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Módosítás  344 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Annak érdekében, hogy valamennyi 

külső határnál biztosítsa a koherens 

európai határigazgatást, az ügynökség 

megkönnyíti és eredményesebbé teszi a 

külső határok igazgatására vonatkozó 

meglévő és jövőbeni uniós intézkedések, 

különösen az 562/2006/EK rendelettel 

létrehozott Schengeni határ-ellenőrzési 

kódex alkalmazását. 

(1) Annak érdekében, hogy az EU 

valamennyi külső határánál biztosítsa a 

koherens európai határigazgatást, az 

ügynökség megkönnyíti és 

eredményesebbé teszi a külső határok 

igazgatására vonatkozó meglévő és 

jövőbeni uniós intézkedések, különösen az 

562/2006/EK rendelettel létrehozott 

Schengeni határ-ellenőrzési kódex 

alkalmazását. 

Or. en 

 

Módosítás  345 

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel, Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Annak érdekében, hogy valamennyi 

külső határnál biztosítsa a koherens európai 

határigazgatást, az ügynökség megkönnyíti 

és eredményesebbé teszi a külső határok 

igazgatására vonatkozó meglévő és 

jövőbeni uniós intézkedések, különösen az 

562/2006/EK rendelettel létrehozott 

Schengeni határ-ellenőrzési kódex 

alkalmazását. 

(1) Annak érdekében, hogy valamennyi 

külső határnál biztosítsa a koherens európai 

határigazgatást, az ügynökség megkönnyíti 

és eredményesebbé teszi a külső határok 

igazgatására vonatkozó meglévő és 

jövőbeni uniós intézkedések, többek között 

az 562/2006/EK rendelettel létrehozott 

Schengeni határ-ellenőrzési kódex 

alkalmazását. 
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Or. en 

 

Módosítás  346 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Caterina 

Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Annak érdekében, hogy valamennyi 

külső határnál biztosítsa a koherens európai 

határigazgatást, az ügynökség megkönnyíti 

és eredményesebbé teszi a külső határok 

igazgatására vonatkozó meglévő és 

jövőbeni uniós intézkedések, különösen az 

562/2006/EK rendelettel létrehozott 

Schengeni határ-ellenőrzési kódex 

alkalmazását. 

(1) Annak érdekében, hogy valamennyi 

külső határnál biztosítsa a koherens európai 

határigazgatást, az ügynökség megkönnyíti 

és eredményesebbé teszi a külső határok 

igazgatására vonatkozó meglévő és 

jövőbeni uniós intézkedések, különösen az 

562/2006/EK rendelettel létrehozott 

Schengeni határ-ellenőrzési kódex 

alkalmazását, hozzájárul a bevált 

gyakorlatok azonosításához, 

kialakításához és megosztásához, 

valamint előmozdítja az uniós 

határigazgatási jogszabályok és előírások 

kidolgozását, különös hangsúlyt helyezve 

az alapvető jogokra és a nemzetközi 

védelemre. 

Or. en 

 

Módosítás  347 

Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Annak érdekében, hogy valamennyi 

külső határnál biztosítsa a koherens európai 

határigazgatást, az ügynökség megkönnyíti 

és eredményesebbé teszi a külső határok 

igazgatására vonatkozó meglévő és 

jövőbeni uniós intézkedések, különösen az 

562/2006/EK rendelettel létrehozott 

(1) Annak érdekében, hogy valamennyi 

külső határnál biztosítsa a koherens európai 

határigazgatást, az ügynökség megkönnyíti 

és eredményesebbé teszi a külső határok 

igazgatására vonatkozó meglévő és 

jövőbeni uniós intézkedések, különösen az 

562/2006/EK rendelettel létrehozott 
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Schengeni határ-ellenőrzési kódex 

alkalmazását. 

Schengeni határ-ellenőrzési kódex 

alkalmazását, hozzájárul a bevált 

gyakorlatok azonosításához, 

kialakításához és megosztásához, 

valamint előmozdítja az uniós 

határigazgatási jogszabályok és előírások 

kidolgozását és végrehajtását, biztosítva az 

alapvető jogok tiszteletben tartását és a 

nemzetközi védelemmel kapcsolatos 

kötelezettségek betartását. 

Or. en 

 

Módosítás  348 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6a. cikk 

 Elszámoltathatóság 

 Az Ügynökség az Európai Parlamenttel és 

a Tanáccsal szemben elszámolási 

kötelezettséggel tartozik. 

Or. en 

 

Módosítás  349 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Annak érdekében, hogy a 

határellenőrzés és a visszatérés területén 

segítse a hatékonyság és az egységesen 

magas színvonal biztosítását, az ügynökség 

a következő feladatokat látja el: 

(1) Annak érdekében, hogy a 

határellenőrzés területén segítse a 

hatékonyság és az egységesen magas 

színvonal biztosítását, az ügynökség a 

következő feladatokat látja el: 

Or. en 
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Módosítás  350 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés– a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) egy nyomonkövetési és 

kockázatelemzési központ létrehozása, 

amely kellő kapacitással rendelkezik a 

migrációs áramlások nyomon követéséhez 

és az integrált határigazgatás minden 

vonatkozását lefedő kockázatelemzés 

elvégzéséhez; 

a) egy nyomonkövetési és 

kockázatelemzési központ létrehozása, 

amely kellő kapacitással rendelkezik az 

Unió külső határait érintő biztonsági 

fenyegetések, és ezen belül is a migrációs 

áramlások nyomon követéséhez és az 

integrált határigazgatás minden 

vonatkozását lefedő kockázatelemzés 

elvégzéséhez; 

Or. en 

 

Módosítás  351 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés– a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) egy nyomonkövetési és 

kockázatelemzési központ létrehozása, 

amely kellő kapacitással rendelkezik a 

migrációs áramlások nyomon követéséhez 

és az integrált határigazgatás minden 

vonatkozását lefedő kockázatelemzés 

elvégzéséhez; 

a) egy nyomonkövetési és 

kockázatelemzési központ létrehozása, 

amely kellő kapacitással rendelkezik a 

nyomon követéshez és az integrált 

határigazgatás minden vonatkozását lefedő 

kockázatelemzés elvégzéséhez; 

Or. en 

 

Módosítás  352 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 
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Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés– a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) egy nyomonkövetési és 

kockázatelemzési központ létrehozása, 

amely kellő kapacitással rendelkezik a 

migrációs áramlások nyomon követéséhez 

és az integrált határigazgatás minden 

vonatkozását lefedő kockázatelemzés 

elvégzéséhez; 

a) egy kockázatelemzési és 

sebezhetőségi elemzési központ 

létrehozása, amely kellő kapacitással 

rendelkezik a migrációs áramlások nyomon 

követéséhez és az integrált határigazgatás 

minden vonatkozását lefedő 

kockázatelemzés, valamint sebezhetőségi 

elemzés elvégzéséhez, amely magában 

foglalja a fenyegetésekkel és nyomásokkal 

szembeni tagállami ellenállóképesség 

értékelését is; 

Or. en 

Indokolás 

A hatékonyság biztosítása és a feladatok közötti átfedések elkerülése érdekében logikusabb, 

ha az ügynökségen belül van egy olyan központ (ahogy a Bizottság is javasolta), amely felel a 

nyomon követés, a kockázatelemzés és egyben a sebezhetőségi elemzés elvégzéséért. 

 

Módosítás  353 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) pont Az ügynökség 

tagállamokba küldött összekötő tisztviselői 

révén biztosítja a külső határok 

igazgatásának rendszeres nyomon 

követését. 

Or. fr 

 

Módosítás  354 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 
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Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) sebezhetőségi elemzés készítése, 

amely magában foglalja a fenyegetésekkel 

és nyomásokkal szembeni tagállami 

ellenállóképesség értékelését; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Törölve és áthelyezve az előző bekezdésbe. 

 

Módosítás  355 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) rendszeres sebezhetőségi elemzés 

készítése, amely magában foglalja a külső 

határoknál jelentkező fenyegetésekkel és 

nyomásokkal szembeni tagállami 

ellenállóképesség értékelését; 

b) sebezhetőségi elemzés készítése, 

amely magában foglalja a külső határoknál 

jelentkező fenyegetésekkel és nyomásokkal 

– különösen az aránytalanul erős 

migrációs nyomással és a biztonsági 

fenyegetésekkel – szembeni tagállami 

ellenállóképesség és felkészültség 

értékelését; 

Or. fr 

 

Módosítás  356 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit 

Sippel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) sebezhetőségi elemzés készítése, 

amely magában foglalja a fenyegetésekkel 

és nyomásokkal szembeni tagállami 

ellenállóképesség értékelését; 

b) a vonatkozó uniós jogszabályok és 

az emberi jogokkal kapcsolatos 

nemzetközi kötelezettségei betartása 

mellett sebezhetőségi elemzés készítése, 

amely magában foglalja a kihívásokkal és 

nyomásokkal szembeni tagállami 

ellenállóképesség értékelését; 

Or. en 

 

Módosítás  357 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) sebezhetőségi elemzés készítése, 

amely magában foglalja a fenyegetésekkel 

és nyomásokkal szembeni tagállami 

ellenálló képesség értékelését; 

b) sebezhetőségi elemzés készítése, 

amely magában foglalja a fenyegetésekkel 

és a külső határokon tapasztalt 

nyomásokkal szembeni ellenálláshoz 

kapcsolódó tagállami szervezési 

kapacitások értékelését, beleértve a 

migrációs áramlásokból fakadó túlzott 

nyomást és az ebből következő, a 

tagállamok biztonságát érő 

fenyegetéseket; 

Or. it 

 

Módosítás  358 

Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

c) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 
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szembesülő tagállamok segítése közös 

műveletek koordinálása és szervezése 

révén, figyelembe véve, hogy egyes 

helyzetek humanitárius vészhelyzeteket és 

tengerből való mentést is magukban 

foglalhatnak; 

szembesülő tagállamok segítése közös 

műveletek koordinálása és szervezése 

révén, figyelembe véve, hogy egyes 

helyzetek humanitárius vészhelyzeteket, 

tengeren való keresést és tengerből való 

mentést is magukban foglalhatnak; 

Or. en 

 

Módosítás  359 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése közös 

műveletek koordinálása és szervezése 

révén, figyelembe véve, hogy egyes 

helyzetek humanitárius vészhelyzeteket és 

tengerből való mentést is magukban 

foglalhatnak; 

c) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése közös 

műveletek koordinálása és szervezése 

révén, ideértve a tengeren végzett kutatási 

és mentési műveleteket is; 

Or. en 

 

Módosítás  360 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése közös 

műveletek koordinálása és szervezése 

révén, figyelembe véve, hogy egyes 

helyzetek humanitárius vészhelyzeteket és 

tengerből való mentést is magukban 

c) a külső határokon, és különösen a 

konkrét és aránytalan nyomás alatt álló 

uniós tagállamok külső határain 
fokozottabb technikai és operatív 

segítségnyújtást szükségessé tevő 

körülményekkel szembesülő uniós 

tagállamok segítése közös műveletek 

koordinálása és szervezése révén, 
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foglalhatnak; figyelembe véve, hogy egyes helyzetek 

humanitárius vészhelyzeteket és tengerből 

való mentést is magukban foglalhatnak; 

Or. en 

 

Módosítás  361 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése közös 

műveletek koordinálása és szervezése 

révén, figyelembe véve, hogy egyes 

helyzetek humanitárius vészhelyzeteket és 

tengerből való mentést is magukban 

foglalhatnak; 

c) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése közös 

műveletek koordinálása és szervezése 

révén, figyelembe véve, hogy egyes 

helyzetek humanitárius vészhelyzeteket és 

tengeri vészhelyzeteket is magukban 

foglalhatnak; 

Or. en 

 

Módosítás  362 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése közös 

műveletek koordinálása és szervezése 

révén, figyelembe véve, hogy egyes 

helyzetek humanitárius vészhelyzeteket és 

tengerből való mentést is magukban 

foglalhatnak; 

c) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése közös 

műveletek koordinálása és szervezése 

révén, ideértve a humanitárius 

vészhelyzeteket és tengerből való mentést 

is; 

Or. en 
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Módosítás  363 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése közös 

műveletek koordinálása és szervezése 

révén, figyelembe véve, hogy egyes 

helyzetek humanitárius vészhelyzeteket és 

tengerből való mentést is magukban 

foglalhatnak; 

c) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése közös 

műveletek koordinálása és szervezése 

révén; 

Or. en 

Indokolás 

Törölve és áthelyezve az (1) bekezdésen belül egy külön pontba. A földközi-tengeri térségben 

a közelmúltban bekövetkező események és a drámai halálesetek tükrében világos, hogy az új 

Frontexnek/Európai Határ- és Parti Őrségnek a tengeren végzett kutatásra és mentésre 

szintén nagy figyelmet kell fordítania. Ezt bizonyos bekezdésekben és 

preambulumbekezdésekben egyértelműen meg kell határozni. 

 

Módosítás  364 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a tagállamok segítése annak 

érdekében, hogy a 656/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelettel 

összhangban biztosítsák a bevándorlók és 

menekültek életének védelmét és 

megmentését; 
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Or. en 

 

Módosítás  365 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a tagállamok segítése annak 

érdekében, hogy a 656/2014/EU 

rendelettel összhangban védjék és 

megmentsék a tengeren bajba jutott 

emberek életét; 

Or. en 

 

Módosítás  366 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) humanitárius vészhelyzeti 

műveletek, valamint a tengeren bajba 

jutott személyek felkutatására és 

megmentésére irányuló műveletek 

végrehajtása, továbbá a tagállamok e 

műveletekben való segítése; 

Or. en 

Indokolás 

A földközi-tengeri térségben a közelmúltban bekövetkező események és a drámai halálesetek 

tükrében világos, hogy az új Frontexnek/Európai Határ- és Parti Őrségnek a tengeren végzett 

kutatásra és mentésre szintén nagy figyelmet kell fordítania. Ezt bizonyos bekezdésekben és 

preambulumbekezdésekben egyértelműen meg kell határozni. 
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Módosítás  367 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Miltiadis Kyrkos, Merja Kyllönen, 

Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése gyors 

határvédelmi intervenciók indításával a 

konkrét és aránytalan nyomás alatt álló 

tagállamok külső határainál, figyelembe 

véve, hogy egyes helyzetek humanitárius 

vészhelyzeteket és tengerből való mentést 

is magukban foglalhatnak; 

d) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése gyors 

határvédelmi intervenciók indításával a 

konkrét és aránytalan nyomás alatt álló 

tagállamok külső határainál, többek között 

a SOLAS és a SAR nemzetközi 

egyezményekben meghatározott kutatási 

és mentési kapacitások és műveletek aktív 

támogatásával, figyelembe véve, hogy 

egyes helyzetek humanitárius 

vészhelyzeteket és tengerből való mentést 

is magukban foglalhatnak; 

Or. en 

 

Módosítás  368 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése gyors 

határvédelmi intervenciók indításával a 

konkrét és aránytalan nyomás alatt álló 

tagállamok külső határainál, figyelembe 

véve, hogy egyes helyzetek humanitárius 

vészhelyzeteket és tengerből való mentést 

is magukban foglalhatnak; 

d) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése gyors 

határvédelmi intervenciók indításával a 

konkrét és aránytalan nyomás alatt álló 

tagállamok külső határainál; 
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Or. en 

Indokolás 

Törölve és áthelyezve az (1) bekezdésen belül egy külön pontba. A földközi-tengeri térségben 

a közelmúltban bekövetkező események és a drámai halálesetek tükrében világos, hogy az új 

Frontexnek/Európai Határ- és Parti Őrségnek a tengeren végzett kutatásra és mentésre 

szintén nagy figyelmet kell fordítania. Ezt bizonyos bekezdésekben és 

preambulumbekezdésekben egyértelműen meg kell határozni. 

 

Módosítás  369 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése gyors 

határvédelmi intervenciók indításával a 

konkrét és aránytalan nyomás alatt álló 

tagállamok külső határainál, figyelembe 

véve, hogy egyes helyzetek humanitárius 

vészhelyzeteket és tengerből való mentést 

is magukban foglalhatnak; 

d) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése gyors 

határvédelmi intervenciók indításával a 

konkrét és aránytalan nyomás alatt álló 

tagállamok külső határainál, ideértve a 

humanitárius vészhelyzeteket és tengerből 

való mentést is; 

Or. en 

 

Módosítás  370 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése gyors 

határvédelmi intervenciók indításával a 

konkrét és aránytalan nyomás alatt álló 

d) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése gyors 

határvédelmi intervenciók indításával a 

konkrét és aránytalan nyomás alatt álló 



 

PE582.070v01-00 16/148 AM\1092760HU.doc 

HU 

tagállamok külső határainál, figyelembe 

véve, hogy egyes helyzetek humanitárius 

vészhelyzeteket és tengerből való mentést 

is magukban foglalhatnak; 

tagállamok külső határainál, ideértve a 

humanitárius vészhelyzeteket és tengerből 

való mentést is; 

Or. en 

 

Módosítás  371 

Emil Radev, Andrej Plenković 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése gyors 

határvédelmi intervenciók indításával a 

konkrét és aránytalan nyomás alatt álló 

tagállamok külső határainál, figyelembe 

véve, hogy egyes helyzetek humanitárius 

vészhelyzeteket és tengerből való mentést 

is magukban foglalhatnak; 

d) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő uniós tagállamok segítése 

gyors határvédelmi intervenciók 

indításával a konkrét és aránytalan nyomás 

alatt álló uniós tagállamok külső 

határainál, figyelembe véve, hogy egyes 

helyzetek humanitárius vészhelyzeteket és 

tengerből való mentést is magukban 

foglalhatnak; 

Or. en 

 

Módosítás  372 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése gyors 

határvédelmi intervenciók indításával a 

konkrét és aránytalan nyomás alatt álló 

tagállamok külső határainál, figyelembe 

véve, hogy egyes helyzetek humanitárius 

d) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése gyors 

határvédelmi intervenciók indításával a 

konkrét és aránytalan nyomás alatt álló 

tagállamok külső határainál, figyelembe 

véve, hogy egyes helyzetek humanitárius 
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vészhelyzeteket és tengerből való mentést 

is magukban foglalhatnak; 

vészhelyzeteket és tengeri vészhelyzeteket 

is magukban foglalhatnak; 

Or. en 

 

Módosítás  373 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése gyors 

határvédelmi intervenciók indításával a 

konkrét és aránytalan nyomás alatt álló 

tagállamok külső határainál, figyelembe 

véve, hogy egyes helyzetek humanitárius 

vészhelyzeteket és tengerből való mentést 

is magukban foglalhatnak; 

d) a külső határokon fokozottabb 

technikai és operatív segítségnyújtást 

szükségessé tevő körülményekkel 

szembesülő tagállamok segítése gyors 

határvédelmi intervenciók indításával a 

konkrét és aránytalan nyomás alatt álló 

tagállamok külső határainál, ideértve a 

tengeren való keresést és a tengerből való 

mentést is; 

Or. en 

 

Módosítás  374 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a tagállami tevékenységek 

koordinálása, valamint a 656/2014/EU 

rendelettel összhangban a tengeren bajba 

jutott személyek felkutatására és 

megmentésére irányuló műveletek 

keretében technikai és műveleti 

segítségnyújtás a tagállamoknak; 

Or. en 



 

PE582.070v01-00 18/148 AM\1092760HU.doc 

HU 

Indokolás 

Egyértelmű, hogy az ügynökségnek szerepet kell játszania a kutatási és mentési műveletekben. 

Ezt a szerepet pontosan meg kell határozni feladatai között, hivatkozva az ilyen műveletekbe 

való bevonására vonatkozó uniós jogra. 

 

Módosítás  375 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 db) az illetékes nemzeti hatóságokkal 

és az Európai Menekültügyi Támogatási 

Hivatallal együttműködve a külső határra 

érkező, nemzetközi védelemre szoruló 

vagy menedékjogot kérő személyek 

azonosítására, kezdeti tájékoztatására és 

továbbküldésére szolgáló mechanizmusok 

és eljárások kidolgozása; 

Or. en 

Indokolás 

A külső határra érkező, nemzetközi védelemre szoruló vagy menedékjogot kérő személyek 

azonosítása, kezdeti tájékoztatása és továbbküldése a határigazgatás alapvető eleme. 

