális számú eszközök 
körébe nem tartozó eszköz kiküldését az 
Ügynökség a támogatható kiadások 
legfeljebb 60%-áig társfinanszírozhatja. A 
berendezés működtetési költségét az 
Ügynökség fedezi.

Indokolás

Minden tagállam számára fontos, hogy a berendezés működtetési költségét az Ügynökség 
fedezze.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 10 pont – a a pont (új)
2007/2004/EK rendelet
8 e cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„ga) a rendkívüli események Ügynökség 
általi, az igazgatótanács és a megfelelő 
nemzeti állami hatóságok felé történő 
azonnali bejelentésére vonatkozó 
rendelkezés.”

Indokolás

Rendkívüli esemény esetén az Ügynökségnek azonnal tájékoztatnia kell az igazgatótanácsot és 
a megfelelő nemzeti állami hatóságokat.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 10 pont – b pont
2007/2004/EK rendelet
8 e cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az események bejelentésére, az 
értékelési jelentéssel kapcsolatos 
teljesítménymutatókra, valamint a 
végleges értékelésnek a 3. cikk (4) 
bekezdésével összhangban történő 
benyújtásának végső időpontjára 
vonatkozóan részletes rendelkezéseket 
tartalmazó jelentési és értékelési rendszer.

h) az értékelési jelentéssel kapcsolatos 
teljesítménymutatókra és a végleges 
értékelésnek a 3. cikk (4) bekezdésével 
összhangban történő benyújtásának végső 
időpontjára vonatkozó jelentési és 
értékelési rendszer.

Indokolás

A rendkívüli események jelentéséről külön esik szó az előző pontban.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 10 pont – b pont
2007/2004/EK rendelet
8 e cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a tengeri műveletek tekintetében az 
alkalmazandó joghatósággal kapcsolatos 
különös követelmények, valamint a közös 
művelet elvégzésének helye szerinti 
földrajzi területre vonatkozó tengerjogi 
rendelkezések.

i. a tengeri műveletek tekintetében az 
alkalmazandó joghatósággal kapcsolatos 
különös követelmények, valamint a közös 
művelet elvégzésének helye szerinti 
földrajzi területre vonatkozó jogszabályok.

Indokolás

A tengeri műveleteknek az e területen alkalmazandó jogszabályokon kell alapulniuk.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1 cikk – 12 pont 
2007/2004/EK rendelet
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség az illegálisan tartózkodó 
harmadik országokbeli állampolgárok légi 
úton történő visszaküldésére vonatkozó 
magatartási kódexet dolgoz ki, amelyet az 
Ügynökség által koordinált valamennyi 
közös visszatérési művelet során 
alkalmazni kell. A kódex leírja azt a közös, 
egységesített eljárást, amely leegyszerűsíti 
a kitoloncolásra szolgáló közös légi járatok 
megszervezését, illetve garantálja, hogy a 
kitoloncolásra emberséges módon, 
valamint az alapvető jogok – különösen az 
emberi méltóság, a kínzás és az embertelen 
vagy megalázó bánásmód vagy büntetés 
tilalmának elvei, a szabadsághoz és 
biztonsághoz való jog, a személyes adatok 
védelméhez való jog, és a 
megkülönböztetésmentesség – teljes körű 
tiszteletben tartásával kerüljön sor.

(2) Az Ügynökség az illegálisan tartózkodó 
harmadik országokbeli állampolgárok légi 
úton történő visszaküldésére vonatkozó 
magatartási kódexet dolgoz ki, amelyet az 
Ügynökség által koordinált valamennyi 
közös visszatérési művelet során 
alkalmazni kell. A kódex leírja azt a közös, 
egységesített eljárást, amely leegyszerűsíti 
a kitoloncolásra szolgáló közös légi járatok 
megszervezését, illetve garantálja, hogy a 
kitoloncolásra emberséges módon, 
valamint az alapvető jogok – különösen az 
emberi méltóság, a kínzás és az embertelen 
vagy megalázó bánásmód vagy büntetés 
tilalmának elvei, a szabadsághoz és 
biztonsághoz való jog, a személyes adatok 
védelméhez való jog, és a 
megkülönböztetésmentesség – teljes körű 
tiszteletben tartásával kerüljön sor. A 
magatartási kódexnek lehetőséget kellene 
biztosítania a visszaküldés 
felfüggesztésére abban az esetben, ha 
okkal feltételezhető, hogy a visszaküldés 
az alapvető jogok megsértését 
eredményezné.

