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A jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodás1 értelmében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport megvizsgálja a Bizottság által előterjesztett 
összes javaslatot.

Tájékoztatásul mellékeljük a tanácsadó munkacsoport véleményét a fenti javaslatról.

A Jogi Bizottság a szövegről előreláthatólag 2018.november 20-i ülésén nyilvánít véleményt.

Melléklet

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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Melléklet

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2018. október 11.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
A BIZOTTSÁG

A bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)
COM(2018)0303, 2018.5.16. – 2018/0153(COD)

Tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i 
intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2018. június 28-án, 
július 3-án és szeptember 6-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek 
között – a Bizottság által benyújtott, fent nevezett javaslatot.

A Tanács 2004. február 19-i 377/2004/EK rendeletét átdolgozó, a bevándorlási összekötő 
tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatnak a fent említett üléseken történő vizsgálatát1 követően a tanácsadó munkacsoport 
közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg.

1. A következő részeket az érdemi változások jelölésére általában használt szürke háttérrel 
kellett volna kiemelni:
– az első bevezető hivatkozásban a „63. cikke (3) bekezdése b) pontjára” szövegrész törlését 
és a „79. cikkének (2) bekezdésére” szövegrész betoldását;
– az 1. cikk (2) bekezdésében az „uniós és” szövegrész betoldását;
– a 3. cikk (1) bekezdésében a „Valamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy” szövegrész 
törlését;
– a 3. cikk (2) bekezdésének k) pontjában az „a fent említett” szövegrésznek az „az a)–j) 
pontban említett” szövegrészre való cseréjét;
– a 3. cikk (5) bekezdésében és az 5. cikk (1) bekezdésének bevezető részében az „A 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy” szövegrész törlését;
– az 5. cikk (1) bekezdésének g) pontjában az „a küldő tagállam illetékes hatóságai részére 
történő” szövegrész törlését.

                                               
1 A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó 
szöveg eredeti nyelvi változata.
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2. Az angol nyelvű változatban, a 3. cikk (1) bekezdésében az „operating” szót kiigazítások 
jelölésére szolgáló nyilak közé kellett volna tenni.
3. Az angol nyelvű változatban, a 3. cikk (2) bekezdésében a teljes egészében érdemi törlésre 
használt jelzéssel ellátott „the existence and activities of criminal organisations involved in 
smuggling of immigrants” szövegrészből a „the” névelőnek az „involved in” és a „smuggling 
of immigrants” szövegrészek között kellene állnia.
4. Az angol nyelvű változatban, a 11. cikkben a „Regulation (EC) N° 810/2009” szövegrész 
előtti „the” névelőt törölni kell.
5. A 13. cikkben az „I. mellékletben” hivatkozást a II. mellékletre való hivatkozásra kell 
módosítani.
6. A megfelelési táblázatot tartalmazó mellékletben a melléklet tévesen feltüntetett „VII.”-es 
számát ki kell javítani, hogy az „II.” legyen. 

Ennélfogva a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport egyhangú közös 
megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi 
módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az 
érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport 
megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli 
egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
jogtanácsos jogtanácsos főigazgató
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