 

Módosítás  376 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a közös műveletek és gyors 

határvédelmi intervenciók során, a 

migrációkezelési támogató csoportok 

tevékenysége keretében, valamint a 

visszatérési műveletekhez és visszatérési 

intervenciókhoz használható 

f) a közös műveletek és gyors 

határvédelmi intervenciók során, a 

migrációkezelési támogató csoportok 

tevékenysége keretében használható 

műszakieszköz-állomány létrehozása; 
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műszakieszköz-állomány létrehozása; 

Or. en 

 

Módosítás  377 

Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) európai határ- és partvédelmi 

csapatok és műszaki eszközök alkalmazása 

azzal a céllal, hogy segítsék a 

migrációkezelési támogató csoportok 
előszűrési, azonosítási és ujjnyomatvételi 

tevékenységét a migrációs 

csomópontoknál; 

g) európai határ- és partvédelmi 

csapatok és műszaki eszközök alkalmazása 

azzal a céllal, hogy kérésre az EASO 

számára nyújtsanak segítséget, mégpedig 

a migrációs csomópontoknál végzett 

előszűrési, azonosítási és ujjnyomatvételi 

tevékenység terén; 

Or. en 

 

Módosítás  378 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) európai határ- és partvédelmi 

csapatok és műszaki eszközök alkalmazása 

azzal a céllal, hogy segítsék a 

migrációkezelési támogató csoportok 

előszűrési, azonosítási és ujjnyomatvételi 

tevékenységét a migrációs 

csomópontoknál; 

g) európai határ- és partvédelmi 

csapatok és műszaki eszközök alkalmazása 

azzal a céllal, hogy nyújtsanak segítséget 

az Európai Menekültügyi Támogatási 

Hivatalnak (EASO) és/vagy az egyes 

tagállamok határellenőrzésért felelős vagy 

a külső határon más tevékenységet végző 

nemzeti hatóságainak a migrációkezelési 

támogató csoportok migrációs 

csomópontoknál végzett előszűrési, 

azonosítási és ujjnyomatvételi 

tevékenysége terén; 

Or. en 
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Módosítás  379 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) pont együttműködés a határokon 

átnyúló bűnözés megelőzésével és 

felderítésével, valamint az azokra 

vonatkozó vizsgálatokkal kapcsolatos 

intézkedések keretében a bűnüldözéssel 

megbízott nemzeti hatóságokkal és 

európai ügynökségekkel; 

Or. fr 

 

Módosítás  380 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) a gyorsreagálású tartalékállomány 

létrehozásához szükséges eszközök és 

személyzet bevetése a külső határoknál a 

sürgős beavatkozást igénylő helyzetekben 

szükségessé váló intézkedések gyakorlati 

végrehajtása érdekében; 

i) a gyorsreagálású tartalékállomány 

létrehozásához szükséges eszközök és 

személyzet bevetése az uniós tagállamok 

külső határainál a sürgős beavatkozást 

igénylő helyzetekben szükségessé váló 

intézkedések gyakorlati végrehajtása 

érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  381 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – j pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) a tagállamok segítése fokozott 

technikai és operatív segítségnyújtást 

igénylő helyzetekben az illegálisan 

tartózkodó harmadik országbeli 

állampolgárok visszatérésére irányuló 

kötelezettség végrehajtása érdekében, 

többek között visszatérési műveletek 

koordinálása és szervezése révén; 

j) a tagállamok segítése fokozott 

technikai és operatív segítségnyújtást 

igénylő helyzetekben a szabálytalanul 

tartózkodó harmadik országbeli 

állampolgárok visszatérésére irányuló 

kötelezettség végrehajtása érdekében, 

többek között visszatérési műveletek 

koordinálása és szervezése révén; 

Or. en 

 

Módosítás  382 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – j pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) a tagállamok segítése fokozott 

technikai és operatív segítségnyújtást 

igénylő helyzetekben az illegálisan 

tartózkodó harmadik országbeli 

állampolgárok visszatérésére irányuló 

kötelezettség végrehajtása érdekében, 

többek között visszatérési műveletek 

koordinálása és szervezése révén; 

j) az uniós tagállamok, különösen a 

konkrét és aránytalan nyomás alatt álló 

tagállamok segítése fokozott technikai és 

operatív segítségnyújtást igénylő 

helyzetekben az illegálisan tartózkodó 

harmadik országbeli állampolgárok 

visszatérésére irányuló kötelezettség 

végrehajtása érdekében, többek között 

visszatérési műveletek koordinálása és 

szervezése révén; 

Or. en 

 

Módosítás  383 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – j pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) a tagállamok segítése fokozott 

technikai és operatív segítségnyújtást 

j) a tagállamok segítése fokozott 

technikai és operatív segítségnyújtást 
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igénylő helyzetekben az illegálisan 

tartózkodó harmadik országbeli 

állampolgárok visszatérésére irányuló 

kötelezettség végrehajtása érdekében, 

többek között visszatérési műveletek 

koordinálása és szervezése révén; 

igénylő helyzetekben a tagállamok által 

kiadott végleges kiutasítási határozat által 

érintett harmadik országbeli állampolgárok 

visszatérésére irányuló kötelezettség 

végrehajtása érdekében, többek között 

visszatérési műveletek koordinálása és 

szervezése révén; 

Or. en 

 

Módosítás  384 

Monika Hohlmeier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ja) a külső határokon fokozott 

technikai és operatív segítségnyújtást 

igénylő helyzetekben a tagállamok 

támogatása az Europollal és az 

Eurojusttal folytatott együttműködés 

keretében a határokon átnyúló szervezett 

bűnözés és terrorizmus elleni 

küzdelemben; 

Or. en 

 

Módosítás  385 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – l pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

l) európai visszatérési intervenciós 

csapatok létrehozása és visszatérési 

intervenciók során történő bevetése; 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  386 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – m pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

m) a nemzeti határőrök és visszatérési 

szakértők képzésével kapcsolatos 

segítségnyújtás a tagállamoknak, ideértve 

a közös képzési szabványok 

megállapítását; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  387 

Michał Boni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – m pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

m) a nemzeti határőrök és visszatérési 

szakértők képzésével kapcsolatos 

segítségnyújtás a tagállamoknak, ideértve a 

közös képzési szabványok megállapítását; 

m) a nemzeti határőrök és a szakértők 

minden területre és különösen a 

visszatérésre kiterjedő képzésével 

kapcsolatos segítségnyújtás a 

tagállamoknak, ideértve a közös képzési 

szabványok megállapítását; 

Or. en 

 

Módosítás  388 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – m pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

m) a nemzeti határőrök és visszatérési 

szakértők képzésével kapcsolatos 

segítségnyújtás a tagállamoknak, ideértve a 

közös képzési szabványok megállapítását; 

m) a nemzeti határőrök és a szakértők 

visszatérésre és alapvető jogokra kiterjedő 
képzésével kapcsolatos segítségnyújtás a 

tagállamoknak, ideértve a közös képzési 
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szabványok megállapítását; 

Or. en 

 

Módosítás  389 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – m pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

m) a nemzeti határőrök és visszatérési 

szakértők képzésével kapcsolatos 

segítségnyújtás a tagállamoknak, ideértve a 

közös képzési szabványok megállapítását; 

m) a nemzeti határőrök és visszatérési 

szakértők képzésével kapcsolatos 

segítségnyújtás a tagállamoknak, ideértve a 

közös képzési szabványok és közös képzési 

programok megállapítását; 

Or. fr 

 

Módosítás  390 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés– n pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

n) részvétel a külső határok 

ellenőrzése és őrizete szempontjából 

releváns kutatási és innovációs 

tevékenységek igazgatásában, ideértve a 

fejlett megfigyelési technológiák – többek 

között a távirányítású légijármű-

rendszerek – alkalmazását és az e rendelet 

hatálya alá tartozó kérdésekkel 

kapcsolatos kísérleti projektek fejlesztését; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  391 

Ska Keller 
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Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés– n pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

n) részvétel a külső határok 

ellenőrzése és őrizete szempontjából 

releváns kutatási és innovációs 

tevékenységek igazgatásában, ideértve a 

fejlett megfigyelési technológiák – többek 

között a távirányítású légijármű-

rendszerek – alkalmazását és az e rendelet 

hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos 

kísérleti projektek fejlesztését; 

n) részvétel a külső határok 

ellenőrzése és őrizete szempontjából 

releváns kutatási és innovációs 

tevékenységek igazgatásában és az e 

rendelet hatálya alá tartozó kérdésekkel 

kapcsolatos kísérleti projektek 

fejlesztésében; 

Or. en 

 

Módosítás  392 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – o pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

o) a Bizottsággal, az Unió 

ügynökségeivel, szerveivel és irodáival, 

valamint a 2008/381/EK tanácsi 

határozattal létrehozott Európai Migrációs 

Hálózattal szorosan együttműködve, a 

45/2001/EK rendeletnek40 és a 

2008/977/IB kerethatározatnak 

megfelelően olyan információs rendszerek 

fejlesztése és működtetése, amelyek 

lehetővé teszik a gyors és megbízható 

információcserét a külső határok 

igazgatása területén jelentkező növekvő 

kockázatokkal, az irreguláris 

bevándorlással és a visszatéréssel 

kapcsolatban;41 

o) a Bizottsággal, az Unió 

ügynökségeivel, szerveivel és irodáival, 

valamint a 2008/381/EK tanácsi 

határozattal létrehozott Európai Migrációs 

Hálózattal szorosan együttműködve, a 

45/2001/EK rendeletnek40 és a 

2008/977/IB kerethatározatnak 

megfelelően olyan információs rendszerek 

fejlesztése és működtetése, amelyek 

lehetővé teszik a gyors és megbízható 

információcserét a külső határok 

igazgatása területén jelentkező növekvő 

kockázatokkal, az irreguláris migrációval 

és a visszatéréssel kapcsolatban;41 

__________________ __________________ 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. 

december 18-i 45/2001/EK rendelete a 

személyes adatok közösségi intézmények 

és szervek által történő feldolgozása 

tekintetében az egyének védelméről, 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 

45/2001/EK rendelete (2000. december 

18.) a személyes adatok közösségi 

intézmények és szervek által történő 

feldolgozása tekintetében az egyének 
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valamint az ilyen adatok szabad 

áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.). 

védelméről, valamint az ilyen adatok 

szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. 

o.). 

41 A Tanács 2008. május 14-i 2008/381/EK 

határozata az Európai Migrációs Hálózat 

létrehozásáról (HL L 131., 2008.5.21., 7. 

o.). 

41 A Tanács 2008/381/EK határozata 

(2008. május 14.) az Európai Migrációs 

Hálózat létrehozásáról (HL L 131., 

2008.5.21., 7. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  393 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – o pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

o) a Bizottsággal, az Unió 

ügynökségeivel, szerveivel és irodáival, 

valamint a 2008/381/EK tanácsi 

határozattal létrehozott Európai Migrációs 

Hálózattal szorosan együttműködve, a 

45/2001/EK rendeletnek40 és a 

2008/977/IB kerethatározatnak 

megfelelően olyan információs rendszerek 

fejlesztése és működtetése, amelyek 

lehetővé teszik a gyors és megbízható 

információcserét a külső határok 

igazgatása területén jelentkező növekvő 

kockázatokkal, az irreguláris migrációval 

és a visszatéréssel kapcsolatban;41 

o) a Bizottsággal, az Unió 

ügynökségeivel, szerveivel és irodáival, 

valamint a 2008/381/EK tanácsi 

határozattal létrehozott Európai Migrációs 

Hálózattal szorosan együttműködve, a 

45/2001/EK rendeletnek40 és a 

2008/977/IB kerethatározatnak 

megfelelően olyan információs rendszerek 

fejlesztése és működtetése, amelyek 

lehetővé teszik a tagállamok közötti és a 

szomszédos harmadik országokkal 

folytatott gyors és megbízható 

információcserét a külső határok 

igazgatása területén jelentkező növekvő 

kockázatokkal, az irreguláris migrációval 

és a visszatéréssel kapcsolatban;41 

__________________ __________________ 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. 

december 18-i 45/2001/EK rendelete a 

személyes adatok közösségi intézmények 

és szervek által történő feldolgozása 

tekintetében az egyének védelméről, 

valamint az ilyen adatok szabad 

áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.). 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 

45/2001/EK rendelete (2000. december 

18.) a személyes adatok közösségi 

intézmények és szervek által történő 

feldolgozása tekintetében az egyének 

védelméről, valamint az ilyen adatok 

szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. 

o.). 

41 A Tanács 2008. május 14-i 2008/381/EK 

határozata az Európai Migrációs Hálózat 

41 A Tanács 2008/381/EK határozata 

(2008. május 14.) az Európai Migrációs 
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létrehozásáról (HL L 131., 2008.5.21., 7. 

o.). 

Hálózat létrehozásáról (HL L 131., 

2008.5.21., 7. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  394 

Mariya Gabriel, Emil Radev 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – p pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

p) egy európai határőrizeti rendszer 

kialakításához és működtetéséhez, 

valamint – adott esetben – a rendszerek 

interoperabilitását is lehetővé tevő közös 

információ-megosztási környezet 

kifejlesztéséhez szükséges támogatás 

biztosítása, különösen az Eurosur 

keretének az 1052/2013/EU rendelettel 

összhangban történő fejlesztése, 

naprakészen tartása és koordinálása révén; 

p) egy európai határőrizeti rendszer 

kialakításához és működtetéséhez 

szükséges támogatás biztosítása, valamint a 

rendszerek interoperabilitását is lehetővé 

tevő közös információ-megosztási 

környezet kifejlesztésének ösztönzése, 

különösen az Eurosur keretének az 

1052/2013/EU rendelettel összhangban 

történő fejlesztése, naprakészen tartása és 

koordinálása révén; 

Or. bg 

Módosítás  395 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – p a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 pa) a határigazgatási gyakorlatokra 

vonatkozó legszigorúbb előírások 

elfogadása és előmozdítása, lehetővé téve 

az átláthatóságot és a nyilvános 

ellenőrzést, valamint biztosítva az alapvető 

jogok és a jogállamiság tiszteletben 

tartását, védelmét és előmozdítását; 

Or. en 
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Módosítás  396 

Marina Albiol Guzmán 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – q pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

q) az Európai Halászati Ellenőrző 

Hivatallal és az Európai Tengerészeti 

Biztonsági Ügynökséggel együttműködve 

szolgáltatások, információ, eszközök és 

képzés biztosítása, valamint többcélú 

műveletek koordinálása a nemzeti 

hatóságok partvédelmi feladatainak 

támogatása érdekében; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  397 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – q pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

q) az Európai Halászati Ellenőrző 

Hivatallal és az Európai Tengerészeti 

Biztonsági Ügynökséggel együttműködve 

szolgáltatások, információ, eszközök és 

képzés biztosítása, valamint többcélú 

műveletek koordinálása a nemzeti 

hatóságok partvédelmi feladatainak 

támogatása érdekében; 

q) az Európai Halászati Ellenőrző 

Hivatallal és az Európai Tengerészeti 

Biztonsági Ügynökséggel a saját 

megbízatásuk keretein belül 
együttműködve szolgáltatások, információ, 

eszközök és képzés biztosítása, valamint 

többcélú műveletek koordinálása a nemzeti 

hatóságok – bevándorlók és menekültek 

életének megmentésére is kiterjedő – 
partvédelmi feladatainak támogatása 

érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  398 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 
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Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – q pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

q) az Európai Halászati Ellenőrző 

Hivatallal és az Európai Tengerészeti 

Biztonsági Ügynökséggel együttműködve 

szolgáltatások, információ, eszközök és 

képzés biztosítása, valamint többcélú 

műveletek koordinálása a nemzeti 

hatóságok partvédelmi feladatainak 

támogatása érdekében; 

q) az Európai Halászati Ellenőrző 

Hivatallal és az Európai Tengerészeti 

Biztonsági Ügynökséggel a saját 

megbízatásuk keretein belül 
együttműködve szolgáltatások, információ, 

eszközök és képzés biztosítása, valamint 

többcélú műveletek koordinálása a nemzeti 

hatóságok nemzeti joggal összhangban 

ellátott partvédelmi feladatainak 

támogatása érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  399 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – q pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

q) az Európai Halászati Ellenőrző 

Hivatallal és az Európai Tengerészeti 

Biztonsági Ügynökséggel együttműködve 

szolgáltatások, információ, eszközök és 

képzés biztosítása, valamint többcélú 

műveletek koordinálása a nemzeti 

hatóságok partvédelmi feladatainak 

támogatása érdekében; 

q) az Európai Halászati Ellenőrző 

Hivatallal és az Európai Tengerészeti 

Biztonsági Ügynökséggel együttműködve - 

megbízatásaik keretében - szolgáltatások, 

információ, eszközök és képzés biztosítása, 

valamint többcélú műveletek koordinálása 

a nemzeti hatóságok partvédelmi 

feladatainak támogatása érdekében; 

Or. fr 

 

Módosítás  400 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – r pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

r) a tagállamok és harmadik országok 

közötti operatív együttműködésre irányuló 

segítségnyújtás a külső határok igazgatása 

és a visszatérés területén. 

r) a tagállamok és harmadik országok 

közötti operatív együttműködésre irányuló 

segítségnyújtás a 4. cikkben meghatározott 

integrált határigazgatás területén. 

Or. en 

 

Módosítás  401 

Jaromír Štětina 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – r pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

r) a tagállamok és harmadik országok 

közötti operatív együttműködésre irányuló 

segítségnyújtás a külső határok igazgatása 

és a visszatérés területén. 

r) a tagállamok és harmadik országok 

közötti együttműködés keretében 

számukra biztosított segítségnyújtás a 

külső határok igazgatása és a visszatérés 

területén. 

Or. en 

 

Módosítás  402 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – r a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ra) a határigazgatási gyakorlatokra 

vonatkozó legszigorúbb előírások 

elfogadása és előmozdítása, lehetővé téve 

az átláthatóságot és a nyilvános 

ellenőrzést, valamint biztosítva az alapvető 

jogok és a jogállamiság tiszteletben 

tartását, védelmét és előmozdítását; 

Or. en 
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Módosítás  403 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – r a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ra) a határigazgatási gyakorlatokra 

vonatkozó legszigorúbb előírások 

elfogadása és előmozdítása, lehetővé téve 

az átláthatóságot és a nyilvános 

ellenőrzést, valamint biztosítva az alapvető 

jogok és a jogállamiság tiszteletben 

tartását, védelmét és előmozdítását; 

Or. en 

 

Módosítás  404 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az együttműködés 

összeegyeztethető az ügynökség 

tevékenységével, a tagállamok 

folytathatják a külső határoknál – többek 

között a bűnüldözési missziók katonai 

műveletei során és a visszatérés területén – 

más tagállamokkal és/vagy harmadik 

országokkal fennálló operatív szintű 

együttműködést. A tagállamok 

tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, 

amely veszélyeztetheti az Ügynökség 

működését vagy céljainak megvalósítását. 

A tagállamok operatív szinten folytathatják 

az együttműködést más tagállamokkal 

és/vagy a határoknál található harmadik 

országokkal.  A tagállamok tartózkodnak 

minden olyan tevékenységtől, amely 

veszélyeztetheti az Ügynökség működését 

vagy céljainak megvalósítását. 

Or. fr 

 

Módosítás  405 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Kostas Chrysogonos 
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Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az együttműködés 

összeegyeztethető az ügynökség 

tevékenységével, a tagállamok 

folytathatják a külső határoknál – többek 

között a bűnüldözési missziók katonai 

műveletei során és a visszatérés területén 

– más tagállamokkal és/vagy harmadik 

országokkal fennálló operatív szintű 

együttműködést. A tagállamok 

tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, 

amely veszélyeztetheti az ügynökség 

működését vagy céljainak megvalósítását. 

Amennyiben az együttműködés 

összeegyeztethető az ügynökség 

tevékenységével, a tagállamok 

folytathatják a más tagállamokkal fennálló 

operatív szintű együttműködést. A 

tagállamok tartózkodnak minden olyan 

tevékenységtől, amely veszélyeztetheti az 

ügynökség működését vagy céljainak 

megvalósítását. 

Or. en 

 

Módosítás  406 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az együttműködés 

összeegyeztethető az ügynökség 

tevékenységével, a tagállamok folytathatják 

a külső határoknál – többek között a 

bűnüldözési missziók katonai műveletei 

során és a visszatérés területén – más 

tagállamokkal és/vagy harmadik 

országokkal fennálló operatív szintű 

együttműködést. A tagállamok 

tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, 

amely veszélyeztetheti az ügynökség 

működését vagy céljainak megvalósítását. 

Amennyiben az együttműködés kiegészíti 

az ügynökség tevékenységét, a tagállamok 

folytathatják a külső határoknál és a 

visszatérés területén más tagállamokkal 

és/vagy harmadik országokkal, valamint 

egyéb kormányzati vagy nem kormányzati 

szervezetekkel vagy intézményekkel 
fennálló operatív szintű együttműködést. A 

tagállamok tartózkodnak minden olyan 

tevékenységtől, amely veszélyeztetheti az 

ügynökség működését vagy céljainak 

megvalósítását. 

Or. en 

 

Módosítás  407 

Miriam Dalli 
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Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az együttműködés 

összeegyeztethető az ügynökség 

tevékenységével, a tagállamok 

folytathatják a külső határoknál – többek 

között a bűnüldözési missziók katonai 

műveletei során és a visszatérés területén 

– más tagállamokkal és/vagy harmadik 

országokkal fennálló operatív szintű 

együttműködést. A tagállamok 

tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, 

amely veszélyeztetheti az ügynökség 

működését vagy céljainak megvalósítását. 

Amennyiben az együttműködés 

összeegyeztethető az ügynökség 

tevékenységével, a tagállamok 

folytathatják a külső határoknál más 

tagállamokkal és/vagy harmadik 

országokkal fennálló operatív szintű 

együttműködést. A tagállamok 

tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, 

amely veszélyeztetheti az ügynökség 

működését vagy céljainak megvalósítását. 

Or. en 

 

Módosítás  408 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az együttműködés 

összeegyeztethető az ügynökség 

tevékenységével, a tagállamok folytathatják 

a külső határoknál – többek között a 

bűnüldözési missziók katonai műveletei 

során és a visszatérés területén – más 

tagállamokkal és/vagy harmadik 

országokkal fennálló operatív szintű 

együttműködést. A tagállamok 

tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, 

amely veszélyeztetheti az ügynökség 

működését vagy céljainak megvalósítását. 

Amennyiben az együttműködés 

összeegyeztethető az ügynökség 

működésével, a tagállamok folytathatják a 

külső határoknál és a visszatérés területén 

más tagállamokkal és/vagy harmadik 

országokkal fennálló operatív szintű 

együttműködést. A tagállamok 

tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, 

amely veszélyeztetheti az ügynökség 

működését vagy céljainak megvalósítását. 

Or. en 
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Módosítás  409 

Geoffrey Van Orden 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az együttműködés 

összeegyeztethető az ügynökség 

tevékenységével, a tagállamok 

folytathatják a külső határoknál – többek 

között a bűnüldözési missziók katonai 

műveletei során és a visszatérés területén – 

más tagállamokkal és/vagy harmadik 

országokkal fennálló operatív szintű 

együttműködést. A tagállamok 

tartózkodnak minden olyan 

tevékenységtől, amely veszélyeztetheti az 

ügynökség működését vagy céljainak 

megvalósítását. 

A tagállamok folytathatják a külső 

határoknál – többek között a bűnüldözési 

missziók katonai műveletei során és a 

visszatérés területén – más tagállamokkal 

és/vagy harmadik országokkal fennálló 

operatív szintű együttműködést. 

Or. en 

 

Módosítás  410 

Marina Albiol Guzmán 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok jelentést tesznek az 

ügynökségnek a más tagállamokkal 

és/vagy harmadik országokkal a külső 

határoknál és a visszatérés területén 
folytatott operatív együttműködésről. Az 

ügynökség ügyvezető igazgatója (a 

továbbiakban: ügyvezető igazgató) 

rendszeresen, és évente legalább egyszer 

tájékoztatja az ügynökség igazgatótanácsát 

(a továbbiakban: igazgatótanács) ezekről a 

kérdésekről. 

A tagállamok jelentést tesznek az 

ügynökségnek a más tagállamokkal 

folytatott operatív együttműködésről. Az 

ügynökség ügyvezető igazgatója (a 

továbbiakban: ügyvezető igazgató) 

rendszeresen, és évente legalább egyszer 

tájékoztatja az ügynökség igazgatótanácsát 

(a továbbiakban: igazgatótanács) ezekről a 

kérdésekről. 

Or. en 
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Módosítás  411 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok jelentést tesznek az 

ügynökségnek a más tagállamokkal 

és/vagy harmadik országokkal a külső 

határoknál és a visszatérés területén 

folytatott operatív együttműködésről. Az 

ügynökség ügyvezető igazgatója (a 

továbbiakban: ügyvezető igazgató) 

rendszeresen, és évente legalább egyszer 

tájékoztatja az ügynökség igazgatótanácsát 

(a továbbiakban: igazgatótanács) ezekről a 

kérdésekről. 