Indokolás

A visszaküldés felfüggesztésének lehetősége alapvető fontosságú eljárási biztosíték abban az 
esetben, ha az alapvető jogok sérülnének. 

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1 cikk – 12 pont 
2007/2004/EK rendelet
9 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A magatartási kódex különös figyelmet 
fordít a 2008/115/EK irányelv 8. cikkének 
(6) bekezdésében megállapított azon 
kötelezettségre, hogy gondoskodni kell a 
kitoloncolás hatékony ellenőrzési 
rendszeréről. A közös visszatérési 
műveletek esetében független ellenőrzést 
kell végezni, amelynek ki kell terjednie az 
adott művelet egészére, az indulást 
megelőző szakasztól a kitoloncolt 
személyek visszafogadó államnak történő 
átadásig. Ezenfelül a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrző 
szerv – a magatartási kódexnek és 
kiváltképpen az alapvető jogoknak való 
megfelelésre is kitérő – észrevételeit, 
amelyek részét képezik a belső visszatérési 
műveleti zárójelentésnek. Az ellenőrző 
szerv jelentéseit bele kell illeszteni az éves 
jelentéstételi mechanizmusba a 
kitoloncolási műveletek átláthatósága és 
következetes értékelése érdekében.

(3) A magatartási kódex különös figyelmet 
fordít a 2008/115/EK irányelv 8. cikkének 
(6) bekezdésében megállapított azon 
kötelezettségre, hogy gondoskodni kell a 
kitoloncolás hatékony ellenőrzési 
rendszeréről. A közös visszatérési 
műveletek esetében független ellenőrzést 
kell végezni, amelynek ki kell terjednie az 
adott művelet egészére, az indulást 
megelőző szakasztól a kitoloncolt 
személyek visszafogadó államnak történő 
átadásig. Az ellenőrök számára 
hozzáférést kell biztosítani valamennyi 
szükséges eszközhöz, beleértve a 
befogadóközpontokat és repülőgépeket, és 
megfelelő képzésben kell részesülniük 
feladataik ellátásához. Ezenfelül a 
Bizottság rendelkezésére kell bocsátani az 
ellenőrző szerv – a magatartási kódexnek 
és kiváltképpen az alapvető jogoknak való 
megfelelésre is kitérő – észrevételeit, 
amelyek részét képezik a belső visszatérési 
műveleti zárójelentésnek. Az ellenőrző 
szerv jelentéseit bele kell illeszteni az éves 
nyilvános jelentéstételi mechanizmusba a 
kitoloncolási műveletek átláthatósága és 
következetes értékelése érdekében.

Indokolás

A kitoloncolások átfogó és hatékony ellenőrzése érdekében az ellenőrök számára 
akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi vonatkozó létesítményhez. Az ellenőrzés 
minősége és hatékonysága attól is függ, hogy az ellenőrök megfelelő képzésben részesülnek-e. 

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 16 pont
2007/2004/EK rendelet
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség együttműködhet az Az Ügynökség együttműködhet az 
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Europollal, Európai Menekültügyi 
Támogató Hivatallal, az Európai Unió 
Alapjogi Ügynökségével és az Európai 
Unió más ügynökségeivel és szerveivel, 
valamint az e rendelet hatálya alá tartozó 
ügyekben illetékes nemzetközi 
szervezetekkel az e szervezetekkel 
megkötött munkamegállapodások 
keretében, a Szerződés vonatkozó 
rendelkezéseivel és az e szervezetek 
hatásköréről szóló rendelkezésekkel 
összhangban.