A tagállamok jelentést tesznek az 

ügynökségnek a más tagállamokkal 

és/vagy harmadik országokkal a külső 

határoknál és a visszatérés területén 

folytatott operatív együttműködésről. Az 

ügynökség ügyvezető igazgatója (a 

továbbiakban: ügyvezető igazgató) 

rendszeresen, és évente legalább egyszer 

tájékoztatja az ügynökség igazgatótanácsát 

(a továbbiakban: igazgatótanács) és az 

Európai Parlamentet ezekről a 

kérdésekről. 

Or. en 

 

Módosítás  412 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Malin Björk 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség saját 

kezdeményezésére kommunikációs 

tevékenységeket folytathat a megbízatása 

körébe tartozó területeken. A 

kommunikációs tevékenységek nem 

sérthetik az (1) bekezdésben említett 

feladatokat, és ezeket a tevékenységeket az 

igazgatótanács által elfogadott vonatkozó 

kommunikációs és terjesztési tervekkel 

összhangban kell végezni. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  413 

Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség saját 

kezdeményezésére kommunikációs 

tevékenységeket folytathat a megbízatása 

körébe tartozó területeken. A 

kommunikációs tevékenységek nem 

sérthetik az (1) bekezdésben említett 

feladatokat, és ezeket a tevékenységeket az 

igazgatótanács által elfogadott vonatkozó 

kommunikációs és terjesztési tervekkel 

összhangban kell végezni. 

(3) Az ügynökség saját 

kezdeményezésére kommunikációs 

tevékenységeket folytathat a megbízatása 

körébe tartozó területeken, mégpedig 

tevékenységei átláthatóságának és 

nyilvános elszámoltathatóságának 

növelése céljából. A kommunikációs 

tevékenységek nem sérthetik az (1) 

bekezdésben említett feladatokat, és ezeket 

a tevékenységeket az igazgatótanács által 

elfogadott vonatkozó kommunikációs és 

terjesztési tervekkel összhangban kell 

végezni. 

Or. en 

 

Módosítás  414 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség saját 

kezdeményezésére kommunikációs 

tevékenységeket folytathat a megbízatása 

körébe tartozó területeken. A 

kommunikációs tevékenységek nem 

sérthetik az (1) bekezdésben említett 

feladatokat, és ezeket a tevékenységeket az 

igazgatótanács által elfogadott vonatkozó 

kommunikációs és terjesztési tervekkel 

összhangban kell végezni. 

(3) Az ügynökség a megbízatása 

körébe tartozó területeken folytat 
kommunikációs tevékenységeket. 

Tevékenységségről pontos, részletes és 

időszerű információval és elemzésekkel 

szolgál a nyilvánosság számára. A 

kommunikációs tevékenységek nem 

befolyásolhatják hátrányosan a 

műveletekkel kapcsolatos célok elérését. A 

kommunikációs tevékenységeket az 

igazgatótanács által elfogadott vonatkozó 

kommunikációs és terjesztési tervekkel 

összhangban kell végezni. 

Or. en 



 

AM\1092760HU.doc 37/148 PE582.070v01-00 

 HU 

 

Módosítás  415 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség saját 

kezdeményezésére kommunikációs 

tevékenységeket folytathat a megbízatása 

körébe tartozó területeken. A 

kommunikációs tevékenységek nem 

sérthetik az (1) bekezdésben említett 

feladatokat, és ezeket a tevékenységeket az 

igazgatótanács által elfogadott vonatkozó 

kommunikációs és terjesztési tervekkel 

összhangban kell végezni. 

(3) Az ügynökség a megbízatása 

körébe tartozó területeken folytat 
kommunikációs tevékenységeket. 

Tevékenységségről pontos, részletes és 

időszerű információval és elemzésekkel 

szolgál a nyilvánosság számára. A 

kommunikációs tevékenységek nem 

befolyásolhatják hátrányosan a 

műveletekkel kapcsolatos célok elérését. A 

kommunikációs tevékenységeket az 

igazgatótanács által elfogadott vonatkozó 

kommunikációs és terjesztési tervekkel 

összhangban kell végezni. 

Or. en 

 

Módosítás  416 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jóhiszemű együttműködés kötelezettsége Az őszinte együttműködés kötelezettsége 

Or. en 

 

Módosítás  417 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ügynökség és a határigazgatásért felelős 

nemzeti hatóságok – határellenőrzési 

feladataiknak megfelelő mértékben 

ideértve a parti őrségeket is – kötelesek 

jóhiszeműen együttműködni és biztosítani 

az információcserét. 

Az ügynökség és a határigazgatásért felelős 

nemzeti hatóságok – határellenőrzési 

feladataiknak megfelelő mértékben 

ideértve a parti őrségeket is – az Európai 

Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) 

bekezdésével összhangban végzik 

feladataikat. 

Or. en 

 

Módosítás  418 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ügynökség és a határigazgatásért felelős 

nemzeti hatóságok – határellenőrzési 

feladataiknak megfelelő mértékben 

ideértve a parti őrségeket is – kötelesek 

jóhiszeműen együttműködni és biztosítani 

az információcserét. 

Az ügynökség és a határigazgatásért és a 

visszatérésekért felelős nemzeti hatóságok 

– határellenőrzési feladataiknak megfelelő 

mértékben ideértve a parti őrségeket is – 

kötelesek jóhiszeműen együttműködni és 

biztosítani az információcserét. 

Or. fr 

 

Módosítás  419 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A határigazgatásért felelős nemzeti 

hatóságok – határellenőrzési feladataiknak 

megfelelő mértékben ideértve a parti 

őrségeket is – kellő időben és pontosan 

biztosítanak az ügynökség számára minden 

olyan információt, amelyre az 

ügynökségnek szüksége van az e 

A határigazgatásért felelős nemzeti 

hatóságok – határellenőrzési feladataiknak 

megfelelő mértékben ideértve a parti 

őrségeket is – az Európai Unióról szóló 

szerződés 4. cikkének (3) bekezdésével 

összhangban kellő időben és pontosan 

biztosítanak az ügynökség számára minden 
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rendelettel ráruházott feladatok ellátásához, 

különös tekintettel az Unió felé irányuló és 

azon belüli migrációs áramlások nyomon 

követésére, valamint a kockázatelemzés és 

a sebezhetőségi elemzés elvégzésére. 

olyan információt, amelyre az 

ügynökségnek szüksége van az e 

rendelettel ráruházott feladatok ellátásához, 

különös tekintettel az Unió felé irányuló és 

azon belüli migrációs áramlások nyomon 

követésére, valamint a kockázatelemzés és 

a sebezhetőségi elemzés elvégzésére. 

Or. en 

 

Módosítás  420 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A határigazgatásért felelős nemzeti 

hatóságok – határellenőrzési feladataiknak 

megfelelő mértékben ideértve a parti 

őrségeket is – kellő időben és pontosan 

biztosítanak az ügynökség számára minden 

olyan információt, amelyre az 

ügynökségnek szüksége van az e 

rendelettel ráruházott feladatok ellátásához, 

különös tekintettel az Unió felé irányuló és 

azon belüli migrációs áramlások nyomon 

követésére, valamint a kockázatelemzés és 

a sebezhetőségi elemzés elvégzésére. 

A határigazgatásért felelős nemzeti 

hatóságok – határellenőrzési feladataiknak 

megfelelő mértékben ideértve a parti 

őrségeket is – kellő időben és pontosan 

biztosítanak az ügynökség számára minden 

olyan információt, amelyre az 

ügynökségnek szüksége van az e 

rendelettel ráruházott feladatok ellátásához, 

különös tekintettel az Unió közrendjét és 

belső biztonságát érő fenyegetések, ezen 

belül is az Unió felé irányuló és azon belüli 

migrációs áramlások nyomon követésére, 

valamint a kockázatelemzés és a 

sebezhetőségi elemzés elvégzésére. 

Or. en 

 

Módosítás  421 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A határigazgatásért felelős nemzeti 

hatóságok – határellenőrzési feladataiknak 
Annak érdekében, hogy az e rendelettel 

rájuk ruházott feladatokat a tőlük 
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megfelelő mértékben ideértve a parti 

őrségeket is – kellő időben és pontosan 

biztosítanak az ügynökség számára 
minden olyan információt, amelyre az 

ügynökségnek szüksége van az e 

rendelettel ráruházott feladatok 

ellátásához, különös tekintettel az Unió 

felé irányuló és azon belüli migrációs 

áramlások nyomon követésére, valamint a 

kockázatelemzés és a sebezhetőségi 

elemzés elvégzésére. 

telhetően a legjobban el tudják látni, a 
határigazgatásért és a visszatérésért felelős 

nemzeti hatóságok – határellenőrzési 

feladataiknak megfelelő mértékben 

ideértve a parti őrségeket is – és az 

ügynökség a vonatkozó uniós és nemzeti 

jogszabályokkal összhangban kellő időben 

és pontosan megosztanak minden olyan 

információt, amelyre az ügynökségnek és 

az illetékes nemzeti hatóságoknak az e 

rendelettel rájuk ruházott feladatok 

ellátásához szükségük van. 

Or. en 

Indokolás 

A tájékoztatási kötelezettségnek a tagállam és az ügynökség közötti kétirányú kötelezettségnek 

kell lennie, kölcsönösen megosztva egymással az információkat. 

 

Módosítás  422 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A határigazgatásért felelős nemzeti 

hatóságok – határellenőrzési feladataiknak 

megfelelő mértékben ideértve a parti 

őrségeket is – kellő időben és pontosan 

biztosítanak az ügynökség számára minden 

olyan információt, amelyre az 

ügynökségnek szüksége van az e 

rendelettel ráruházott feladatok ellátásához, 

különös tekintettel az Unió felé irányuló és 

azon belüli migrációs áramlások nyomon 

követésére, valamint a kockázatelemzés és 

a sebezhetőségi elemzés elvégzésére. 

A határigazgatásért és a visszatérésekért 

felelős nemzeti hatóságok – 

határellenőrzési feladataiknak megfelelő 

mértékben ideértve a parti őrségeket is – 

kellő időben és pontosan biztosítanak az 

ügynökség számára minden olyan 

információt, amelyre az ügynökségnek 

szüksége van az e rendelettel ráruházott 

feladatok ellátásához, különös tekintettel az 

Unió felé irányuló és azon belüli migrációs 

áramlások nyomon követésére, valamint a 

kockázatelemzés és a sebezhetőségi 

elemzés elvégzésére. 

Or. fr 
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Módosítás  423 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ha az ügynökség nem kap kellő időben 

pontos információkat, ezt figyelembe kell 

venni a sebezhetőségi elemzés 

elkészítésénél, kivéve, ha megfelelően 

alátámasztott indokkal tartották vissza az 

adatokat. 

Or. en 

 

Módosítás  424 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamoknak az ügynökség 

rendelkezésére kell bocsátaniuk a 

határigazgatásra nemzeti szinten 

elkülönített költségvetéssel és pénzügyi 

erőforrásokkal kapcsolatos információkat. 

Or. en 

Indokolás 

Jelenleg nem áll rendelkezésre információ arról, hogy Európában a tagállamok nemzeti 

szinten mennyit fordítanak a határigazgatásra. A határigazgatással kapcsolatos európai és 

nemzeti politikák értékeléséhez nagyon fontos, hogy európai szinten rendelkezésre álljanak 

ezek az információk. 

 

Módosítás  425 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 
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Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A migrációs áramlások nyomon követése 

és kockázatelemzés 

Kockázatelemzési és sebezhetőségi 

elemzési központ 

Or. en 

Indokolás 

A hatékonyság biztosítása és a feladatok közötti átfedések elkerülése érdekében logikusabb, 

ha az ügynökségen belül van egy olyan központ (ahogy a Bizottság is javasolta), amely felel a 

nyomon követés, a kockázatelemzés és egyben a sebezhetőségi elemzés elvégzéséért. 

 

Módosítás  426 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség létrehoz egy nyomon 

követési és kockázatelemzési központot, 

amely kellő kapacitással rendelkezik az 

Unió felé irányuló és azon belüli migrációs 

áramlások nyomon követéséhez. E célból 

az ügynökség közös integrált 

kockázatelemzési modellt dolgoz ki, 

amelyet az ügynökség és a tagállamok 

egyaránt alkalmaznak. 

(1) Az ügynökség létrehoz egy nyomon 

követési és kockázatelemzési központot, 

amely kellő kapacitással rendelkezik az 

Unió felé irányuló és azon belüli migrációs 

áramlások nyomon követéséhez. E célból 

az ügynökség – az igazgatótanács döntése 

alapján – közös integrált kockázatelemzési 

modellt hoz létre, amelyet az ügynökség és 

a tagállamok egyaránt alkalmaznak. 

Or. en 

Indokolás 

Fontos tisztázni, hogy az ügynökség miként dolgozza ki ezt a stratégiát, és e feladatra az 

igazgatótanács a legalkalmasabb. 
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Módosítás  427 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség létrehoz egy 

nyomon követési és kockázatelemzési 

központot, amely kellő kapacitással 

rendelkezik az Unió felé irányuló és azon 

belüli migrációs áramlások nyomon 

követéséhez. E célból az ügynökség közös 

integrált kockázatelemzési modellt dolgoz 

ki, amelyet az ügynökség és a tagállamok 

egyaránt alkalmaznak. 

(1) Az ügynökség hírszerzési célból 

felhasználja a rendelkezésre álló uniós 

forrásokat az Unió felé irányuló és azon 

belüli migrációs áramlások nyomon 

követéséhez. E célból az ügynökség – az 

igazgatótanács döntése alapján – közös 

integrált kockázatelemzési modellt dolgoz 

ki, amelyet az ügynökség és a tagállamok 

egyaránt alkalmaznak. 

Or. en 

 

Módosítás  428 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség létrehoz egy nyomon 

követési és kockázatelemzési központot, 

amely kellő kapacitással rendelkezik az 

Unió felé irányuló és azon belüli 

migrációs áramlások nyomon 

követéséhez. E célból az ügynökség közös 

integrált kockázatelemzési modellt dolgoz 

ki, amelyet az ügynökség és a tagállamok 

egyaránt alkalmaznak. 

(1) Az ügynökség létrehoz egy nyomon 

követési és kockázatelemzési központot, 

amely kellő kapacitással rendelkezik az 

Unió külső határainál felmerülő 

helyzetek, tendenciák és esetleges 

kihívások nyomon követéséhez és 

előrejelzéséhez. E célból az ügynökség 

közös integrált kockázatelemzési modellt 

dolgoz ki, amelyet az ügynökség és a 

tagállamok egyaránt alkalmaznak. 

Or. en 

 

Módosítás  429 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 
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Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség létrehoz egy 

nyomon követési és kockázatelemzési 

központot, amely kellő kapacitással 

rendelkezik az Unió felé irányuló és azon 

belüli migrációs áramlások nyomon 

követéséhez. E célból az ügynökség közös 

integrált kockázatelemzési modellt dolgoz 

ki, amelyet az ügynökség és a tagállamok 

egyaránt alkalmaznak. 

(1) Az ügynökség létrehoz egy 

kockázatelemzési és sebezhetőségi 

elemzési központot, amely kellő 

kapacitással rendelkezik az Unió felé 

irányuló és azon belüli migrációs 

áramlások nyomon követéséhez és a 12. 

cikkben említett sebezhetőségi elemzések 

elvégzéséhez. 

Or. en 

Indokolás 

A hatékonyság biztosítása és a feladatok közötti átfedések elkerülése érdekében logikusabb, 

ha az ügynökségen belül van egy olyan központ (ahogy a Bizottság is javasolta), amely felel a 

nyomon követés, a kockázatelemzés és egyben a sebezhetőségi elemzés elvégzéséért. 

 

Módosítás  430 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség létrehoz egy nyomon 

követési és kockázatelemzési központot, 

amely kellő kapacitással rendelkezik az 

Unió felé irányuló és azon belüli migrációs 

áramlások nyomon követéséhez. E célból 

az ügynökség közös integrált 

kockázatelemzési modellt dolgoz ki, 

amelyet az ügynökség és a tagállamok 

egyaránt alkalmaznak. 

(1) Az ügynökség létrehoz egy nyomon 

követési és kockázatelemzési központot, 

amely kellő kapacitással rendelkezik az 

Unió felé irányuló és azon belüli migrációs 

áramlások nyomon követéséhez. E célból 

az ügynökség – az igazgatótanács döntése 

alapján – közös integrált kockázatelemzési 

modellt dolgoz ki, amelyet az ügynökség 

és minimumkövetelményként a tagállamok 

egyaránt alkalmaznak. 

Or. en 
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Módosítás  431 

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. cikk A közös és integrált 

kockázatelemzési modell kidolgozása 

során az ügynökség az Europol határokon 

átnyúló bűnözésre vonatkozó 

kockázatelemzéseire támaszkodik.  

Or. fr 

 

Módosítás  432 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség általános és 

specifikus kockázatelemzést készít, 

amelyet benyújt a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

(2) Az ügynökség általános és 

specifikus kockázatelemzést készít, 

amelyet benyújt az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

Or. en 

 

Módosítás  433 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség általános és 

specifikus kockázatelemzést készít, 

(2) A kockázatelemzési és 

sebezhetőségi elemzési központ általános 
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amelyet benyújt a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

és specifikus kockázatelemzést készít, 

amelyet benyújt a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. E célból a központ közös 

integrált kockázatelemzési modellt dolgoz 

ki, amelyet az ügynökség és a tagállamok 

egyaránt alkalmaznak. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás a 10. cikk (1) bekezdésével kapcsolatos előző módosításhoz kapcsolódik. A 

módosítás célja a központ feladatainak tisztázása. 

 

Módosítás  434 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség általános és 

specifikus kockázatelemzést készít, 

amelyet benyújt a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

(2) Az ügynökség általános és 

specifikus kockázatelemzést készít, 

amelyet benyújt az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

Or. en 

 

Módosítás  435 

Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség általános és 

specifikus kockázatelemzést készít, 

amelyet benyújt a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

(2) Az ügynökség általános és 

specifikus kockázatelemzést készít, 

amelyet benyújt az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 
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Or. en 

 

Módosítás  436 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség általános és 

specifikus kockázatelemzést készít, 

amelyet benyújt a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

(2) Az ügynökség általános és 

specifikus kockázatelemzést készít, 

amelyet benyújt az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

Or. en 

 

Módosítás  437 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség általános és 

specifikus kockázatelemzést készít, 

amelyet benyújt a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

(2) Az ügynökség általános és 

specifikus kockázatelemzést készít, 

amelyet benyújt a Tanácsnak, a 

Bizottságnak és az Európai Parlamentnek. 

Or. en 

 

Módosítás  438 

Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 
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migrációs áramlások elemzését biztosító 

előzetes figyelmeztetési mechanizmus 

kidolgozása céljából az európai integrált 

határigazgatás minden vonatkozására kitér, 

különös tekintettel a határellenőrzésre, a 

visszatérésre, a harmadik országbeli 

állampolgárok Unión belüli irreguláris 

másodlagos migrációs mozgásaira, a 

határokon átnyúló bűnözés – többek között 

az irreguláris bevándorlás segítése, az 

emberkereskedelem és a terrorizmus – 

megelőzésére, valamint a szomszédos 

harmadik országokban uralkodó helyzet 

kérdésére. 

migrációs áramlások elemzését biztosító 

előzetes figyelmeztetési mechanizmus 

kidolgozása céljából az európai integrált 

határigazgatás minden vonatkozására kitér, 

különös tekintettel a határellenőrzésre, a 

visszatérésre, a harmadik országbeli 

állampolgárok Unión belüli irreguláris 

másodlagos migrációs mozgásaira, a 

határokon átnyúló bűnözés – többek között 

az irreguláris bevándorlás segítése, az 

emberkereskedelem és a terrorizmus – 

megelőzésére, valamint a szomszédos 

harmadik országokban uralkodó helyzet 

kérdésére. Adott esetben ez a 

kockázatelemzés az Európai Unió más 

illetékes ügynökségeivel, mint az 

Europollal és az Európai Menekültügyi 

Támogatási Hivatallal együttműködve 

készül.  

Or. fr 

 

Módosítás  439 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

migrációs áramlások elemzését biztosító 

előzetes figyelmeztetési mechanizmus 

kidolgozása céljából az európai integrált 

határigazgatás minden vonatkozására kitér, 

különös tekintettel a határellenőrzésre, a 

visszatérésre, a harmadik országbeli 

állampolgárok Unión belüli irreguláris 

másodlagos migrációs mozgásaira, a 

határokon átnyúló bűnözés – többek között 

az irreguláris bevándorlás segítése, az 

emberkereskedelem és a terrorizmus – 

megelőzésére, valamint a szomszédos 

harmadik országokban uralkodó helyzet 

kérdésére. 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

migrációs áramlások elemzését biztosító 

előzetes figyelmeztetési mechanizmus 

kidolgozása céljából az európai integrált 

határigazgatás minden vonatkozására kitér, 

különös tekintettel a határellenőrzésre, az 

alapvető jogok védelmére, a visszatérésre, 

a harmadik országbeli állampolgárok 

Unión belüli irreguláris másodlagos 

migrációs mozgásaira, a határokon átnyúló 

bűnözés – többek között az irreguláris 

bevándorlás segítése, az 

emberkereskedelem és a terrorizmus – 

megelőzésére, valamint a szomszédos 

harmadik országokban uralkodó helyzet 
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kérdésére. 

Or. en 

 

Módosítás  440 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

migrációs áramlások elemzését biztosító 

előzetes figyelmeztetési mechanizmus 

kidolgozása céljából az európai integrált 

határigazgatás minden vonatkozására kitér, 

különös tekintettel a határellenőrzésre, a 

visszatérésre, a harmadik országbeli 

állampolgárok Unión belüli irreguláris 

másodlagos migrációs mozgásaira, a 

határokon átnyúló bűnözés – többek között 

az irreguláris bevándorlás segítése, az 

emberkereskedelem és a terrorizmus – 

megelőzésére, valamint a szomszédos 

harmadik országokban uralkodó helyzet 

kérdésére. 

(3) A központ által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

migrációs áramlások elemzését és az 

alapvető jogok tiszteletben tartását 
biztosító előzetes figyelmeztetési 

mechanizmus kidolgozása céljából az 

európai integrált határigazgatás minden 

vonatkozására kitér, különös tekintettel a 

határellenőrzésre, a visszatérésre, a 

harmadik országbeli állampolgárok Unión 

belüli irreguláris másodlagos migrációs 

mozgásaira, a határokon átnyúló bűnözés – 

többek között az irreguláris bevándorlás 

segítése, az emberkereskedelem és a 

terrorizmus – megelőzésére, valamint a 

szomszédos harmadik országokban 

uralkodó helyzet kérdésére. 