Europollal, Európai Menekültügyi 
Támogató Hivatallal, az Európai Unió 
Alapjogi Ügynökségével és az Európai 
Unió más ügynökségeivel és szerveivel, 
valamint az e rendelet hatálya alá tartozó 
ügyekben illetékes nemzetközi 
szervezetekkel az e szervezetekkel 
megkötött munkamegállapodások 
keretében, a Szerződés vonatkozó 
rendelkezéseivel és az e szervezetek 
hatásköréről szóló rendelkezésekkel 
összhangban. Az Európai Parlamentet 
tájékoztatják az Ügynökség által kötött 
bármilyen ilyen jellegű megállapodásról.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 16 pont
2007/2004/EK rendelet
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tevékenységi körébe tartozó 
ügyekben és a feladatai teljesítéséhez 
szükséges mértékben az Ügynökség 
elősegíti a tagállamok és harmadik 
országok közötti operatív együttműködést 
az Európai Unió külkapcsolati 
politikájának keretében, különösen az 
európai szomszédsági politikán keresztül 
és a Mediterrán Unió keretében, így az 
emberi jogok vonatkozásában is.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 16 pont
2007/2004/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség összekötő tisztviselőket 
küldhet ki harmadik országokba, akik 

(2) Az Ügynökség összekötő tisztviselőket 
küldhet ki harmadik országokba, akik 
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feladataik ellátása során a lehető 
legmagasabb szintű védelemben 
részesülnek, és akik a tagállamok 
összekötő tisztviselőinek a 377/2004/EK 
tanácsi rendelet alapján létrehozott helyi 
vagy regionális együttműködési 
hálózatának részét képezik. Összekötő 
tisztviselők kizárólag olyan harmadik 
országokba küldhetők ki, amelyek 
határigazgatási gyakorlata tiszteletben 
tartja az emberi jogok minimális normáit. 
A kiküldés tekintetében elsőbbséget kell 
biztosítani azoknak a harmadik 
országoknak, amelyek kockázatelemzés 
alapján az illegális bevándorlás 
vonatkozásában származási vagy 
tranzitországnak minősülnek. Az 
Ügynökség kölcsönösségi alapon az adott 
harmadik országokból kiküldött összekötő 
tisztviselőket is fogadhat határozott 
időtartamra. Az igazgatótanács az 
ügyvezető igazgató javaslatára a 24. cikk 
rendelkezéseivel összhangban évente 
fogadja el az elsőbbségi jegyzéket.

feladataik ellátása során a lehető 
legmagasabb szintű védelemben 
részesülnek, és akik a tagállamok 
összekötő tisztviselőinek a 377/2004/EK 
tanácsi rendelet alapján létrehozott helyi 
vagy regionális együttműködési 
hálózatának részét képezik. Összekötő 
tisztviselők az igazgatótanács 
jóváhagyását követően kizárólag olyan 
harmadik országokba küldhetők ki, 
amelyek határigazgatási gyakorlata 
tiszteletben tartja az alapvető jogokat és a 
védelemre vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségeket. Az EU külpolitikájának 
keretében a kiküldés tekintetében 
elsőbbséget kell biztosítani azoknak a 
harmadik országoknak, amelyek 
kockázatelemzés alapján az illegális 
bevándorlás vonatkozásában származási 
vagy tranzitországnak minősülnek. Az 
Ügynökség kölcsönösségi alapon az adott 
harmadik országokból kiküldött összekötő 
tisztviselőket is fogadhat határozott 
időtartamra. Az igazgatótanács az 
ügyvezető igazgató javaslatára a 24. cikk 
rendelkezéseivel összhangban évente 
fogadja el az elsőbbségi jegyzéket.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1 cikk – 16 pont
2007/2004/EK rendelet
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az összekötő tisztviselők feladata 
többek között – az uniós jog betartása 
mellett és az alapvető jogokkal 
összhangban – kapcsolatok kiépítése és 
fenntartása a kirendelésük szerinti 
harmadik országok illetékes hatóságaival 
az illegális bevándorlás megelőzése és az 
elleni küzdelem, valamint az illegális 
bevándorlók visszaküldésének elősegítése 