Or. en 

 

Módosítás  441 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

migrációs áramlások elemzését biztosító 

előzetes figyelmeztetési mechanizmus 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

migrációs áramlások elemzését biztosító 

előzetes figyelmeztetési mechanizmus 
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kidolgozása céljából az európai integrált 

határigazgatás minden vonatkozására kitér, 

különös tekintettel a határellenőrzésre, a 

visszatérésre, a harmadik országbeli 

állampolgárok Unión belüli irreguláris 

másodlagos migrációs mozgásaira, a 

határokon átnyúló bűnözés – többek között 

az irreguláris bevándorlás segítése, az 

emberkereskedelem és a terrorizmus – 

megelőzésére, valamint a szomszédos 

harmadik országokban uralkodó helyzet 

kérdésére. 

kidolgozása céljából az európai integrált 

határigazgatás minden vonatkozására kitér, 

különös tekintettel a határellenőrzésre, a 

visszatérésre, a harmadik országbeli 

állampolgárok Unión belüli irreguláris 

másodlagos migrációs mozgásaira, a 

határokon átnyúló bűnözés – többek között 

az irreguláris bevándorlás segítése, az 

emberkereskedelem és a terrorizmus – 

megelőzésére, valamint a releváns 

harmadik országokban uralkodó, a fenti 

jelenségek meglétéhez közvetlenül vagy 

közvetetten hozzájáruló helyzet kérdésére. 

Or. fr 

 

Módosítás  442 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

migrációs áramlások elemzését biztosító 

előzetes figyelmeztetési mechanizmus 

kidolgozása céljából az európai integrált 

határigazgatás minden vonatkozására kitér, 

különös tekintettel a határellenőrzésre, a 

visszatérésre, a harmadik országbeli 

állampolgárok Unión belüli irreguláris 

másodlagos migrációs mozgásaira, a 

határokon átnyúló bűnözés – többek között 

az irreguláris bevándorlás segítése, az 

emberkereskedelem és a terrorizmus – 

megelőzésére, valamint a szomszédos 

harmadik országokban uralkodó helyzet 

kérdésére. 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

migrációs áramlások elemzését biztosító 

előzetes figyelmeztetési mechanizmus 

kidolgozása céljából az európai integrált 

határigazgatás minden vonatkozására kitér, 

különös tekintettel a határellenőrzésre, az 

alapvető jogok védelmére, a visszatérésre, 

a harmadik országbeli állampolgárok 

Unión belüli irreguláris másodlagos 

migrációs mozgásaira, a határokon átnyúló 

bűnözés – többek között a bevándorlók 

csempészete és az emberkereskedelem – 

megelőzésére, valamint a szomszédos 

harmadik országokban uralkodó helyzet 

kérdésére. 

Or. en 

 

Módosítás  443 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 
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Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

migrációs áramlások elemzését biztosító 

előzetes figyelmeztetési mechanizmus 

kidolgozása céljából az európai integrált 

határigazgatás minden vonatkozására kitér, 

különös tekintettel a határellenőrzésre, a 

visszatérésre, a harmadik országbeli 

állampolgárok Unión belüli irreguláris 

másodlagos migrációs mozgásaira, a 

határokon átnyúló bűnözés – többek között 

az irreguláris bevándorlás segítése, az 

emberkereskedelem és a terrorizmus – 

megelőzésére, valamint a szomszédos 

harmadik országokban uralkodó helyzet 

kérdésére. 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

migrációs áramlások elemzését és az 

alapvető jogok tiszteletben tartását 
biztosító előzetes figyelmeztetési 

mechanizmus kidolgozása céljából az 

európai integrált határigazgatás minden 

vonatkozására kitér, különös tekintettel a 

határellenőrzésre, az alapvető jogok 

védelmére, a visszatérésre, a harmadik 

országbeli állampolgárok Unión belüli 

irreguláris másodlagos migrációs 

mozgásaira, a határokon átnyúló bűnözés – 

többek között az irreguláris bevándorlók 

csempészete, az emberkereskedelem és a 

terrorizmus – megelőzésére, valamint a 

szomszédos harmadik országokban 

uralkodó helyzet kérdésére. Az ügynökség 

közzéteszi a kockázatelemzési módszereket 

és kritériumokat. 

Or. en 

 

Módosítás  444 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

migrációs áramlások elemzését biztosító 

előzetes figyelmeztetési mechanizmus 

kidolgozása céljából az európai integrált 

határigazgatás minden vonatkozására kitér, 

különös tekintettel a határellenőrzésre, a 

visszatérésre, a harmadik országbeli 

állampolgárok Unión belüli irreguláris 

másodlagos migrációs mozgásaira, a 

(3) Az ügynökség által a megbízatása 

keretében elkészített kockázatelemzés az 

Unió felé tartó migrációs áramlások 

elemzését biztosító előzetes figyelmeztetési 

mechanizmus kidolgozása céljából az 

európai integrált határigazgatás minden 

vonatkozására kitér, különös tekintettel a 

határellenőrzésre, a visszatérésre, a 

menedékjogra, a harmadik országbeli 

állampolgárok Unión belüli irreguláris 
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határokon átnyúló bűnözés – többek között 

az irreguláris bevándorlás segítése, az 

emberkereskedelem és a terrorizmus – 

megelőzésére, valamint a szomszédos 

harmadik országokban uralkodó helyzet 

kérdésére. 

másodlagos migrációs mozgásaira, a 

határokon átnyúló bűnözés – többek között 

az irreguláris bevándorlás segítése, az 

emberkereskedelem és a terrorizmus – 

megelőzésére, valamint a szomszédos 

harmadik országokban uralkodó helyzet 

kérdésére. 

Or. en 

 

Módosítás  445 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

migrációs áramlások elemzését biztosító 

előzetes figyelmeztetési mechanizmus 

kidolgozása céljából az európai integrált 

határigazgatás minden vonatkozására kitér, 

különös tekintettel a határellenőrzésre, a 

visszatérésre, a harmadik országbeli 

állampolgárok Unión belüli irreguláris 

másodlagos migrációs mozgásaira, a 

határokon átnyúló bűnözés – többek 

között az irreguláris bevándorlás segítése, 

az emberkereskedelem és a terrorizmus – 

megelőzésére, valamint a szomszédos 

harmadik országokban uralkodó helyzet 

kérdésére. 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

migrációs áramlások elemzését biztosító 

előzetes figyelmeztetési mechanizmus 

kidolgozása céljából az európai integrált 

határigazgatás minden vonatkozására kitér, 

különös tekintettel a határellenőrzésre, a 

külső határokon meglévő fogadó 

kapacitásra, a nemzetközi védelemre 

szoruló vagy menedékjogot kérő 

személyek azonosítására, tájékoztatására 

és továbbküldésére szolgáló 

mechanizmusok meglétére, a visszatérésre, 

a harmadik országbeli állampolgárok 

Unión belüli irreguláris másodlagos 

migrációs mozgásaira, az 

embercsempészet, az emberkereskedelem 

és a terrorizmus megelőzésére, valamint a 

szomszédos harmadik országokban 

uralkodó helyzet kérdésére. 

Or. en 

 

Módosítás  446 

Jaromír Štětina 
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Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

migrációs áramlások elemzését biztosító 

előzetes figyelmeztetési mechanizmus 

kidolgozása céljából az európai integrált 

határigazgatás minden vonatkozására kitér, 

különös tekintettel a határellenőrzésre, a 

visszatérésre, a harmadik országbeli 

állampolgárok Unión belüli irreguláris 

másodlagos migrációs mozgásaira, a 

határokon átnyúló bűnözés – többek között 

az irreguláris bevándorlás segítése, az 

emberkereskedelem és a terrorizmus – 

megelőzésére, valamint a szomszédos 

harmadik országokban uralkodó helyzet 

kérdésére. 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

migrációs áramlások elemzését biztosító 

előzetes figyelmeztetési mechanizmus 

kidolgozása céljából az európai integrált 

határigazgatás minden vonatkozására kitér, 

különös tekintettel a határellenőrzésre, a 

visszatérésre, a harmadik országbeli 

állampolgárok Unión belüli irreguláris 

másodlagos migrációs mozgásaira, a 

határokon átnyúló bűnözés – többek között 

az irreguláris bevándorlás segítése, az 

emberkereskedelem és a terrorizmus – 

megelőzésére, valamint a szomszédos 

harmadik országokban, a származási 

országokban és az irreguláris bevándorlás 

tranzitországaiban uralkodó helyzet 

kérdésére. 

Or. en 

 

Módosítás  447 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés az Unió felé tartó 

migrációs áramlások elemzését biztosító 

előzetes figyelmeztetési mechanizmus 

kidolgozása céljából az európai integrált 

határigazgatás minden vonatkozására kitér, 

különös tekintettel a határellenőrzésre, a 

visszatérésre, a harmadik országbeli 

állampolgárok Unión belüli irreguláris 

másodlagos migrációs mozgásaira, a 

határokon átnyúló bűnözés – többek között 

az irreguláris bevándorlás segítése, az 

emberkereskedelem és a terrorizmus – 

(3) Az ügynökség által elkészített 

kockázatelemzés többek között az Unió 

felé tartó migrációs áramlások elemzését 

biztosító előzetes figyelmeztetési 

mechanizmus kidolgozása céljából az 

európai integrált határigazgatás minden 

vonatkozására kitér, különös tekintettel a 

határellenőrzésre, a visszatérésre, a 

harmadik országbeli állampolgárok Unión 

belüli irreguláris másodlagos migrációs 

mozgásaira, a határokon átnyúló bűnözés – 

többek között az irreguláris bevándorlás 

segítése, az emberkereskedelem és a 
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megelőzésére, valamint a szomszédos 

harmadik országokban uralkodó helyzet 

kérdésére. 

terrorizmus – megelőzésére, valamint a 

szomszédos harmadik országokban 

uralkodó helyzet kérdésére. 

Or. en 

 

Módosítás  448 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az ügynökség kidolgozza és 

közzéteszi a kockázatelemzési módszereket 

és kritériumokat. 

Or. en 

 

Módosítás  449 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az ügynökség kidolgozza és 

közzéteszi a kockázatelemzési módszereket 

és kritériumokat.  

Or. en 

 

Módosítás  450 

Monika Hohlmeier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok az ügynökség (4) A tagállamok az ügynökség 
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rendelkezésére bocsátanak minden 

szükséges információt a külső határoknál 

és a visszatéréssel kapcsolatban észlelt 

helyzetről, tendenciákról és lehetséges 

fenyegetésekről. A tagállamok 

rendszeresen vagy az ügynökség kérésére 

biztosítanak az ügynökség számára 
minden releváns információt, többek 

között a schengeni vívmányok 

végrehajtásával kapcsolatban beszerzett 

statisztikai és működési adatokat, valamint 

az 1052/2013/EU rendeletnek megfelelően 

megállapított nemzeti helyzetkép elemzési 

rétegéből származó információkat és 

hírszerzési értesüléseket. 

rendelkezésére bocsátanak minden 

szükséges információt a külső határoknál 

és a visszatéréssel kapcsolatban észlelt 

helyzetről, tendenciákról és lehetséges 

fenyegetésekről. A tagállamok 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 

ügynökséget rendszeresen és teljes körűen 

ellátnak minden releváns információval, 

többek között a schengeni vívmányok 

végrehajtásával kapcsolatban beszerzett 

statisztikai és működési adatokkal, 

valamint az 1052/2013/EU rendeletnek 

megfelelően megállapított nemzeti 

helyzetkép elemzési rétegéből származó 

információkkal és hírszerzési 

értesülésekkel. 

Or. en 

 

Módosítás  451 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok az ügynökség 

rendelkezésére bocsátanak minden 

szükséges információt a külső határoknál 

és a visszatéréssel kapcsolatban észlelt 

helyzetről, tendenciákról és lehetséges 

fenyegetésekről. A tagállamok 

rendszeresen vagy az ügynökség kérésére 

biztosítanak az ügynökség számára minden 

releváns információt, többek között a 

schengeni vívmányok végrehajtásával 

kapcsolatban beszerzett statisztikai és 

működési adatokat, valamint az 

1052/2013/EU rendeletnek megfelelően 

megállapított nemzeti helyzetkép elemzési 

rétegéből származó információkat és 

hírszerzési értesüléseket. 

(4) A tagállamok a központ 

rendelkezésére bocsátanak minden 

szükséges információt a külső határoknál 

és a visszatéréssel kapcsolatban észlelt 

helyzetről, tendenciákról és lehetséges 

fenyegetésekről. A tagállamok 

rendszeresen vagy a központ kérésére 

biztosítanak az ügynökség számára minden 

releváns információt, többek között a 

schengeni vívmányok végrehajtásával 

kapcsolatban beszerzett statisztikai és 

működési adatokat, valamint az 

1052/2013/EU rendeletnek megfelelően 

megállapított nemzeti helyzetkép elemzési 

rétegéből származó információkat és 

hírszerzési értesüléseket. 

Or. en 
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Módosítás  452 

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok az ügynökség 

rendelkezésére bocsátanak minden 

szükséges információt a külső határoknál 

és a visszatéréssel kapcsolatban észlelt 

helyzetről, tendenciákról és lehetséges 

fenyegetésekről. A tagállamok 

rendszeresen vagy az ügynökség kérésére 

biztosítanak az ügynökség számára minden 

releváns információt, többek között a 

schengeni vívmányok végrehajtásával 

kapcsolatban beszerzett statisztikai és 

működési adatokat, valamint az 

1052/2013/EU rendeletnek megfelelően 

megállapított nemzeti helyzetkép elemzési 

rétegéből származó információkat és 

hírszerzési értesüléseket. 

(4) A tagállamok az ügynökség 

rendelkezésére bocsátanak minden 

szükséges információt a határokon 

átnyúló bűnözéssel kapcsolatban a külső 

határoknál és a visszatéréssel kapcsolatban 

észlelt helyzetről, tendenciákról és 

lehetséges fenyegetésekről. A tagállamok 

rendszeresen vagy az ügynökség kérésére 

biztosítanak az ügynökség számára minden 

releváns információt, többek között a 

schengeni vívmányok végrehajtásával 

kapcsolatban beszerzett statisztikai és 

működési adatokat, valamint az 

1052/2013/EU rendeletnek megfelelően 

megállapított nemzeti helyzetkép elemzési 

rétegéből származó információkat és 

hírszerzési értesüléseket. 

Or. fr 

 

Módosítás  453 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A kockázatelemzés eredményét 

továbbítani kell a felügyelőbizottságnak és 

az igazgatótanácsnak. 

(5) A kockázatelemzés eredményét 

továbbítani kell a tanácsadó testületnek és 

az igazgatótanácsnak. 

Or. en 
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Módosítás  454 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A kockázatelemzés eredményét 

továbbítani kell a felügyelőbizottságnak és 

az igazgatótanácsnak. 

(5) A kockázatelemzés eredményét 

továbbítani kell az igazgatótanácsnak. 

Or. en 

 

Módosítás  455 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A kockázatelemzés eredményét 

továbbítani kell a felügyelőbizottságnak és 

az igazgatótanácsnak. 

(5) A kockázatelemzés eredményét 

továbbítani kell az igazgatótanácsnak. 

Or. fr 

 

Módosítás  456 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok figyelembe veszik a 

kockázatelemzés eredményét a külső 

határoknál végrehajtandó műveleteik és 

tevékenységeik, valamint visszatérési 

tevékenységeik tervezése során. 

(6) A tagállamok figyelembe veszik a 

kockázatelemzés eredményét a külső 

határoknál végrehajtandó műveleteik és 

tevékenységeik, valamint visszatérési 

tevékenységeik tervezése során. Az 

ügynökség operatív szerepvállalásához 

széles körű forrásokra támaszkodva 

előzetes értékelést kell végezni annak 

érdekében, hogy megvizsgálják, hogy a 
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vonatkozó polgári és büntetőjogi 

szabályok és eljárások terén fennáll-e az 

alapvető jogok megsértésének veszélye 

vagy tapasztalható-e valamilyen 

hiányosság, ami miatt az együttműködés 

nem egyeztethető össze a jogi 

kötelezettségekkel, és különösen 

biztosítsák a visszaküldés elleni védelmet 

és a hatékony jogorvoslathoz való jogot. 

Or. en 

 

Módosítás  457 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok figyelembe veszik a 

kockázatelemzés eredményét a külső 

határoknál végrehajtandó műveleteik és 

tevékenységeik, valamint visszatérési 

tevékenységeik tervezése során. 

(6) A tagállamok figyelembe veszik a 

kockázatelemzés eredményét a külső 

határoknál végrehajtandó műveleteik és 

tevékenységeik során. 

Or. en 

 

Módosítás  458 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok figyelembe veszik a 

kockázatelemzés eredményét a külső 

határoknál végrehajtandó műveleteik és 

tevékenységeik, valamint visszatérési 

tevékenységeik tervezése során. 

(6) A tagállamok figyelembe veszik a 

kockázatelemzés eredményét az EU külső 

határainál végrehajtandó műveleteik és 

tevékenységeik során. 

Or. en 
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Módosítás  459 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis 

Kyrkos, Elly Schlein 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az ügynökség a közös integrált 

kockázatelemzési modell eredményeit 

felhasználja a határőrök és a visszatérési 

feladatokban közreműködő személyzet 

képzésére vonatkozó egységes 

alaptantervek kidolgozásakor. 

(7) Az ügynökség a közös integrált 

kockázatelemzési modell eredményeit 

felhasználja a határőrök és az integrált 

határigazgatási feladatokban 

közreműködő egyéb személyzet vagy 

szakértők képzésére vonatkozó egységes 

alaptantervek kidolgozásakor. 

Or. en 

 

Módosítás  460 

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 

 

Módosítás  461 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség tagállamokba küldött 

összekötő tisztviselői révén biztosítja a 

külső határok igazgatásának rendszeres 

nyomon követését. 

(1) Az ügynökség tagállamokba küldött 

összekötő tisztviselők révén biztosítja az 

EU külső határai igazgatásának rendszeres 

nyomon követését. 

Or. en 
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Módosítás  462 

Monica Macovei 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség tagállamokba küldött 

összekötő tisztviselői révén biztosítja a 

külső határok igazgatásának rendszeres 

nyomon követését. 

(1) Az ügynökség a szárazföldi, 

tengeri vagy légi külső határral 

rendelkező tagállamokba küldött összekötő 

tisztviselői révén biztosítja a külső határok 

igazgatásának rendszeres nyomon 

követését. 

Or. en 

 

Módosítás  463 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség tagállamokba 

küldött összekötő tisztviselői révén 

biztosítja a külső határok igazgatásának 

rendszeres nyomon követését. 

(1) Az ügynökség az összes 

tagállamba küldött összekötő tisztviselői 

révén biztosítja a külső határok 

igazgatásának rendszeres nyomon 

követését. 

Or. en 

 

Módosítás  464 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség tagállamokba küldött 

összekötő tisztviselői révén biztosítja a 

(1) Az ügynökség – szükség esetén a 

tagállamokba küldött összekötő tisztviselői 
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külső határok igazgatásának rendszeres 

nyomon követését. 

révén – nyomon követi a külső határok 

igazgatását. 

Or. en 

 

Módosítás  465 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség tagállamokba küldött 

összekötő tisztviselői révén biztosítja a 

külső határok igazgatásának rendszeres 

nyomon követését. 

(1) Az ügynökség – szükség esetén a 

tagállamokba küldött összekötő tisztviselői 

révén – nyomon követi a külső határok 

igazgatását. 

Or. en 

Indokolás 

Az összekötő tisztviselőket csak akkor szabad küldeni, ha azt az e rendelet 11. cikkének (2) 

bekezdésében említett kockázatelemzés tükrében a különböző tagállamokban kialakult 

különféle helyzetek alapján szükségesnek ítélik meg. 

 

Módosítás  466 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató az 

ügynökség személyzetéből nevezi ki az 

összekötő tisztviselői feladatokat ellátó 

szakértőket. Az ügyvezető igazgató 

kockázatelemzésen alapulva és az 

igazgatótanáccsal egyeztetve meghatározza 

az említett tisztviselők tevékenységének 

jellegét, azokat a tagállamokat, ahová 

összekötő tisztviselőt lehet küldeni, 

valamint a tisztviselők tevékenységének 

(2) Az ügyvezető igazgató az 

ügynökség személyzetéből nevezi ki az 

összekötő tisztviselői feladatokat ellátó 

szakértőket. Az ügyvezető igazgató 

kockázatelemzésen alapulva és az 

igazgatótanáccsal egyeztetve meghatározza 

az említett tisztviselők tevékenységének 

jellegét, azokat a tagállamokat, ahová 

összekötő tisztviselőt lehet küldeni, 

valamint a tisztviselők tevékenységének 
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időtartamát. Az ügyvezető igazgató értesíti 

az érintett tagállamot a kinevezésről, és a 

tagállammal együtt meghatározza a 

tisztviselő bevetésének helyét. 

időtartamát. Az ügyvezető igazgató értesíti 

az érintett tagállamot a kinevezésről, és a 

tagállammal együtt meghatározza a 

tisztviselő bevetésének helyét. Minden 

tagállam - az ügynökséghez intézett, 

indoklással ellátott határozattal - 

szabadon kifogást emelhet a területére 

küldött összekötő tisztviselők ellen.  

Or. fr 

 

Módosítás  467 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató az 

ügynökség személyzetéből nevezi ki az 

összekötő tisztviselői feladatokat ellátó 

szakértőket. Az ügyvezető igazgató 

kockázatelemzésen alapulva és az 

igazgatótanáccsal egyeztetve 

meghatározza az említett tisztviselők 

tevékenységének jellegét, azokat a 

tagállamokat, ahová összekötő tisztviselőt 

lehet küldeni, valamint a tisztviselők 

tevékenységének időtartamát. Az 

ügyvezető igazgató értesíti az érintett 

tagállamot a kinevezésről, és a tagállammal 

együtt meghatározza a tisztviselő 

bevetésének helyét. 

(2) Az ügyvezető igazgató az 

ügynökség személyzetéből nevezi ki az 

összekötő tisztviselői feladatokat ellátó 

szakértőket. Az ügyvezető igazgató az 

igazgatótanáccsal egyeztetve dönt az 

említett tisztviselők tevékenységének 

jellegéről, azokról a tagállamokról, ahová 

összekötő tisztviselőt küldenek, valamint a 

tisztviselők tevékenységének 

időtartamáról. Az ügyvezető igazgató 

értesíti az érintett tagállamot a 

kinevezésről, és a tagállammal együtt 

meghatározza a tisztviselő bevetésének 

helyét. 

Or. en 

 

Módosítás  468 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató az 

ügynökség személyzetéből nevezi ki az 

összekötő tisztviselői feladatokat ellátó 

szakértőket. Az ügyvezető igazgató 

kockázatelemzésen alapulva és az 

igazgatótanáccsal egyeztetve 
meghatározza az említett tisztviselők 

tevékenységének jellegét, azokat a 

tagállamokat, ahová összekötő tisztviselőt 

lehet küldeni, valamint a tisztviselők 

tevékenységének időtartamát. Az 

ügyvezető igazgató értesíti az érintett 

tagállamot a kinevezésről, és a 

tagállammal együtt meghatározza a 

tisztviselő bevetésének helyét. 

(2) Az igazgatótanács 

kockázatelemzés alapján és az ügyvezető 

igazgató javaslatára dönt az említett 

tisztviselők tevékenységének jellegéről, 

azokról a tagállamokról, ahová összekötő 

tisztviselőt lehet küldeni, valamint a 

tisztviselők tevékenységének 

időtartamáról, és döntéséről értesíti az 

érintett tagállamot. Az ügyvezető igazgató 

– mielőtt javaslatot tenne – konzultál az 

érintett tagállammal a kiküldetés 

jellegéről és időtartamáról, valamint az e 

rendelet 11. cikkének (3) bekezdése által 

nem érintett feladatokról. 

Or. en 

Indokolás 

A kiküldetés feltételeiről – többek között az időtartamról is – konzultálni kell az érintett 

tagállammal. A kiküldetéssel kapcsolatos döntéseket az igazgatótanács hozza meg, nem pedig 

egyoldalúan az ügyvezető. 

 

Módosítás  469 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az összekötő tisztviselők az 

ügynökség nevében tevékenykednek, 

feladatuk az együttműködés és a párbeszéd 

elősegítése az ügynökség és a 

határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok 

között, határellenőrzési feladataiknak 

megfelelő mértékben ideértve a parti 

őrségeket is. Az összekötő tisztviselők 

különösen: 

(3) Az összekötő tisztviselők az 

ügynökség nevében tevékenykednek, 

feladatuk az együttműködés és a párbeszéd 

elősegítése az ügynökség és a 

határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok 

között, határellenőrzési feladataiknak 

megfelelő mértékben ideértve a parti 

őrségeket is. Az összekötő tisztviselők: 

Or. en 
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Módosítás  470 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az összekötő tisztviselők az 

ügynökség nevében tevékenykednek, 

feladatuk az együttműködés és a párbeszéd 

elősegítése az ügynökség és a 

határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok 

között, határellenőrzési feladataiknak 

megfelelő mértékben ideértve a parti 

őrségeket is. Az összekötő tisztviselők 

különösen: 

(3) Az összekötő tisztviselők az 

ügynökség nevében tevékenykednek, 

feladatuk az együttműködés és a párbeszéd 

elősegítése az ügynökség és a 

határigazgatásért és a visszatérésekért 

felelős nemzeti hatóságok között, 

határellenőrzési feladataiknak megfelelő 

mértékben ideértve a parti őrségeket is. Az 

összekötő tisztviselők különösen: 

Or. fr 

 

Módosítás  471 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) segítik az ügynökség által a 10. 

cikkben említett irreguláris migráció 

nyomon követéséhez és 

kockázatelemzéshez igényelt információk 

beszerzését; 

Or. en 

 

Módosítás  472 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) segítik az ügynökség által a 12. 

cikkben említett sebezhetőségi elemzés 

elkészítéséhez igényelt információk 

beszerzését; 

b) a vonatkozó uniós jogszabályban 

előírtak értelmében segítik az ügynökség 

által a 12. cikkben említett sebezhetőségi 

elemzés elkészítéséhez igényelt 

információk beszerzését; 

Or. en 

Indokolás 

Az információk beszerzését aszerint kell meghatározni, hogy a vonatkozó uniós jogszabályok 

értelmében mire van szükség. E módosítás tisztázza, hogy milyen információkra kell 

hivatkozni. 

 

Módosítás  473 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, 

Elly Schlein 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) figyelemmel kíséri és előmozdítja a 

külső határok igazgatásával – ezen belül 

is az alapvető jogokkal és a nemzetközi 

védelemmel – kapcsolatos meglévő és a 

jövőbeli uniós intézkedések alkalmazását; 

Or. en 

 

Módosítás  474 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) segítséget nyújtanak a 

tagállamoknak vészhelyzeti terveik 

d) a tagállamok kérésére segítséget 

nyújtanak vészhelyzeti terveik 
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elkészítéséhez; elkészítéséhez; 

Or. en 

 

Módosítás  475 

Geoffrey Van Orden 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) rendszeresen jelentést tesznek az 

ügyvezető igazgatónak a külső határon 

fennálló helyzetről és arról, hogy az érintett 

tagállam milyen mértékben képes 

eredményesen kezelni azt; 

e) rendszeresen jelentést tesznek az 

ügyvezető igazgatónak és az illetékes 

nemzeti hatóságok vezetőjének a fennálló 

helyzetről és arról, hogy az érintett 

tagállam milyen mértékben képes 

eredményesen kezelni azt; 

Or. en 

 

Módosítás  476 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) rendszeresen jelentést tesznek az 

ügyvezető igazgatónak a külső határon 

fennálló helyzetről és arról, hogy az érintett 

tagállam milyen mértékben képes 

eredményesen kezelni azt; 

e) rendszeresen jelentést tesznek az 

ügyvezető igazgatónak a külső határon 

fennálló helyzetről és arról, hogy az érintett 

tagállam milyen mértékben képes 

eredményesen kezelni azt, valamint az 

érintett harmadik országokba irányuló 

visszatérési műveletek végrehajtásáról, és 

ha e jelentés az érintett tagállam 

szempontjából bármilyen téren 

aggodalomra ad okot, az ügyvezető 

igazgatónak haladéktalanul értesítenie 

kell az adott tagállamot. 

Or. en 
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Indokolás 

Fontos, hogy az érintett tagállamot tájékoztassák a jelentés tartalmáról, mivel az a szóban 

forgó tagállamot is érintheti. Ily módon az érintett tagállam megkezdheti a szükséges kiigazító 

intézkedések végrehajtását. Így az átláthatóság is biztosítva lenne. 

 

Módosítás  477 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) nyomon követik a 18. cikkben 

említett, külső határoknál jelentkező, 

sürgős beavatkozást igénylő helyzetekkel 

kapcsolatos tagállami intézkedéseket; 

f) nyomon követik a külső határoknál 

jelentkező, sürgős beavatkozást igénylő 

helyzetekkel kapcsolatos tagállami 

intézkedéseket; 

Or. en 

 

Módosítás  478 

Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) rendszeresen részt vesznek a 

közvetlen megfigyelés céljából a határ 

érintett pontjaira irányított missziókban; 

Or. en 

 

Módosítás  479 

Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés – f b pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fb) a civil társadalom képviselőivel és 

a civil társadalmi szervezetekkel 

folytatandó párbeszéd céljából 

kapcsolatokat épít és platformokat hoz 

létre. 

Or. en 

 

Módosítás  480 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában az 

összekötő tisztviselő többek között: 

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában az 

összekötő tisztviselő a nemzeti és uniós 

biztonsági és adatvédelmi szabályokkal 

összhangban: 

Or. en 

 

Módosítás  481 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában az 

összekötő tisztviselő többek között: 

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában az 

összekötő tisztviselő: 

Or. en 

 

Módosítás  482 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 
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Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) korlátlanul hozzáfér a nemzeti 

koordinációs központhoz és az 

1052/2013/EU rendeletnek megfelelően 

megállapított nemzeti helyzetképhez; 

a) hozzáfér a nemzeti koordinációs 

központhoz és az 1052/2013/EU 

rendeletnek megfelelően megállapított 

nemzeti helyzetképhez; 

Or. en 

 

Módosítás  483 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) korlátlanul hozzáfér a nemzeti 

koordinációs központhoz és az 

1052/2013/EU rendeletnek megfelelően 

megállapított nemzeti helyzetképhez; 

a) az érintett tagállam nemzeti 

koordinátorának felhatalmazásával 

tájékoztatást kap a nemzeti koordinációs 

központtól; 

Or. en 

 

Módosítás  484 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) korlátlanul hozzáfér a nemzeti 

koordinációs központhoz és az 

1052/2013/EU rendeletnek megfelelően 

megállapított nemzeti helyzetképhez; 

a) tájékoztatást kap a nemzeti 

koordinációs központtól az 1052/2013/EU 

rendeletnek megfelelően megállapított 

nemzeti helyzetképről; 

Or. en 
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Módosítás  485 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) korlátlanul hozzáfér a nemzeti 

koordinációs központhoz és az 

1052/2013/EU rendeletnek megfelelően 

megállapított nemzeti helyzetképhez; 

a) hozzáfér a nemzeti koordinációs 

központhoz és az 1052/2013/EU 

rendeletnek megfelelően megállapított 

nemzeti helyzetképhez; 

Or. en 

 

Módosítás  486 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) korlátlanul hozzáfér a nemzeti 

koordinációs központhoz és az 

1052/2013/EU rendeletnek megfelelően 

megállapított nemzeti helyzetképhez; 

a) hozzáfér az 1052/2013/EU 

rendeletnek megfelelően megállapított 

nemzeti helyzetképhez; 

Or. en 

 

Módosítás  487 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) hozzáfér a nemzeti koordinációs 

központban elérhető nemzeti és európai 

információs rendszerekhez, azzal a 

feltétellel, hogy meg kell felelnie a nemzeti 

és uniós adatbiztonsági és adatvédelmi 

szabályoknak; 

törölve 
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Or. en 

 

Módosítás  488 

Carlos Coelho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) hozzáfér a nemzeti koordinációs 

központban elérhető nemzeti és európai 

információs rendszerekhez, azzal a 

feltétellel, hogy meg kell felelnie a nemzeti 

és uniós adatbiztonsági és adatvédelmi 

szabályoknak; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  489 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) hozzáfér a nemzeti koordinációs 

központban elérhető nemzeti és európai 

információs rendszerekhez, azzal a 

feltétellel, hogy meg kell felelnie a nemzeti 

és uniós adatbiztonsági és adatvédelmi 

szabályoknak; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  490 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) hozzáfér a nemzeti koordinációs 

központban elérhető nemzeti és európai 

információs rendszerekhez, azzal a 

feltétellel, hogy meg kell felelnie a nemzeti 

és uniós adatbiztonsági és adatvédelmi 

szabályoknak; 

b) szükség esetén hozzáfér a nemzeti 

koordinációs központban elérhető nemzeti 

és európai információs rendszerekhez, 

azzal a feltétellel, hogy meg kell felelnie a 

nemzeti és uniós adatbiztonsági és 

adatvédelmi szabályoknak; 

Or. en 

 

Módosítás  491 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) rendszeres kapcsolatban áll a 

határigazgatásért felelős nemzeti 

hatóságokkal – ideértve a parti őrségeket is 

határellenőrzési feladataiknak megfelelő 

mértékben –, és eközben tájékoztatja a 

nemzeti koordinációs központ vezetőjét. 

c) rendszeres kapcsolatban áll a 

határigazgatásért felelős nemzeti 

hatóságokkal – ideértve a parti őrségeket is 

határellenőrzési feladataiknak megfelelő 

mértékben –, és eközben tájékoztatja az 

érintett tagállamok által kijelölt 

kapcsolattartási pontot. 

Or. en 

Indokolás 

Az összekötő tisztviselőket fel kell jogosítani arra, hogy információkat kapjanak, ahelyett, 

hogy közvetlen hozzáféréssel rendelkeznének a nemzeti koordinációs központokhoz és a 

kapcsolódó rendszerekhez. Ennek egyrészről gyakorlati okai vannak, másrészről titoktartási 

szempontokat is érint abban az esetben, ha a nemzeti koordinációs központ más rendszereket 

is felölel. 

 

Módosítás  492 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az összekötő tisztviselő 

jelentésének a 12. cikkben említett 

sebezhetőségi elemzés részét kell képeznie. 

(5) Az összekötő tisztviselő 

jelentésének a 12. cikkben említett 

sebezhetőségi elemzés részét kell képeznie. 

A jelentést továbbítani kell az érintett 

tagállamnak. 

Or. en 

 

Módosítás  493 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az összekötő tisztviselő 

jelentésének a 12. cikkben említett 

sebezhetőségi elemzés részét kell képeznie. 

(5) Az összekötő tisztviselő végső 

jelentését figyelembe kell venni a 12. 

cikkben említett sebezhetőségi elemzés 

kidolgozásakor. A jelentést az érintett 

tagállamnak is meg kell küldeni. 

Or. en 

Indokolás 

Ha az összekötő tisztviselő végső jelentését megküldik a tagállamnak, biztosított lenne az 

átláthatóság, és a tagállam szintén tisztában lenne az azonosított problémákkal, ami 

elengedhetetlen a korrekciós intézkedések haladéktalan meghozatalához. 

 

Módosítás  494 

Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség értékeli a tagállamok 

határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki 

eszközeit, rendszereit, kapacitásait, 

erőforrásait és vészhelyzeti terveit. Ezen 

(1) Az ügynökség évente értékeli a 

tagállamok határellenőrzéshez kapcsolódó 

műszaki eszközeit, rendszereit, 

kapacitásait, erőforrásait és vészhelyzeti 
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értékelés alapját a tagállamtól és az 

összekötő tisztviselőtől érkező 

információk, az Eurosur információi – 

különösen az egyes tagállamok szárazföldi 

és tengeri külső határszakaszaihoz az 

1052/2013/EU rendelet értelmében rendelt 

hatásszintek –, valamint a közös 

műveletekre, kísérleti projektekre, gyors 

határvédelmi intervenciókra és az 

ügynökség egyéb tevékenységeire 

vonatkozó jelentések és értékelések 

képezik. 

terveit. Saját kezdeményezésére vagy az 

Európai Parlament kérésére az ügynökség 

sürgősségi alapon bármikor friss 

értékelést végezhet. Ezen értékelés alapját 

a tagállamtól és az összekötő tisztviselőtől 

érkező információk, az Eurosur 

információi – különösen az egyes 

tagállamok szárazföldi és tengeri külső 

határszakaszaihoz az 1052/2013/EU 

rendelet értelmében rendelt hatásszintek –, 

valamint a közös műveletekre, kísérleti 

projektekre, gyors határvédelmi 

intervenciókra, az ügynökség egyéb 

tevékenységeire, valamint a civil 

társadalmi szervezetek hozzájárulására 
vonatkozó jelentések és értékelések 

képezik. 

Or. en 

 

Módosítás  495 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség értékeli a tagállamok 

határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki 

eszközeit, rendszereit, kapacitásait, 

erőforrásait és vészhelyzeti terveit. Ezen 

értékelés alapját a tagállamtól és az 

összekötő tisztviselőtől érkező 

információk, az Eurosur információi – 

különösen az egyes tagállamok szárazföldi 

és tengeri külső határszakaszaihoz az 

1052/2013/EU rendelet értelmében rendelt 

hatásszintek –, valamint a közös 

műveletekre, kísérleti projektekre, gyors 

határvédelmi intervenciókra és az 

ügynökség egyéb tevékenységeire 

vonatkozó jelentések és értékelések 

képezik. 

(1) A kockázatelemzési és 

sebezhetőségi elemzési központ értékeli a 

tagállamok határellenőrzéshez kapcsolódó 

műszaki eszközeit, rendszereit, 

kapacitásait, erőforrásait és vészhelyzeti 

terveit. Ezen értékelés alapját a tagállamtól 

és az összekötő tisztviselőtől érkező 

információk, az Eurosur információi – 

különösen az egyes tagállamok szárazföldi 

és tengeri külső határszakaszaihoz az 

1052/2013/EU rendelet értelmében rendelt 

hatásszintek –, valamint a közös 

műveletekre, kísérleti projektekre, gyors 

határvédelmi intervenciókra és az 

ügynökség egyéb tevékenységeire 

vonatkozó jelentések és értékelések 
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képezik. 

Or. en 

Indokolás 

A hatékonyság biztosítása és a feladatok közötti átfedések elkerülése érdekében logikusabb, 

ha az ügynökségen belül van egy olyan központ (ahogy a Bizottság is javasolta), amely felel a 

nyomon követés, a kockázatelemzés és egyben a sebezhetőségi elemzés elvégzéséért. 

 

Módosítás  496 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség értékeli a tagállamok 

határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki 

eszközeit, rendszereit, kapacitásait, 

erőforrásait és vészhelyzeti terveit. Ezen 

értékelés alapját a tagállamtól és az 

összekötő tisztviselőtől érkező 

információk, az Eurosur információi – 

különösen az egyes tagállamok szárazföldi 

és tengeri külső határszakaszaihoz az 

1052/2013/EU rendelet értelmében rendelt 

hatásszintek –, valamint a közös 

műveletekre, kísérleti projektekre, gyors 

határvédelmi intervenciókra és az 

ügynökség egyéb tevékenységeire 

vonatkozó jelentések és értékelések 

képezik. 

(1) Az ügynökség értékeli a tagállamok 

határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki 

eszközeit, rendszereit, kapacitásait, 

erőforrásait és vészhelyzeti terveit. Ezen 

értékelést az uniós tagállamokkal 

együttműködésben kell elkészíteni, és 

annak alapját a tagállamtól és az összekötő 

tisztviselőtől érkező információk, az 

Eurosur információi – különösen az egyes 

tagállamok szárazföldi és tengeri külső 

határszakaszaihoz az 1052/2013/EU 

rendelet értelmében rendelt hatásszintek –, 

valamint a közös műveletekre, kísérleti 

projektekre, gyors határvédelmi 

intervenciókra és az ügynökség egyéb 

tevékenységeire vonatkozó jelentések és 

értékelések képezik. 

Or. en 

 

Módosítás  497 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség értékeli a tagállamok 

határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki 

eszközeit, rendszereit, kapacitásait, 

erőforrásait és vészhelyzeti terveit. Ezen 

értékelés alapját a tagállamtól és az 

összekötő tisztviselőtől érkező 

információk, az Eurosur információi – 

különösen az egyes tagállamok szárazföldi 

és tengeri külső határszakaszaihoz az 

1052/2013/EU rendelet értelmében rendelt 

hatásszintek –, valamint a közös 

műveletekre, kísérleti projektekre, gyors 

határvédelmi intervenciókra és az 

ügynökség egyéb tevékenységeire 

vonatkozó jelentések és értékelések 

képezik. 

(1) Az ügynökség értékeli a tagállamok 

külső határok ellenőrzéséhez szükséges 
műszaki eszközeit, rendszereit, 

kapacitásait, erőforrásait és – lehetőség 

szerint – vészhelyzeti terveit. Az 

igazgatótanács jóváhagyja azokat az 

objektív mutatókat, amelyek alapján dönt 

az értékelendő tagállamok fontossági 

sorrendjéről. Ezen értékelés alapját a 

tagállamtól és adott esetben az összekötő 

tisztviselőtől érkező információk, az 

Eurosur információi – különösen az egyes 

tagállamok szárazföldi és tengeri külső 

határszakaszaihoz az 1052/2013/EU 

rendelet értelmében rendelt hatásszintek –, 

valamint a közös műveletekre, kísérleti 

projektekre, gyors határvédelmi 

intervenciókra és az ügynökség egyéb 

határigazgatási tevékenységeire vonatkozó 

jelentések és értékelések képezik. 

Or. en 

 

Módosítás  498 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség értékeli a tagállamok 

határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki 

eszközeit, rendszereit, kapacitásait, 

erőforrásait és vészhelyzeti terveit. Ezen 

értékelés alapját a tagállamtól és az 

összekötő tisztviselőtől érkező 

információk, az Eurosur információi – 

különösen az egyes tagállamok szárazföldi 

és tengeri külső határszakaszaihoz az 

1052/2013/EU rendelet értelmében rendelt 

hatásszintek –, valamint a közös 

műveletekre, kísérleti projektekre, gyors 

határvédelmi intervenciókra és az 

(1) Az ügynökség értékeli a tagállamok 

határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki 

eszközeit, rendszereit, kapacitásait, 

erőforrásait és vészhelyzeti terveit, 

valamint a tagállamok által a hatékony 

határigazgatás során tapasztalt 

kihívásokat és fenyegetéseket, illetve azt, 

hogy ezeket mennyire képesek kezelni. 

Ezen értékelés alapját a tagállamtól és az 

összekötő tisztviselőtől érkező 

információk, az Eurosur információi – 

különösen az egyes tagállamok szárazföldi 

és tengeri külső határszakaszaihoz az 
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ügynökség egyéb tevékenységeire 

vonatkozó jelentések és értékelések 

képezik. 

1052/2013/EU rendelet értelmében rendelt 

hatásszintek –, valamint a közös 

műveletekre, kísérleti projektekre, gyors 

határvédelmi intervenciókra és az 

ügynökség egyéb tevékenységeire 

vonatkozó jelentések és értékelések 

képezik. 

Or. en 

 

Módosítás  499 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Birgit 

Sippel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség értékeli a tagállamok 

határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki 

eszközeit, rendszereit, kapacitásait, 

erőforrásait és vészhelyzeti terveit. Ezen 

értékelés alapját a tagállamtól és az 

összekötő tisztviselőtől érkező 

információk, az Eurosur információi – 

különösen az egyes tagállamok szárazföldi 

és tengeri külső határszakaszaihoz az 

1052/2013/EU rendelet értelmében rendelt 

hatásszintek –, valamint a közös 

műveletekre, kísérleti projektekre, gyors 

határvédelmi intervenciókra és az 

ügynökség egyéb tevékenységeire 

vonatkozó jelentések és értékelések 

képezik. 

(1) A 10. cikk (3) bekezdésével 

összhangban elkészített kockázatértékelés 

alapján az ügyvezető igazgató az 

igazgatótanács részére egy sor objektív 

kritériumot javasol, amelyek tekintetében 

az ügynökség a külső határral rendelkező 

összes tagállam esetében sebezhetőségi 

elemzést végez. 

 Mielőtt ilyen objektív kritériumokat 

javasolna, az ügyvezető igazgató konzultál 

az alapjogi tisztviselővel, illetve figyelembe 

veszi a véleményét annak biztosítása 

céljából, hogy a sebezhetőség 

értékeléséhez használt kritérium tükrözze 

azt az igényt, hogy az uniós joggal 

összhangban a határellenőrzés minden 

vonatkozásában biztosítsák az alapvető 

jogok tiszteletben tartását. 