(3) Az összekötő tisztviselők feladata 
többek között – az uniós jog betartása 
mellett és az alapvető jogokkal 
összhangban, különös tekintettel 
valamennyi ember azon jogára, hogy 
elhagyjon valamely országot, beleértve 
saját hazáját – kapcsolatok kiépítése és 
fenntartása a kirendelésük szerinti 
harmadik országok illetékes hatóságaival 
az illegális bevándorlás megelőzése és az 
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céljából. elleni küzdelem, valamint az illegális 
bevándorlók visszaküldésének elősegítése 
céljából.

Indokolás

A harmadik országokba kiküldött összekötő tisztviselők tevékenységeit illetően a rendeletnek 
egyértelmű hivatkozást kellene tartalmaznia minden ember azon jogának tiszteletben 
tartására, hogy elhagyhasson bármely országot, köztük saját hazáját a Polgári és Politikai 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 12. cikke (2) bekezdésének és az Emberi Jogok Európai 
Bírósága 4. jegyzőkönyve 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1 cikk – 16 pont
2007/2004/EK rendelet
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Ügynökség – az Unió külkapcsolati 
politikáját támogató, megfelelő eszközök 
rendelkezéseivel összhangban – uniós 
finanszírozásban részesülhet. Technikai 
segítségnyújtási projekteket indíthat és 
finanszírozhat harmadik országokban az e 
rendelet hatálya alá tartozó ügyekben. Az 
Ügynökség harmadik országok, más uniós 
ügynökségek és szervek, illetve 
nemzetközi szervezetek képviselőit is 
felkérheti, hogy vegyenek részt a 3., 4. és 
5. cikkben említett tevékenységeiben. 
Ezeket a képviselőket az Ügynökség – 
részvételüket megelőzően – megfelelő 
képzésben részesíti.

(4) Az Ügynökség – az Unió külkapcsolati 
politikáját támogató, megfelelő eszközök 
rendelkezéseivel összhangban – uniós 
finanszírozásban részesülhet. Technikai 
segítségnyújtási projekteket indíthat és 
finanszírozhat harmadik országokban az e 
rendelet hatálya alá tartozó ügyekben 
kapacitásaik javítása céljából, többek 
között az emberi jogok terén. Az 
Ügynökség biztosítja, hogy az e projektek 
keretében zajló műveletekhez biztosított 
segítségnyújtás ne történjen meg olyan 
harmadik országok esetében, ahol okkal 
feltételezhető, hogy az ilyen műveletek az 
alapvető jogok megsértését 
eredményeznék. Az Ügynökség harmadik 
országok, más uniós ügynökségek és 
szervek, illetve nemzetközi szervezetek 
képviselőit is felkérheti, hogy vegyenek 
részt a 3., 4. és 5. cikkben említett 
tevékenységeiben, a fogadó tagállammal 
fennálló egyetértést követően. Ezeket a 
képviselőket az Ügynökség – részvételüket 
megelőzően – megfelelő képzésben 
részesíti, különös tekintettel az alapvető 
jogokra.
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Indokolás

Annak érdekében, hogy tükröződjön az Európai Bizottság javaslatát kísérő hatásértékelésben 
megfogalmazott elv, nem szabadna uniós támogatásban részesíteni olyan harmadik 
országokat, ahol feltételezhető, hogy a közös műveletek az alapvető jogok megsértését 
eredményezhetik.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 16 pont
2007/2004/EK rendelet
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2. cikk (2) bekezdésében 
említetteknek megfelelően harmadik 
országokkal kétoldalú megállapodások 
megkötésekor a tagállamok adott esetben 
az Ügynökség szerepére és hatásköreire 
vonatkozó rendelkezéseket is 
belefoglalhatnak azokba, különösen az 
Ügynökség által a 3. cikkben említett 
tevékenységek során kiküldött csapatok 
tagjai végrehajtási jogköreinek 
gyakorlására vonatkozóan.