 A sebezhetőségi elemzés értékelni kívánja 
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a tagállamok rendelkezésre álló 

infrastruktúráját (beleértve befogadási 

kapacitását is), műszaki eszközeit, 

rendszereit, kapacitásait, erőforrásait és 

határellenőrzéssel kapcsolatos 
vészhelyzeti terveit. Ezen értékelés alapját 

a tagállamtól és az összekötő tisztviselőtől 

érkező információk, az Eurosur 

információi – különösen az egyes 

tagállamok szárazföldi és tengeri külső 

határszakaszaihoz az 1052/2013/EU 

rendelet értelmében rendelt hatásszintek –, 

valamint a közös műveletekre, kísérleti 

projektekre, gyors határvédelmi 

intervenciókra és az ügynökség egyéb 

tevékenységeire vonatkozó jelentések és 

értékelések képezik. 

Or. en 

Indokolás 

A bizottsági javaslatban egyáltalán nincs kapcsolat a 10. cikk alapján elvégzendő 

kockázatelemzés és a 12. cikk alapján elvégzendő sebezhetőségi elemzés között. A 

sebezhetőségi elemzésnek objektív kritériumokon kell alapulnia. Természetesen ezeknek a 

kritériumoknak az ügynökség által a külső határok tekintetében megállapított kockázatokon 

kell alapulniuk. E kritériumok biztosítják többek között, hogy valamely tagállam határa 

sebezhetőségének értékelése során figyelembe vegyék, hogy az adott tagállam a 

határellenőrzési feladatok ellátásánál képes-e az uniós joggal összhangban tiszteletben 

tartani az alapvető jogokat. 

 

Módosítás  500 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség értékeli a tagállamok 

határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki 

eszközeit, rendszereit, kapacitásait, 

erőforrásait és vészhelyzeti terveit. Ezen 

értékelés alapját a tagállamtól és az 

összekötő tisztviselőtől érkező 

információk, az Eurosur információi – 

(1) Az ügynökség értékeli a tagállamok 

határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki 

eszközeit, rendszereit, kapacitásait, 

erőforrásait, felkészültségét és vészhelyzeti 

terveit. Ezen értékelés az igazgatótanács 

által meghatározott kritériumokat 

alkalmaz, és alapját a tagállamtól és az 
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különösen az egyes tagállamok szárazföldi 

és tengeri külső határszakaszaihoz az 

1052/2013/EU rendelet értelmében rendelt 

hatásszintek –, valamint a közös 

műveletekre, kísérleti projektekre, gyors 

határvédelmi intervenciókra és az 

ügynökség egyéb tevékenységeire 

vonatkozó jelentések és értékelések 

képezik. 

összekötő tisztviselőtől érkező 

információk, az EUROSUR információi – 

különösen az egyes tagállamok szárazföldi 

és tengeri külső határszakaszaihoz az 

1052/2013/EU rendelet értelmében rendelt 

hatásszintek –, valamint a közös 

műveletekre, kísérleti projektekre, gyors 

határvédelmi intervenciókra és az 

ügynökség egyéb tevékenységeire 

vonatkozó jelentések és értékelések 

képezik. 

Or. en 

 

Módosítás  501 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség értékeli a tagállamok 

határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki 

eszközeit, rendszereit, kapacitásait, 

erőforrásait és vészhelyzeti terveit. Ezen 

értékelés alapját a tagállamtól és az 

összekötő tisztviselőtől érkező 

információk, az Eurosur információi – 

különösen az egyes tagállamok szárazföldi 

és tengeri külső határszakaszaihoz az 

1052/2013/EU rendelet értelmében rendelt 

hatásszintek –, valamint a közös 

műveletekre, kísérleti projektekre, gyors 

határvédelmi intervenciókra és az 

ügynökség egyéb tevékenységeire 

vonatkozó jelentések és értékelések 

képezik. 

(1) Az ügynökség értékeli a tagállamok 

határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki 

eszközeit, rendszereit, kapacitásait, 

erőforrásait és vészhelyzeti terveit, 

valamint az alapvető jogok 

határellenőrzés keretében való tiszteletben 

tartását. Ezen értékelés alapját a 

tagállamtól és az összekötő tisztviselőtől 

érkező információk, az Eurosur 

információi – különösen az egyes 

tagállamok szárazföldi és tengeri külső 

határszakaszaihoz az 1052/2013/EU 

rendelet értelmében rendelt hatásszintek –, 

valamint a közös műveletekre, kísérleti 

projektekre, gyors határvédelmi 

intervenciókra és az ügynökség egyéb 

tevékenységeire vonatkozó jelentések és 

értékelések képezik. 

Or. en 

 

Módosítás  502 

Carlos Coelho, Barbara Matera 
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Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség értékeli a tagállamok 

határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki 

eszközeit, rendszereit, kapacitásait, 

erőforrásait és vészhelyzeti terveit. Ezen 

értékelés alapját a tagállamtól és az 

összekötő tisztviselőtől érkező 

információk, az Eurosur információi – 

különösen az egyes tagállamok szárazföldi 

és tengeri külső határszakaszaihoz az 

1052/2013/EU rendelet értelmében rendelt 

hatásszintek –, valamint a közös 

műveletekre, kísérleti projektekre, gyors 

határvédelmi intervenciókra és az 

ügynökség egyéb tevékenységeire 

vonatkozó jelentések és értékelések 

képezik. 

(1) Az ügynökség megelőző 

intézkedésként értékeli a tagállamok 

határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki 

eszközeit, rendszereit, kapacitásait, 

erőforrásait és vészhelyzeti terveit. Ezen 

értékelés az igazgatótanács által 

meghatározott kritériumokat alkalmaz, és 
alapját a tagállamtól és az összekötő 

tisztviselőtől érkező információk, az 

Eurosur információi – különösen az egyes 

tagállamok szárazföldi és tengeri külső 

határszakaszaihoz az 1052/2013/EU 

rendelet értelmében rendelt hatásszintek –, 

valamint a közös műveletekre, kísérleti 

projektekre, gyors határvédelmi 

intervenciókra és az ügynökség egyéb 

tevékenységeire vonatkozó jelentések és 

értékelések képezik. 

Or. en 

 

Módosítás  503 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség értékeli a tagállamok 

határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki 

eszközeit, rendszereit, kapacitásait, 

erőforrásait és vészhelyzeti terveit. Ezen 

értékelés alapját a tagállamtól és az 

összekötő tisztviselőtől érkező 

információk, az Eurosur információi – 

különösen az egyes tagállamok szárazföldi 

és tengeri külső határszakaszaihoz az 

1052/2013/EU rendelet értelmében rendelt 

hatásszintek –, valamint a közös 

műveletekre, kísérleti projektekre, gyors 

(1) Az ügynökség értékeli a tagállamok 

határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki 

eszközeit, rendszereit, kapacitásait, 

erőforrásait és vészhelyzeti terveit, 

valamint az alapvető jogok 

határellenőrzés keretében való tiszteletben 

tartását. Ezen értékelés alapját a 

tagállamtól és az összekötő tisztviselőtől 

érkező információk, az Eurosur 

információi – különösen az egyes 

tagállamok szárazföldi és tengeri külső 

határszakaszaihoz az 1052/2013/EU 
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határvédelmi intervenciókra és az 

ügynökség egyéb tevékenységeire 

vonatkozó jelentések és értékelések 

képezik. 

rendelet értelmében rendelt hatásszintek –, 

valamint a közös műveletekre, kísérleti 

projektekre, gyors határvédelmi 

intervenciókra és az ügynökség egyéb 

tevékenységeire vonatkozó jelentések és 

értékelések képezik. 

Or. en 

 

Módosítás  504 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A sebezhetőségi elemzésnek 

objektív kritériumokon kell alapulnia. Az 

igazgatótanács dönt a kritériumokról. 

Or. en 

 

Módosítás  505 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Az alapvető jogok tiszteletben 

tartásával kapcsolatos értékelésnek ki kell 

terjednie a határra érkező személyek 

számára a következők biztosítására 

szolgáló eszközök meglétére és 

hatékonyságára: a menekültek és a 

bevándorlók életének védelme és 

megmentése, információkhoz és magas 

színvonalú jogi segítségnyújtáshoz való 

hozzáférés, megfelelő eljárások 

alkalmazása és hatékony jogorvoslathoz 

való hozzáférés. A sebezhetőségi elemzés e 

vonatkozásával kapcsolatos módszert az 

alapjogi tisztviselővel és a konzultatív 
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fórummal, valamint más érintett uniós 

ügynökségekkel, például az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatallal és az 

Alapjogi Ügynökséggel egyeztetve kell 

meghatározni. 

Or. en 

 

Módosítás  506 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség kérésére a 

tagállamok információt szolgáltatnak a 

határellenőrzés végrehajtásához nemzeti 

szinten rendelkezésre álló műszaki 

eszközökről, személyzetről és pénzügyi 

erőforrásokról, és benyújtják vészhelyzeti 

terveiket. 

(2) Az ügynökség kérésére a 

tagállamok biztosítják a sebezhetőségi 

elemzéshez szükséges információkat, 

különösen a határokon alkalmazott 

valamennyi eljárás működését, valamint a 

határellenőrzés végrehajtásához nemzeti 

szinten rendelkezésre álló műszaki 

eszközöket, személyzetet és pénzügyi 

erőforrásokat illetően, és benyújtják 

vészhelyzeti terveiket. 

Or. en 

 

Módosítás  507 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség kérésére a 

tagállamok információt szolgáltatnak a 

határellenőrzés végrehajtásához nemzeti 

szinten rendelkezésre álló műszaki 

eszközökről, személyzetről és pénzügyi 

erőforrásokról, és benyújtják vészhelyzeti 

terveiket. 

(2) Az ügynökség kérésére a 

tagállamok információt szolgáltatnak a 

határellenőrzés végrehajtásához nemzeti 

szinten rendelkezésre álló műszaki 

eszközökről, személyzetről és lehetőség 

szerint a pénzügyi erőforrásokról, valamint 

információval szolgálnak a 

határigazgatással kapcsolatos vészhelyzeti 
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terveikről. 

Or. en 

Indokolás 

Azon tagállamok esetében, ahol a határellenőrzést több különböző feladatot is ellátó szerv 

végzi, nehéz meghatározni a határellenőrzésre rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások 

összegét. 

 

Módosítás  508 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség kérésére a 

tagállamok információt szolgáltatnak a 

határellenőrzés végrehajtásához nemzeti 

szinten rendelkezésre álló műszaki 

eszközökről, személyzetről és pénzügyi 

erőforrásokról, és benyújtják vészhelyzeti 

terveiket. 

(2) Az ügynökség kérésére a 

tagállamok biztosítják a sebezhetőségi 

elemzéshez szükséges információkat, 

különösen a 2013/32/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv II. 

fejezetével összhangban a határokon 

alkalmazott valamennyi eljárás 

működését, valamint a határellenőrzés 

végrehajtásához nemzeti szinten 

rendelkezésre álló műszaki eszközöket, 

személyzetet és pénzügyi erőforrásokat 

illetően, és benyújtják vészhelyzeti 

terveiket. 

Or. en 

 

Módosítás  509 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség kérésére a 

tagállamok információt szolgáltatnak a 

(2) Az ügynökség kérésére a 

tagállamok információt szolgáltatnak a 
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határellenőrzés végrehajtásához nemzeti 

szinten rendelkezésre álló műszaki 

eszközökről, személyzetről és pénzügyi 

erőforrásokról, és benyújtják vészhelyzeti 

terveiket. 

határellenőrzés végrehajtásához nemzeti 

szinten rendelkezésre álló 

infrastruktúráról, műszaki eszközökről, 

személyzetről és pénzügyi erőforrásokról, 

és benyújtják vészhelyzeti terveiket. 

Or. en 

 

Módosítás  510 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség kérésére a 

tagállamok információt szolgáltatnak a 

határellenőrzés végrehajtásához nemzeti 

szinten rendelkezésre álló műszaki 

eszközökről, személyzetről és pénzügyi 

erőforrásokról, és benyújtják vészhelyzeti 

terveiket. 

(2) Az ügynökség kérésére a 

tagállamok információt szolgáltatnak a 

külső határok ellenőrzésének 
végrehajtásához nemzeti szinten 

rendelkezésre álló műszaki eszközökről, 

személyzetről és pénzügyi erőforrásokról. 

Or. en 

 

Módosítás  511 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség kérésére a 

tagállamok információt szolgáltatnak a 

határellenőrzés végrehajtásához nemzeti 

szinten rendelkezésre álló műszaki 

eszközökről, személyzetről és pénzügyi 

erőforrásokról, és benyújtják vészhelyzeti 

terveiket. 

(2) A központ kérésére a tagállamok 

információt szolgáltatnak a határellenőrzés 

végrehajtásához nemzeti szinten 

rendelkezésre álló műszaki eszközökről, 

személyzetről és pénzügyi erőforrásokról, 

és benyújtják vészhelyzeti terveiket. 

Or. en 
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Módosítás  512 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A sebezhetőségi elemzés célja, 

hogy általa az ügynökség felmérje, hogy a 

tagállamok milyen mértékben képesek és 

készek szembenézni a felmerülő 

kihívásokkal – többek között a külső 

határoknál fellépő jelenlegi és jövőbeni 

fenyegetésekkel és nyomásokkal –, 

azonosítsa – különösen a konkrét és 

aránytalan nyomással szembesülő 

tagállamok esetében – a külső határoknál 

észlelhető azonnali következményeket és a 

schengeni térség működését érintő további 

következményeket, valamint értékelje a 

tagállamok kapacitását a 19. cikk (5) 

bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz való hozzájárulás 

tekintetében. Ez az értékelés nem érinti a 

schengeni értékelési mechanizmust. 

(3) A sebezhetőségi elemzés célja, 

hogy általa az ügynökség felmérje, hogy a 

tagállamok milyen mértékben képesek és 

készek szembenézni a felmerülő 

kihívásokkal – többek között a külső 

határoknál fellépő jelenlegi és jövőbeni 

fenyegetésekkel és nyomásokkal –, 

azonosítsa – különösen a konkrét és 

aránytalan nyomással szembesülő 

tagállamok esetében – a külső határoknál 

észlelhető azonnali következményeket és 

az uniós közrendet és belső biztonságot 

érintő további következményeket, valamint 

a nemzeti igények figyelembevétele mellett 

értékelje a tagállamok kapacitását a 19. 

cikk (5) bekezdésében említett 

gyorsreagálású tartalékállományhoz való 

hozzájárulás tekintetében. Ez az értékelés 

nem érinti a schengeni értékelési 

mechanizmust. 

Or. en 

 

Módosítás  513 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Kati Piri, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A sebezhetőségi elemzés célja, 

hogy általa az ügynökség felmérje, hogy a 

tagállamok milyen mértékben képesek és 

készek szembenézni a felmerülő 

kihívásokkal – többek között a külső 

(3) A sebezhetőségi elemzés célja, 

hogy általa az ügynökség felmérje, hogy a 

tagállamok milyen mértékben képesek és 

készek szembenézni a felmerülő 

kihívásokkal – többek között a jelenlegi és 
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határoknál fellépő jelenlegi és jövőbeni 

fenyegetésekkel és nyomásokkal –, 

azonosítsa – különösen a konkrét és 

aránytalan nyomással szembesülő 

tagállamok esetében – a külső határoknál 

észlelhető azonnali következményeket és a 

schengeni térség működését érintő további 

következményeket, valamint értékelje a 

tagállamok kapacitását a 19. cikk (5) 

bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz való hozzájárulás 

tekintetében. Ez az értékelés nem érinti a 

schengeni értékelési mechanizmust. 

jövőbeni kihívásokkal –, a tagállamok 

képesek-e emberségesen, az alapvető 

jogokat maradéktalanul tiszteletben tartva 

kezelni a rengeteg személy – köztük sok 

nemzetközi védelemre szoruló személy – 

érkezését, rendelkezésre áll-e gyakorlott és 

megfelelően képzett személyzet, 

rendelkeznek-e együttműködési 

mechanizmusokkal az érintett uniós 

ügynökségekkel, nemzetközi 

szervezetekkel és a civil társadalommal, 

valamint azonosítsa – különösen a konkrét 

és aránytalan nyomással szembesülő 

tagállamok esetében – a külső határoknál 

észlelhető azonnali következményeket és a 

schengeni térség működését érintő további 

következményeket, valamint értékelje a 

tagállamok kapacitását a 19. cikk (5) 

bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz való hozzájárulás 

tekintetében. Ezen értékelések azonban 

nem sérthetik a schengeni értékelési 

mechanizmust. 

Or. en 

Indokolás 

A sebezhetőségi elemzés keretében azt is meg kell vizsgálni, hogy a tagállamok képesek-e 

emberségesen kezelni a nemzetközi védelemre szoruló vagy menedékjogot kérő rengeteg 

személyt, rendelkezésre áll-e szakképzett személyzet, illetve rendelkeznek-e vagy sem 

együttműködési mechanizmussal a külső határokon esetleg tevékenykedő más szervekkel. 

 

Módosítás  514 

Filiz Hyusmenova 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A sebezhetőségi elemzés célja, 

hogy általa az ügynökség felmérje, hogy a 

tagállamok milyen mértékben képesek és 

készek szembenézni a felmerülő 

kihívásokkal – többek között a külső 

(3) A sebezhetőségi elemzés célja, 

hogy általa az ügynökség felmérje, hogy a 

tagállamok milyen mértékben képesek és 

készek szembenézni a felmerülő 

kihívásokkal – többek között a külső 
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határoknál fellépő jelenlegi és jövőbeni 

fenyegetésekkel és nyomásokkal –, 

azonosítsa – különösen a konkrét és 

aránytalan nyomással szembesülő 

tagállamok esetében – a külső határoknál 

észlelhető azonnali következményeket és a 

schengeni térség működését érintő további 

következményeket, valamint értékelje a 

tagállamok kapacitását a 19. cikk (5) 

bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz való hozzájárulás 

tekintetében. Ez az értékelés nem érinti a 

schengeni értékelési mechanizmust. 

határoknál fellépő jelenlegi és jövőbeni 

fenyegetésekkel és nyomásokkal –, 

azonosítsa – különösen a konkrét és 

aránytalan nyomással szembesülő 

tagállamok esetében – a külső határoknál 

észlelhető azonnali következményeket és a 

schengeni térség működését és az Európai 

Unió belső biztonságát érintő további 

következményeket, valamint értékelje a 

tagállamok kapacitását a 19. cikk (5) 

bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz való hozzájárulás 

tekintetében. Ez az értékelés nem érinti a 

schengeni értékelési mechanizmust. 

Or. en 

 

Módosítás  515 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A sebezhetőségi elemzés célja, 

hogy általa az ügynökség felmérje, hogy a 

tagállamok milyen mértékben képesek és 

készek szembenézni a felmerülő 

kihívásokkal – többek között a külső 

határoknál fellépő jelenlegi és jövőbeni 

fenyegetésekkel és nyomásokkal –, 

azonosítsa – különösen a konkrét és 

aránytalan nyomással szembesülő 

tagállamok esetében – a külső határoknál 

észlelhető azonnali következményeket és a 

schengeni térség működését érintő további 

következményeket, valamint értékelje a 

tagállamok kapacitását a 19. cikk (5) 

bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz való hozzájárulás 

tekintetében. Ez az értékelés nem érinti a 

schengeni értékelési mechanizmust. 

(3) A sebezhetőségi elemzés célja, 

hogy általa az ügynökség megelőző 

jelleggel felmérje, hogy a tagállamok 

milyen mértékben képesek és készek 

szembenézni a kihívásokkal – többek 

között a külső határoknál fellépő jelenlegi 

és jövőbeni fenyegetésekkel és 

nyomásokkal –, azonosítsa – különösen a 

konkrét és aránytalan nyomással 

szembesülő tagállamok esetében – a külső 

határoknál észlelhető azonnali 

következményeket és a schengeni térség 

működését érintő további 

következményeket, valamint értékelje a 

tagállamok kapacitását a 19. cikk (5) 

bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz való hozzájárulás 

tekintetében. A külső határoknál 

észlelhető azonnali lehetséges 

következmények és a schengeni térség 

működését érintő további következmények 

esetén ez az értékelés figyelembe veszi és 
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nem érinti a schengeni értékelési 

mechanizmust. 

Or. en 

 

Módosítás  516 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A sebezhetőségi elemzés célja, 

hogy általa az ügynökség felmérje, hogy a 

tagállamok milyen mértékben képesek és 

készek szembenézni a felmerülő 

kihívásokkal – többek között a külső 

határoknál fellépő jelenlegi és jövőbeni 

fenyegetésekkel és nyomásokkal –, 

azonosítsa – különösen a konkrét és 

aránytalan nyomással szembesülő 

tagállamok esetében – a külső határoknál 

észlelhető azonnali következményeket és a 

schengeni térség működését érintő további 

következményeket, valamint értékelje a 

tagállamok kapacitását a 19. cikk (5) 

bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz való hozzájárulás 

tekintetében. Ez az értékelés nem érinti a 

schengeni értékelési mechanizmust. 

(3) A sebezhetőségi elemzés célja, 

hogy általa a központ felmérje, hogy a 

tagállamok milyen mértékben képesek és 

készek szembenézni a felmerülő 

kihívásokkal – többek között a külső 

határoknál fellépő jelenlegi és jövőbeni 

fenyegetésekkel és nyomásokkal –, 

azonosítsa – különösen a konkrét és 

aránytalan nyomással szembesülő 

tagállamok esetében – a külső határoknál 

észlelhető azonnali következményeket és a 

schengeni térség működését érintő további 

következményeket, valamint értékelje a 

tagállamok kapacitását a 19. cikk (5) 

bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz való hozzájárulás 

tekintetében. Az elemzés célja továbbá 

annak értékelése is, hogy a tagállamok 

képesek-e ilyen helyzetekben tiszteletben 

tartani az alapvető jogokat. Ez az értékelés 

nem érinti a schengeni értékelési 

mechanizmust. 

Or. en 

 

Módosítás  517 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A sebezhetőségi elemzés célja, 

hogy általa az ügynökség felmérje, hogy a 

tagállamok milyen mértékben képesek és 

készek szembenézni a felmerülő 

kihívásokkal – többek között a külső 

határoknál fellépő jelenlegi és jövőbeni 

fenyegetésekkel és nyomásokkal –, 

azonosítsa – különösen a konkrét és 

aránytalan nyomással szembesülő 

tagállamok esetében – a külső határoknál 

észlelhető azonnali következményeket és a 

schengeni térség működését érintő további 

következményeket, valamint értékelje a 

tagállamok kapacitását a 19. cikk (5) 

bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz való hozzájárulás 

tekintetében. Ez az értékelés nem érinti a 

schengeni értékelési mechanizmust. 

(3) A sebezhetőségi elemzés célja, 

hogy általa az ügynökség felmérje, hogy a 

tagállamok milyen mértékben képesek és 

készek szembenézni a felmerülő 

kihívásokkal – többek között a külső 

határoknál fellépő jelenlegi és jövőbeni 

fenyegetésekkel és nyomásokkal –, 

azonosítsa – különösen a konkrét és 

aránytalan nyomással szembesülő 

tagállamok esetében – a külső határoknál 

észlelhető azonnali következményeket, 

valamint értékelje a tagállamok kapacitását 

a 19. cikk (5) bekezdésében említett 

gyorsreagálású tartalékállományhoz való 

hozzájárulás tekintetében. Ez az értékelés 

nem érinti a schengeni értékelési 

mechanizmust. 

Or. en 

 

Módosítás  518 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Christine Revault 

D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A sebezhetőségi elemzés célja, 

hogy általa az ügynökség felmérje, hogy a 

tagállamok milyen mértékben képesek és 

készek szembenézni a felmerülő 

kihívásokkal – többek között a külső 

határoknál fellépő jelenlegi és jövőbeni 

fenyegetésekkel és nyomásokkal –, 

azonosítsa – különösen a konkrét és 

aránytalan nyomással szembesülő 

tagállamok esetében – a külső határoknál 

észlelhető azonnali következményeket és a 

schengeni térség működését érintő további 

következményeket, valamint értékelje a 

tagállamok kapacitását a 19. cikk (5) 

(3) A sebezhetőségi elemzés célja, 

hogy általa az ügynökség felmérje, hogy a 

tagállamok milyen mértékben képesek és 

készek szembenézni a felmerülő 

kihívásokkal – többek között a külső 

határoknál fellépő jelenlegi és jövőbeni 

fenyegetésekkel és nyomásokkal –, 

azonosítsa – különösen a konkrét és 

aránytalan nyomással szembesülő 

tagállamok esetében – a külső határoknál 

észlelhető, többek között a határokon 

átnyúló közlekedés, logisztika és 

infrastrukturális összeköttetések 

megfelelő működését érintő azonnali 
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bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz való hozzájárulás 

tekintetében. Ez az értékelés nem érinti a 

schengeni értékelési mechanizmust. 

következményeket és a schengeni térség 

működését érintő további 

következményeket, valamint értékelje a 

tagállamok kapacitását a 19. cikk (5) 

bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz való hozzájárulás 

tekintetében. Ez az értékelés nem érinti a 

schengeni értékelési mechanizmust. 

Or. en 

 

Módosítás  519 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok – ha úgy ítélik meg – 

írásban megjegyzéseket fűzhetnek a 

sebezhetőségi elemzéshez; ezen írásbeli 

megjegyzéseket csatolni kell a 

sebezhetőségi elemzéshez. 

Or. en 

 

Módosítás  520 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A sebezhetőségi elemzés 

eredményeit továbbítani kell a 

felügyelőbizottságnak, amely ezen 

eredmények alapján, valamint figyelembe 

véve az ügynökség kockázatelemzése és a 

schengeni értékelési mechanizmus 

eredményeit tanácsot ad az ügyvezető 

igazgatónak a tagállamok által 

meghozandó intézkedésekről. 

(4) A sebezhetőségi értékelés 

eredményeit be kell mutatni az érintett 

tagállamoknak, amelyek megjegyzéseket 

fűzhetnek az eredményekhez.  A 

sebezhetőségi értékelés eredményei 

alapján, valamint az ügynökség által 

készített kockázatelemzés és a schengeni 

értékelési mechanizmus eredményeinek 

figyelembe vételével az ügyvezető 

igazgató ajánlást tesz tesz a tagállamok 
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által meghozandó intézkedésekre.  

Or. fr 

 

Módosítás  521 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A sebezhetőségi elemzés 

eredményeit továbbítani kell a 

felügyelőbizottságnak, amely ezen 

eredmények alapján, valamint figyelembe 

véve az ügynökség kockázatelemzése és a 

schengeni értékelési mechanizmus 

eredményeit tanácsot ad az ügyvezető 

igazgatónak a tagállamok által 

meghozandó intézkedésekről. 

(4) A sebezhetőségi elemzés 

eredményeit továbbítani kell a tanácsadó 

testületnek és az igazgatótanácsnak, 

amely ezen eredmények alapján, valamint 

figyelembe véve a központ 

kockázatelemzése és a schengeni értékelési 

mechanizmus eredményeit tanácsot ad az 

ügyvezető igazgatónak a tagállamok által 

meghozandó intézkedésekről. 

Or. en 

 

Módosítás  522 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A rendszeres sebezhetőségi elemzés 

eredményeit továbbítani kell a 

felügyelőbizottságnak, amely ezen 

eredmények alapján, valamint figyelembe 

véve az ügynökség kockázatelemzése és a 

schengeni értékelési mechanizmus 

eredményeit tanácsot ad az ügyvezető 

igazgatónak a tagállamok által 

meghozandó intézkedésekről. 

(4) A rendszeres sebezhetőségi elemzés 

eredményeit továbbítani kell az 

igazgatótanácsnak, amely ezen 

eredmények alapján, valamint figyelembe 

véve az ügynökség kockázatelemzése és a 

schengeni értékelési mechanizmus 

eredményeit tanácsot ad az ügyvezető 

igazgatónak a tagállamok által 

meghozandó intézkedésekről. 

Or. en 
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Módosítás  523 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A rendszeres sebezhetőségi elemzés 

eredményeit továbbítani kell a 

felügyelőbizottságnak, amely ezen 

eredmények alapján, valamint figyelembe 

véve az ügynökség kockázatelemzése és a 

schengeni értékelési mechanizmus 

eredményeit tanácsot ad az ügyvezető 

igazgatónak a tagállamok által 

meghozandó intézkedésekről. 

(4) A rendszeres sebezhetőségi elemzés 

eredményeit továbbítani kell az 

igazgatótanácsnak, amely ezen 

eredmények alapján, valamint figyelembe 

véve az ügynökség kockázatelemzése és a 

schengeni értékelési mechanizmus 

eredményeit tanácsot ad az ügyvezető 

igazgatónak a tagállamok által 

meghozandó intézkedésekről. 

Or. en 

 

Módosítás  524 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A rendszeres sebezhetőségi elemzés 

eredményeit továbbítani kell a 

felügyelőbizottságnak, amely ezen 

eredmények alapján, valamint figyelembe 

véve az ügynökség kockázatelemzése és a 

schengeni értékelési mechanizmus 

eredményeit tanácsot ad az ügyvezető 

igazgatónak a tagállamok által 

meghozandó intézkedésekről. 

(4) A rendszeres sebezhetőségi elemzés 

eredményeit, adott esetben a tagállamok 

írásbeli megjegyzéseivel együtt továbbítani 

kell a felügyelőbizottságnak, amely ezen 

eredmények alapján, valamint figyelembe 

véve az ügynökség kockázatelemzése és a 

schengeni értékelési mechanizmus 

eredményeit tanácsot ad az ügyvezető 

igazgatónak a tagállamok által 

meghozandó intézkedésekről. 

Or. en 

 

Módosítás  525 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat 
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Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az ügyvezető igazgató határozatot 

hoz, amely előírja, hogy az érintett 

tagállamnak milyen korrekciós 

intézkedéseket kell végrehajtania, többek 

között az uniós pénzügyi eszközök 

keretében történő erőforrás-

felhasználással. A tagállamra nézve 

kötelező ügyvezető igazgatói határozat 

megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  526 

Carlos Coelho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az ügyvezető igazgató határozatot 

hoz, amely előírja, hogy az érintett 

tagállamnak milyen korrekciós 

intézkedéseket kell végrehajtania, többek 

között az uniós pénzügyi eszközök 

keretében történő erőforrás-

felhasználással. A tagállamra nézve 

kötelező ügyvezető igazgatói határozat 

megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  527 

Geoffrey Van Orden 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az ügyvezető igazgató határozatot 

hoz, amely előírja, hogy az érintett 

tagállamnak milyen korrekciós 

intézkedéseket kell végrehajtania, többek 

között az uniós pénzügyi eszközök 

keretében történő erőforrás-felhasználással. 

A tagállamra nézve kötelező ügyvezető 

igazgatói határozat megállapítja az 

intézkedések végrehajtásának határidejét. 

(5) Az ügyvezető igazgató az érintett 

nemzeti hatóság vezetőjével szorosan 

együttműködve javaslatot tesz arra, hogy 

az érintett tagállamnak milyen korrekciós 

intézkedéseket kell végrehajtania, többek 

között az uniós pénzügyi eszközök 

keretében történő erőforrás-felhasználással, 

valamint megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. 

Or. en 

 

Módosítás  528 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az ügyvezető igazgató határozatot 

hoz, amely előírja, hogy az érintett 

tagállamnak milyen korrekciós 

intézkedéseket kell végrehajtania, többek 

között az uniós pénzügyi eszközök 

keretében történő erőforrás-

felhasználással. A tagállamra nézve 

kötelező ügyvezető igazgatói határozat 

megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. 

(5) Az igazgatótanács az érintett 

tagállammal egyeztetve ajánlást tesz, 

amelyben meghatározza, hogy az érintett 

tagállamnak milyen korrekciós 

intézkedéseket kell hoznia, beleértve az 

intézkedések végrehajtásának határidejét 
is. Az  ügyvezető igazgató felkéri az 

érintett tagállamokat a szükséges 
intézkedések végrehajtására. 

Or. en 

 

Módosítás  529 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az ügyvezető igazgató határozatot (5) Az ügyvezető igazgató ajánlást 
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hoz, amely előírja, hogy az érintett 

tagállamnak milyen korrekciós 

intézkedéseket kell végrehajtania, többek 

között az uniós pénzügyi eszközök 

keretében történő erőforrás-felhasználással. 

A tagállamra nézve kötelező ügyvezető 

igazgatói határozat megállapítja az 

intézkedések végrehajtásának határidejét. 

tesz, amelyben meghatározza, hogy az 

érintett tagállamnak milyen korrekciós 

intézkedéseket kell végrehajtania, többek 

között az uniós pénzügyi eszközök 

keretében történő erőforrás-felhasználással. 

Or. en 

 

Módosítás  530 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az ügyvezető igazgató határozatot 

hoz, amely előírja, hogy az érintett 

tagállamnak milyen korrekciós 

intézkedéseket kell végrehajtania, többek 

között az uniós pénzügyi eszközök 

keretében történő erőforrás-felhasználással. 

A tagállamra nézve kötelező ügyvezető 

igazgatói határozat megállapítja az 

intézkedések végrehajtásának határidejét. 

(5) Az ügyvezető igazgató ajánlást 

tesz, amelyben meghatározza, hogy az 

érintett tagállamnak milyen korrekciós 

intézkedéseket kell végrehajtania, többek 

között az uniós pénzügyi eszközök 

keretében történő erőforrás-felhasználással. 

Az eljárás magában foglalja az ilyen 

intézkedések alapvető jogokra gyakorolt 

hatásainak értékelését, valamint biztosítja 

a nemzetközi jogi kötelezettségek 

betartását. 

Or. en 

 

Módosítás  531 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az ügyvezető igazgató határozatot 

hoz, amely előírja, hogy az érintett 

tagállamnak milyen korrekciós 

intézkedéseket kell végrehajtania, többek 

(5) Az ügyvezető igazgató a 

sebezhetőségi elemzés, a schengeni 

értékelési mechanizmus és különösen az 

elfogadott ajánlások, valamint az 
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között az uniós pénzügyi eszközök 

keretében történő erőforrás-felhasználással. 

A tagállamra nézve kötelező ügyvezető 

igazgatói határozat megállapítja az 

intézkedések végrehajtásának határidejét. 

ügynökség kockázatelemzése alapján 
határozatot hoz, amely előírja, hogy az 

érintett tagállamnak milyen korrekciós 

intézkedéseket kell végrehajtania, többek 

között az uniós pénzügyi eszközök 

keretében történő erőforrás-felhasználással. 

A tagállamra nézve kötelező ügyvezető 

igazgatói határozat megállapítja az 

intézkedések végrehajtásának határidejét. 

Or. en 

 

Módosítás  532 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az ügyvezető igazgató határozatot 

hoz, amely előírja, hogy az érintett 

tagállamnak milyen korrekciós 

intézkedéseket kell végrehajtania, többek 

között az uniós pénzügyi eszközök 

keretében történő erőforrás-felhasználással. 

A tagállamra nézve kötelező ügyvezető 

igazgatói határozat megállapítja az 

intézkedések végrehajtásának határidejét. 

(5) Az ügyvezető igazgató a 

sebezhetőségi értékelés alapján, 

figyelembe véve az ügynökség 

kockázatelemzését, ajánlást tesz, amely 

előírja, hogy az érintett tagállamnak milyen 

korrekciós intézkedéseket kell 

végrehajtania, többek között az uniós 

pénzügyi eszközök keretében történő 

erőforrás-felhasználással. Az ügyvezető 

igazgató ajánlása meghatározza azt a 

határidőt, amelyen belül az intézkedéseket 

meg kell hozni.  

Or. fr 

 

Módosítás  533 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az ügyvezető igazgató határozatot (5) Az ügyvezető igazgató a tanácsadó 
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hoz, amely előírja, hogy az érintett 

tagállamnak milyen korrekciós 

intézkedéseket kell végrehajtania, többek 

között az uniós pénzügyi eszközök 

keretében történő erőforrás-felhasználással. 

A tagállamra nézve kötelező ügyvezető 

igazgatói határozat megállapítja az 

intézkedések végrehajtásának határidejét. 

testülettel és az igazgatótanáccsal 

szorosan együttműködve határozatot hoz, 

amely előírja, hogy az érintett tagállamnak 

milyen korrekciós intézkedéseket kell 

végrehajtania, többek között az uniós 

pénzügyi eszközök keretében történő 

erőforrás-felhasználással. A tagállamra 

nézve kötelező ügyvezető igazgatói 

határozat megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. 

 Az ügyvezető igazgató értesíti a 

Bizottságot és az Európai Parlamentet. 

 Amennyiben a tagállam az ebben a 

határozatban kitűzött határidőig nem 

hajtja végre a szükséges korrekciós 

intézkedéseket, a Bizottság a 18. cikknek 

megfelelően további lépéseket tehet. 

Or. en 

 

Módosítás  534 

Geoffrey Van Orden 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Amennyiben a tagállam a kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, az ügyvezető 

igazgató az igazgatótanács elé terjeszti az 

ügyet és értesíti a Bizottságot. Az 

igazgatótanács határozatot hoz, amely 

előírja, hogy az érintett tagállamnak 

milyen korrekciós intézkedéseket kell 

hoznia, és megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. Amennyiben 

a tagállam az ebben a határozatban 

kitűzött határidőig nem hajtja végre a 

szükséges korrekciós intézkedéseket, a 

Bizottság a 18. cikknek megfelelően 

további lépéseket tehet. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  535 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Amennyiben a tagállam a kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, az ügyvezető 

igazgató az igazgatótanács elé terjeszti az 

ügyet és értesíti a Bizottságot. Az 

igazgatótanács határozatot hoz, amely 

előírja, hogy az érintett tagállamnak 

milyen korrekciós intézkedéseket kell 

hoznia, és megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. Amennyiben 

a tagállam az ebben a határozatban 

kitűzött határidőig nem hajtja végre a 

szükséges korrekciós intézkedéseket, a 

Bizottság a 18. cikknek megfelelően 

további lépéseket tehet. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Ez a kiegészítő „lépés” (ami egy következő lépést tesz szükségessé, amelynek keretében az 

igazgatótanács dönt a korrektív intézkedések meghozataláról) épp hogy tovább bonyolítja és 

szükségtelenül meghosszabbítja az eljárást. 

 

Módosítás  536 

Petri Sarvamaa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Amennyiben a tagállam a kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, az ügyvezető 

igazgató az igazgatótanács elé terjeszti az 

(6) Amennyiben a tagállam a kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, az ügyvezető 

igazgató az igazgatótanács elé terjeszti az 
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ügyet és értesíti a Bizottságot. Az 

igazgatótanács határozatot hoz, amely 

előírja, hogy az érintett tagállamnak milyen 

korrekciós intézkedéseket kell hoznia, és 

megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. Amennyiben a 

tagállam az ebben a határozatban kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, a Bizottság a 

18. cikknek megfelelően további lépéseket 

tehet. 

ügyet és értesíti a Bizottságot. Az 

igazgatótanács határozatot hoz, amely 

előírja, hogy az érintett tagállamnak milyen 

korrekciós intézkedéseket kell hoznia, és 

megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. Amennyiben a 

tagállam az ebben a határozatban kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, a Bizottság a 

18. cikknek megfelelően további lépéseket 

tehet azt javasolva, hogy a tagállamot 

korlátozott ideig zárják ki a schengeni 

térségből. 

Or. en 

 

Módosítás  537 

Gérard Deprez, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Amennyiben a tagállam a kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, az ügyvezető 

igazgató az igazgatótanács elé terjeszti az 

ügyet és értesíti a Bizottságot. Az 

igazgatótanács határozatot hoz, amely 

előírja, hogy az érintett tagállamnak milyen 

korrekciós intézkedéseket kell hoznia, és 

megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. Amennyiben a 

tagállam az ebben a határozatban kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, a Bizottság a 

18. cikknek megfelelően további lépéseket 

tehet. 

(6) Amennyiben a tagállam a kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, az ügyvezető 

igazgató az igazgatótanács elé terjeszti az 

ügyet és értesíti a Bizottságot. Az 

igazgatótanács határozatot hoz, amely 

előírja, hogy az érintett tagállamnak milyen 

korrekciós intézkedéseket kell hoznia, és 

megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. Az 

igazgatótanácsi határozat kötelező a 

tagállam számára. Amennyiben a tagállam 

az ebben a határozatban kitűzött határidőig 

nem hajtja végre a szükséges korrekciós 

intézkedéseket, a Bizottság a 18. cikknek 

megfelelően további lépéseket tehet. 

Or. fr 

 

Módosítás  538 

Ana Gomes 
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Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Amennyiben a tagállam a kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, az ügyvezető 

igazgató az igazgatótanács elé terjeszti az 

ügyet és értesíti a Bizottságot. Az 

igazgatótanács határozatot hoz, amely 

előírja, hogy az érintett tagállamnak milyen 

korrekciós intézkedéseket kell hoznia, és 

megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. Amennyiben a 

tagállam az ebben a határozatban kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, a Bizottság a 

18. cikknek megfelelően további lépéseket 

tehet. 

(6) Amennyiben a tagállam a kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, az ügyvezető 

igazgató az igazgatótanács elé terjeszti az 

ügyet és értesíti a Bizottságot. Az 

igazgatótanács határozatot hoz, amely 

előírja, hogy az érintett tagállamnak milyen 

korrekciós intézkedéseket kell hoznia, és 

megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. Amennyiben a 

tagállam az ebben a határozatban kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, a Bizottság a 

18. cikknek megfelelően további lépéseket 

tehet. A tagállamot felkérik arra, hogy 

vegyen részt az eljárásban és az eljárás 

valamennyi szakaszában fejtse ki 

álláspontját. 

Or. en 

 

Módosítás  539 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Amennyiben a tagállam a kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, az ügyvezető 

igazgató az igazgatótanács elé terjeszti az 

ügyet és értesíti a Bizottságot. Az 

igazgatótanács határozatot hoz, amely 

előírja, hogy az érintett tagállamnak 

milyen korrekciós intézkedéseket kell 

hoznia, és megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. Amennyiben 

a tagállam az ebben a határozatban 

kitűzött határidőig nem hajtja végre a 

(6) Amennyiben a tagállam nem veszi 

figyelembe az ajánlásokat, az ügyvezető 

igazgató azt ajánlja az érintett 

tagállamnak, hogy kezdeményezzen és 

hajtson végre közös műveleteket vagy 

gyors határvédelmi intervenciókat. 
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szükséges korrekciós intézkedéseket, a 

Bizottság a 18. cikknek megfelelően 

további lépéseket tehet. 

Or. en 

 

Módosítás  540 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Amennyiben a tagállam a kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, az ügyvezető 

igazgató az igazgatótanács elé terjeszti az 

ügyet és értesíti a Bizottságot. Az 

igazgatótanács határozatot hoz, amely 

előírja, hogy az érintett tagállamnak 

milyen korrekciós intézkedéseket kell 

hoznia, és megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. Amennyiben a 

tagállam az ebben a határozatban kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, a Bizottság a 

18. cikknek megfelelően további lépéseket 

tehet. 

(6) Amennyiben a tagállam a kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, az ügyvezető 

igazgató az igazgatótanács elé terjeszti az 

ügyet és értesíti a Bizottságot. Az 

igazgatótanács ajánlásokat tesz, 

amelyekben meghatározza, hogy az 

érintett tagállamnak milyen korrekciós 

intézkedéseket kell hoznia, és megállapítja 

az intézkedések végrehajtásának 

határidejét. Amennyiben a tagállam az 

ezen ajánlásokban kitűzött határidőig nem 

hajtja végre a szükséges korrekciós 

intézkedéseket, a Bizottság a 18. cikknek 

megfelelően további lépéseket tehet. 

Or. en 

 

Módosítás  541 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Amennyiben a tagállam a kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, az ügyvezető 

igazgató az igazgatótanács elé terjeszti az 

ügyet és értesíti a Bizottságot. Az 

(6) Amennyiben a tagállam a kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, az ügyvezető 

igazgató az igazgatótanács elé terjeszti az 

ügyet és értesíti a Bizottságot. Az 
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igazgatótanács határozatot hoz, amely 

előírja, hogy az érintett tagállamnak milyen 

korrekciós intézkedéseket kell hoznia, és 

megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. Amennyiben a 

tagállam az ebben a határozatban kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, a Bizottság a 

18. cikknek megfelelően további lépéseket 

tehet. 

igazgatótanács határozatot hoz, amely 

előírja, hogy az érintett tagállamnak milyen 

korrekciós intézkedéseket kell hoznia, és 

megállapítja az intézkedések 

végrehajtásának határidejét. Amennyiben a 

tagállam az ebben a határozatban kitűzött 

határidőig nem hajtja végre a szükséges 

korrekciós intézkedéseket, a Tanács a 18. 

cikknek megfelelően további lépéseket 

tesz. 

Or. en 

 

Módosítás  542 

Monika Hohlmeier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A sebezhetőségi elemzés 

eredményeit továbbítani kell az Európai 

Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. 

Ha egy vagy több eredmény egy vagy több 

tagállam belső biztonságát fenyegeti, az 

eredményeket szigorú titoktartás mellett 

kell továbbítani. 