(5) A 2. cikk (2) bekezdésében 
említetteknek megfelelően harmadik 
országokkal műveleti szinten folytatott 
együttműködésről szóló kétoldalú 
megállapodások megkötésekor a 
tagállamok adott esetben az Ügynökség 
szerepére és hatásköreire vonatkozó 
rendelkezéseket is belefoglalhatnak 
azokba, különösen az Ügynökség által a 3. 
cikkben említett tevékenységek során 
kiküldött csapatok tagjai végrehajtási 
jogköreinek gyakorlására vonatkozóan. E 
kétoldalú megállapodások szövegét 
továbbítják az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak.

Indokolás

A tagállamok harmadik országokkal kötött olyan kétoldalú megállapodásai esetében, amelyek 
rendelkezéseket tartalmaznak a Frontex szerepéről és hatásköréről, az Európai Parlamentnek 
lehetőséget kell biztosítani az ellenőrzésre, és az Európai Bizottság rendelkezésére kell 
bocsátani azokat annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljenek a tagállamok uniós jog 
szerinti kötelezettségeinek és az alapvető jogoknak, az e rendeletben foglaltaknak 
megfelelően.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1 cikk – 16 pont
2007/2004/EK rendelet
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Ügynökség a Szerződés vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban 
együttműködhet a harmadik országoknak e 
rendelet hatálya alá tartozó ügyekben 
illetékes hatóságaival, az e hatóságokkal 
kötött munkamegállapodások keretében.

(6) Az Ügynökség a Szerződés, és 
különösen az Alapjogi Charta, valamint a 
nemzetközi jog vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban, különös tekintettel a 
visszaküldés tilalmára vonatkozó elv 
tiszteletben tartására, együttműködhet a 
harmadik országoknak e rendelet hatálya 
alá tartozó ügyekben illetékes hatóságaival, 
az e hatóságokkal kötött 
munkamegállapodások keretében. A 
megállapodások garantálják a nemzetközi 
emberi jogok és a humanitárius jog 
harmadik országok általi betartását.

Indokolás

Uniós ügynökségként tevékenységei során a Frontex köteles maradéktalanul tiszteletben 
tartani és elősegíteni az alapvető jogokat (az Alapjogi Charta 51. cikke). Ezeknek az 
alapelveknek a harmadik országokkal való együttműködési megállapodások megkötésekor is 
érvényesülniük kell.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 16 pont
2007/2004/EK rendelet
14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (2) és (6) bekezdésben említett 
tevékenységekhez a Bizottság előzetes 
kedvező véleménye szükséges.

(7) A (2) és (6) bekezdésben említett 
tevékenységekhez a Bizottság előzetes 
kedvező véleménye szükséges. Az Európai 
Parlamentet tájékoztatni kell az 
Ügynökség és harmadik országok 
hatóságai közötti együttműködési 
megállapodásokról.



AD\853585HU.doc 29/30 PE448.907v02-00

HU

Indokolás

Uniós szervként a Frontexre a teljes demokratikus ellenőrzés és átláthatóság elvei 
vonatkoznak. Ezeknek a munkamegállapodásoknak összhangban kell lenniük az EU 
külpolitikájával, a Bizottságnak pedig meg kell indokolnia kedvező véleményét.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 23 pont
2007/200404/EK rendelet
33 cikk – 2 b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az értékelés külön elemzést tartalmaz 
arra vonatkozóan, hogy a rendelet 
alkalmazásának megfelelően miként 
tartották tiszteletben az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját.

(2b) Az értékelés külön elemzést tartalmaz 
arra vonatkozóan, hogy e rendelet 
alkalmazásának megfelelően miként 
szavatolták az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában foglalt jogokat. Az elemzés 
éves értékelését az Ügynökség általános 
jelentéséhez csatolják.
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