Or. en 

 

Módosítás  543 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A sebezhetőségi elemzés 

kritériumait és eredményeit továbbítani 

kell az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak. 

Or. en 
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Módosítás  544 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A sebezhetőségi elemzés 

eredményeit továbbítani kell az Európai 

Parlamentnek és az igazgatótanácsnak. 

Valamely tagállam kérésére az 

elemzésben foglalt információk 

érzékenységétől függően e 

dokumentumokra az Európai Parlament, 

a Tanács és a Bizottság 

dokumentumaihoz való nyilvános 

hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 

1049/2001/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 4. cikke alapján az 

Európai Parlament eljárási 

szabályzatának VII. mellékletében foglalt 

rendelkezések alkalmazhatók. 

Or. en 

 

Módosítás  545 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 fejezet – 3 szakasz – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A külső határok igazgatása Az EU külső határainak igazgatása 

Or. en 

 

Módosítás  546 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok segítséget kérhetnek 

az ügynökségtől a külső határok 

ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségeik 

végrehajtásához. Az ügynökség továbbá a 

18. cikkben említett intézkedéseket is 

végrehajtja. 

(1) A tagállamok segítséget kérhetnek 

az ügynökségtől a külső határok 

ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségeik 

végrehajtásához, valamint a bevándorlók 

és a menekültek életének védelméhez és 

megmentéséhez. Az ügynökség továbbá a 

18. cikkben említett intézkedéseket is 

végrehajtja. 

Or. en 

 

Módosítás  547 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok segítséget kérhetnek 

az ügynökségtől a külső határok 

ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségeik 

végrehajtásához. Az ügynökség továbbá a 

18. cikkben említett intézkedéseket is 

végrehajtja. 

(1) A tagállamok segítséget kérhetnek 

az ügynökségtől a külső határok 

ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségeik 

végrehajtásához. 

Or. en 

 

Módosítás  548 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok segítséget kérhetnek 

az ügynökségtől a külső határok 

ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségeik 
végrehajtásához. Az ügynökség továbbá a 

18. cikkben említett intézkedéseket is 

végrehajtja. 

(1) A tagállamok segítséget kérhetnek 

az ügynökségtől az EU külső határai 

ellenőrzésének végrehajtásához. 
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Or. en 

 

Módosítás  549 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok segítséget kérhetnek 

az ügynökségtől a külső határok 

ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségeik 

végrehajtásához. Az ügynökség továbbá a 

18. cikkben említett intézkedéseket is 

végrehajtja. 

(1) A tagállamok segítséget kérhetnek 

az ügynökségtől a külső határok 

ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségeik 

végrehajtásához. Az ügynökség továbbá az 

érintett tagállam beleegyezésével a 18. 

cikkben említett intézkedéseket is 

végrehajtja. 

Or. en 

 

Módosítás  550 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az ügynökség operatív 

szerepvállalásához széles körű forrásokra 

támaszkodva előzetes értékelést kell 

végezni annak érdekében, hogy 

megvizsgálják, hogy a vonatkozó polgári 

és büntetőjogi szabályok és eljárások terén 

fennáll-e az alapvető jogok megsértésének 

veszélye vagy tapasztalható-e valamilyen 

hiányosság, ami miatt az együttműködés 

nem egyeztethető össze a jogi 

kötelezettségekkel, és különösen 

biztosítsák a visszaküldés elleni védelmet 

és a hatékony jogorvoslathoz való jogot. 

Or. en 
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Módosítás  551 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis 

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség megszervezi a 

megfelelő technikai és operatív 

segítségnyújtást a fogadó tagállam részére, 

valamint végrehajthat egyet vagy többet a 

következő intézkedések közül: 

(2) Az ügynökség megszervezi a 

megfelelő technikai és operatív 

segítségnyújtást a fogadó tagállam részére, 

valamint a vonatkozó uniós és nemzetközi 

jogszabályokkal, többek között a 

visszaküldés tilalmának elvével 

összhangban végrehajthat egyet vagy 

többet a következő intézkedések közül: 

Or. en 

Indokolás 

Fontos tisztázni, hogy az ügynökség külső határoknál végrehajtott intézkedéseinek 

összhangban kell állniuk a vonatkozó uniós és nemzetközi jogszabályokkal, többek között a 

visszaküldés tilalmának elvével. 

 

Módosítás  552 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség megszervezi a 

megfelelő technikai és operatív 

segítségnyújtást a fogadó tagállam részére, 

valamint végrehajthat egyet vagy többet a 

következő intézkedések közül: 

(2) Az ügynökség a megkereső 

tagállammal egyetértésben, átfogó 

kockázatelemzést követően megszervezi a 

megfelelő technikai és operatív 

segítségnyújtást a fogadó tagállam részére, 

ami magában foglalhat egyet vagy többet 

a következő intézkedések közül: 

Or. en 
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Módosítás  553 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) egy vagy több tagállam és 

harmadik ország külső határoknál végzett 
tevékenységeinek koordinálása, a 

szomszédos harmadik országokkal végzett 

közös műveleteket is ideértve; 

c) egy vagy több tagállam 

tevékenységeinek koordinálása; 

Or. en 

 

Módosítás  554 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Ismail Ertug, 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) egy vagy több tagállam és harmadik 

ország külső határoknál végzett 

tevékenységeinek koordinálása, a 

szomszédos harmadik országokkal végzett 

közös műveleteket is ideértve; 

c) egy vagy több tagállam és harmadik 

ország külső határoknál végzett 

tevékenységeinek koordinálása, a 

szomszédos harmadik országokkal és az 

azokkal az országokkal végzett közös 

műveleteket is ideértve, amelyek a külső 

határokon keresztül segítenek biztosítani 

és lehetővé tenni az áruszállítást, a 

logisztikát és az infrastrukturális 

összeköttetéseket; 

Or. en 

 

Módosítás  555 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) egy vagy több tagállam és harmadik 

ország külső határoknál végzett 

tevékenységeinek koordinálása, a 

szomszédos harmadik országokkal végzett 

közös műveleteket is ideértve; 

c) egy vagy több tagállam és harmadik 

ország külső határoknál végzett 

tevékenységeinek koordinálása, azokkal a 

szomszédos harmadik országokkal végzett 

közös műveleteket is ideértve, amelyek 

egyik vagy másik tagállammal közös 

szárazföldi határral rendelkeznek, 

továbbá ratifikálták és maradéktalanul 

végrehajtják az emberi jogok európai 

egyezményét, valamint a menekültek 

helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezményt 

és az ahhoz csatolt 1967. évi 

jegyzőkönyvet; 

Or. en 

 

Módosítás  556 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) egy vagy több tagállam és harmadik 

ország külső határoknál végzett 

tevékenységeinek koordinálása, a 

szomszédos harmadik országokkal végzett 

közös műveleteket is ideértve; 

c) egy vagy több tagállam és harmadik 

ország külső határoknál végzett 

tevékenységeinek koordinálása, azokkal a 

szomszédos harmadik országokkal végzett 

közös műveleteket is ideértve, amelyek 

ratifikálták és maradéktalanul 

végrehajtják az emberi jogok európai 

egyezményét, valamint a menekültek 

helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezményt 

és az ahhoz csatolt 1967. évi 

jegyzőkönyvet; 

Or. en 

 

Módosítás  557 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 
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Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a migrációkezelési támogató 

csoportok keretében európai határ- és 

partvédelmi csapatok bevetése a migrációs 

csomópontoknál; 

d) a migrációkezelési támogató 

csoportok keretében európai határ- és 

partvédelmi csapatok visszatérési 

műveletek végrehajtása céljából való 
bevetése a migrációs csomópontoknál; 

Or. en 

 

Módosítás  558 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a tengeren bajba jutott személyek 

érdekében közös kutatási és mentési 

műveletek indítása és koordinálása; 

Or. en 

Indokolás 

A földközi-tengeri térségben a közelmúltban bekövetkező események és a drámai halálesetek 

tükrében világos, hogy az új Frontexnek/Európai Határ- és Parti Őrségnek a tengeren végzett 

kutatásra és mentésre szintén nagy figyelmet kell fordítania. Ezt bizonyos bekezdésekben és 

preambulumbekezdésekben egyértelműen meg kell határozni. 

 

Módosítás  559 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség a rá alkalmazandó (3) Az ügynökség a rá alkalmazandó 
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pénzügyi szabályokkal összhangban a saját 

költségvetéséből származó 

támogatásokkal finanszírozza vagy 

társfinanszírozza a (2) bekezdésben 

meghatározott tevékenységeket. 

pénzügyi szabályokkal összhangban a saját 

költségvetéséből finanszírozza vagy 

társfinanszírozza a (2) bekezdésben 

meghatározott tevékenységeket. 

Or. en 

 

Módosítás  560 

Monika Hohlmeier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség a rá alkalmazandó 

pénzügyi szabályokkal összhangban a saját 

költségvetéséből származó támogatásokkal 

finanszírozza vagy társfinanszírozza a (2) 

bekezdésben meghatározott 

tevékenységeket. 

(3) Az ügynökség a rá alkalmazandó 

pénzügyi szabályokkal összhangban a saját 

költségvetéséből származó támogatásokkal 

finanszírozza vagy társfinanszírozza a (2) 

bekezdésben meghatározott 

tevékenységeket. Amennyiben a külső 

határokon jelentkező migrációs nyomás 

miatt több pénzügyi forrásra van szükség, 

az ügynökség időben tájékoztatja a 

Bizottságot, a Tanácsot és a Parlamentet. 

Or. en 

 

Módosítás  561 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az ügynökség operatív 

szerepvállalásához széles körű forrásokra 

támaszkodva előzetes értékelést kell 

végezni annak érdekében, hogy 

megvizsgálják, hogy a vonatkozó polgári 

és büntetőjogi szabályok és eljárások terén 

fennáll-e az alapvető jogok megsértésének 

veszélye vagy tapasztalható-e valamilyen 
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hiányosság, ami miatt az együttműködés 

nem egyeztethető össze a jogi 

kötelezettségekkel, és különösen 

biztosítsák a visszaküldés elleni védelmet 

és a hatékony jogorvoslathoz való jogot. 

Or. en 

 

Módosítás  562 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Közös műveletek és gyors határvédelmi 

intervenciók indítása a külső határoknál 

Közös műveletek indítása a külső 

határoknál 

Or. en 

 

Módosítás  563 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok kérhetik, hogy az 

ügynökség indítson közös műveleteket a 

felmerülő kihívások – többek között az 

irreguláris bevándorlásból és a határokon 

átnyúló bűnözésből eredő jelenlegi vagy 

jövőbeni fenyegetések – kezelése 

érdekében, vagy azért, hogy fokozott 

technikai és operatív segítségnyújtást 

biztosítson a külső határok védelmére 

vonatkozó tagállami kötelezettségek 

végrehajtásához. 

(1) A tagállamok kérhetik, hogy az 

ügynökség indítson közös műveleteket a 

felmerülő kihívások – többek között az 

irreguláris migrációból és a határokon 

átnyúló bűnözésből eredő jelenlegi vagy 

jövőbeni fenyegetések – kezelése 

érdekében, vagy azért, hogy fokozott 

technikai és operatív segítségnyújtást 

biztosítson a külső határok védelmére 

vonatkozó tagállami kötelezettségek 

végrehajtásához. 

Or. en 
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Módosítás  564 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok kérhetik, hogy az 

ügynökség indítson közös műveleteket a 

felmerülő kihívások – többek között az 

irreguláris bevándorlásból és a határokon 

átnyúló bűnözésből eredő jelenlegi vagy 

jövőbeni fenyegetések – kezelése 

érdekében, vagy azért, hogy fokozott 

technikai és operatív segítségnyújtást 

biztosítson a külső határok védelmére 

vonatkozó tagállami kötelezettségek 

végrehajtásához. 

(1) A tagállamok kérhetik, hogy az 

ügynökség indítson közös műveleteket a 

felmerülő kihívások – többek között a 

jelenlegi vagy jövőbeni fenyegetések – 

kezelése érdekében, vagy azért, hogy 

fokozott technikai és operatív 

segítségnyújtást biztosítson a külső határok 

védelmére vonatkozó tagállami 

kötelezettségek végrehajtásához. 

Or. en 

 

Módosítás  565 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok kérhetik, hogy az 

ügynökség indítson közös műveleteket a 

felmerülő kihívások – többek között az 

irreguláris bevándorlásból és a határokon 

átnyúló bűnözésből eredő jelenlegi vagy 

jövőbeni fenyegetések – kezelése 

érdekében, vagy azért, hogy fokozott 

technikai és operatív segítségnyújtást 

biztosítson a külső határok védelmére 

vonatkozó tagállami kötelezettségek 

végrehajtásához. 

(1) A tagállamok kérhetik, hogy az 

ügynökség indítson közös műveleteket a 

fenyegető problémák – többek között az 

irreguláris migráció, a külső határokat 

fenyegető vélt vagy valós veszélyek és a 

határokon átnyúló bűnözés – kezelése 

érdekében, vagy azért, hogy fokozott 

technikai és operatív segítségnyújtást 

biztosítson a külső határok védelmére 

vonatkozó tagállami kötelezettségek 

végrehajtásához. 

Or. it 

Módosítás  566 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 
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Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Konkrét és aránytalan nyomást 

jelentő helyzettel szembesülő tagállam 

kérésére, különösen akkor, ha a külső 

határok bizonyos pontjaira nagyszámú 

olyan harmadik országbeli állampolgár 

érkezik, aki az adott tagállam területére 

illegálisan próbál belépni, az ügynökség 

korlátozott időtartamú gyors határvédelmi 

intervenciót hajthat végre a kérelmező 

tagállam területén. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A rendeletjavaslat 16. cikke a gyors intervenciókkal foglalkozik. Ez a rendelkezés átkerül az 

említett cikkbe. 

 

Módosítás  567 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Konkrét és aránytalan nyomást 

jelentő helyzettel szembesülő tagállam 

kérésére, különösen akkor, ha a külső 

határok bizonyos pontjaira nagyszámú 

olyan harmadik országbeli állampolgár 

érkezik, aki az adott tagállam területére 

illegálisan próbál belépni, az ügynökség 

korlátozott időtartamú gyors határvédelmi 

intervenciót hajthat végre a kérelmező 

tagállam területén. 

(2) Konkrét és aránytalan nyomást 

jelentő helyzettel szembesülő tagállam 

kérésére, különösen akkor, ha a külső 

határok bizonyos pontjaira nagyszámú 

olyan harmadik országbeli állampolgár 

érkezik, aki az adott tagállam területére 

szabálytalanul vagy az életét kockáztatva a 

tengeren keresztül próbál belépni, az 

ügynökség korlátozott időtartamú gyors 

határvédelmi intervenciót hajthat végre a 

kérelmező tagállam területén. 

Or. en 
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Módosítás  568 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügyvezető igazgató értékeli, 

jóváhagyja és koordinálja a közös 

műveletekre irányuló tagállami 

javaslatokat. A közös műveleteket és a 

gyors határvédelmi intervenciókat alapos, 

megbízható és naprakész 

kockázatelemzésnek kell megelőznie, 

amely lehetővé teszi, hogy az ügynökség 

fontosság szerint rangsorolja a javasolt 

közös műveleteket és gyors határvédelmi 

intervenciókat, figyelembe véve a külső 

határszakaszok 1052/2013/EU rendelet 

szerinti hatásszintjét és az erőforrások 

rendelkezésre állását. 

(3) Az ügyvezető igazgató értékeli, 

jóváhagyja és koordinálja a közös 

műveletekre és gyors határvédelmi 

intervenciókra irányuló tagállami 

javaslatokat. Az ügyvezető igazgató az 

érintett tagállamokat és az 

igazgatótanácsot határozatáról 

egyidejűleg, írásban értesíti. A közös 

műveleteket és a gyors határvédelmi 

intervenciókat alapos, megbízható és 

naprakész kockázatelemzésnek kell 

megelőznie, amely lehetővé teszi, hogy az 

ügynökség fontosság szerint rangsorolja a 

javasolt közös műveleteket és gyors 

határvédelmi intervenciókat, figyelembe 

véve a külső határszakaszok 1052/2013/EU 

rendelet szerinti hatásszintjét és az 

erőforrások rendelkezésre állását. 

Or. fr 

 

Módosítás  569 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügyvezető igazgató értékeli, 

jóváhagyja és koordinálja a közös 

műveletekre irányuló tagállami 

javaslatokat. A közös műveleteket és a 

gyors határvédelmi intervenciókat alapos, 

megbízható és naprakész 

kockázatelemzésnek kell megelőznie, 

amely lehetővé teszi, hogy az ügynökség 

(3) Az ügyvezető igazgató értékeli, 

jóváhagyja és koordinálja a közös 

műveletekre irányuló tagállami 

javaslatokat. A közös műveleteket alapos, 

megbízható és naprakész 

kockázatelemzésnek kell megelőznie, 

amely lehetővé teszi, hogy az ügynökség 

fontosság szerint rangsorolja a javasolt 



 

AM\1092760HU.doc 115/148 PE582.070v01-00 

 HU 

fontosság szerint rangsorolja a javasolt 

közös műveleteket és gyors határvédelmi 

intervenciókat, figyelembe véve a külső 

határszakaszok 1052/2013/EU rendelet 

szerinti hatásszintjét és az erőforrások 

rendelkezésre állását. 

közös műveleteket, figyelembe véve a 

külső határszakaszok 1052/2013/EU 

rendelet szerinti hatásszintjét és az 

erőforrások rendelkezésre állását. 

Or. en 

 

Módosítás  570 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. cikk A tagállamok az 

igazgatótanácsnál vitathatják az ügyvezető 

igazgató közös műveletek indítására vagy 

gyors határvédelmi intervencióra 

vonatkozó, elutasító határozatát.  

Or. fr 

Indokolás 

A 61 h) cikknek megfelelően az igazgatótanács fegyelmi jogkört gyakorol az ügyvezető 

igazgató felett, valamint az ügyvezető igazgatóval egyetértésben az igazgatóhelyettes felett; 

 

Módosítás  571 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügyvezető igazgató a 

felügyelőbizottság tanácsára, a 

sebezhetőségi elemzés eredményei 

alapján, valamint figyelembe véve az 

ügynökség kockázatelemzését és az 

1052/2013/EU rendeletnek megfelelően 

(4) Az ügyvezető igazgató a 

sebezhetőségi elemzés eredményei 

alapján, valamint figyelembe véve az 

ügynökség kockázatelemzését és az 

1052/2013/EU rendeletnek megfelelően 

megállapított nemzeti helyzetkép 
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megállapított nemzeti helyzetkép elemzési 

rétegét, közös műveletek és gyors 

határvédelmi intervenciók indítására és 

végrehajtására irányuló ajánlást tesz az 

érintett tagállam számára. Az ügynökség 

műszaki eszközeit a fogadó és részt vevő 

tagállamok rendelkezésére bocsátja. 

"elemzési" rétegét, közös műveletek és 

gyors határvédelmi intervenciók indítására 

és végrehajtására irányuló ajánlást tesz. Az 

ügynökség műszaki eszközeit a fogadó és 

részt vevő tagállamok rendelkezésére 

bocsátja. 

Or. fr 

 

Módosítás  572 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügyvezető igazgató a 

felügyelőbizottság tanácsára, a 

sebezhetőségi elemzés eredményei alapján, 

valamint figyelembe véve az ügynökség 

kockázatelemzését és az 1052/2013/EU 

rendeletnek megfelelően megállapított 

nemzeti helyzetkép elemzési rétegét, közös 

műveletek és gyors határvédelmi 

intervenciók indítására és végrehajtására 

irányuló ajánlást tesz az érintett tagállam 

számára. Az ügynökség műszaki eszközeit 

a fogadó és részt vevő tagállamok 

rendelkezésére bocsátja. 

(4) Az ügyvezető igazgató az 

igazgatótanács tanácsára, a sebezhetőségi 

elemzés eredményei alapján, valamint 

figyelembe véve az ügynökség 

kockázatelemzését és az 1052/2013/EU 

rendeletnek megfelelően megállapított 

nemzeti helyzetkép elemzési rétegét, közös 

műveletek és gyors határvédelmi 

intervenciók indítására és végrehajtására 

irányuló ajánlást tesz az érintett tagállam 

számára. Az ügynökség műszaki eszközeit 

a fogadó és részt vevő tagállamok 

rendelkezésére bocsátja. 

Or. en 

 

Módosítás  573 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügyvezető igazgató a 

felügyelőbizottság tanácsára, a 

sebezhetőségi elemzés eredményei alapján, 

(4) Az ügyvezető igazgató a tanácsadó 

testület tanácsára, a sebezhetőségi elemzés 

eredményei alapján, valamint figyelembe 
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valamint figyelembe véve az ügynökség 

kockázatelemzését és az 1052/2013/EU 

rendeletnek megfelelően megállapított 

nemzeti helyzetkép elemzési rétegét, közös 

műveletek és gyors határvédelmi 

intervenciók indítására és végrehajtására 

irányuló ajánlást tesz az érintett tagállam 

számára. Az ügynökség műszaki eszközeit 

a fogadó és részt vevő tagállamok 

rendelkezésére bocsátja. 

véve az ügynökség kockázatelemzését és 

az 1052/2013/EU rendeletnek megfelelően 

megállapított nemzeti helyzetkép elemzési 

rétegét, közös műveletek és gyors 

határvédelmi intervenciók indítására és 

végrehajtására irányuló ajánlást tesz az 

érintett tagállam számára. Az ügynökség 

műszaki eszközeit a fogadó és részt vevő 

tagállamok rendelkezésére bocsátja. 

Or. en 

 

Módosítás  574 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A közös művelet vagy gyors 

határvédelmi intervenció céljai egy olyan 

többcélú művelet részeként is 

megvalósíthatók, amely magában 

foglalhatja a bajba jutott személyek tengeri 

mentését vagy egyéb parti őrségi 

feladatokat, a migránscsempészés vagy az 

emberkereskedelem elleni harcot, a 

kábítószer-kereskedelem ellenőrzésére 

irányuló műveleteket és a 

migrációkezelést, az azonosítási, 

nyilvántartásba vételi, tájékoztatási és 

visszatérési feladatokat is ideértve. 

(5) A közös művelet céljai egy olyan 

többcélú művelet részeként is 

megvalósíthatók, amely magában 

foglalhatja a bajba jutott személyek tengeri 

mentését vagy egyéb parti őrségi 

feladatokat, az embercsempészet és az 

emberkereskedelem elleni harcot, valamint 

a 17. cikk (3) bekezdése szerinti 

migrációkezelést. 

Or. en 

 

Módosítás  575 

Rachida Dati, Brice Hortefeux 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A közös művelet vagy gyors 

határvédelmi intervenció céljai egy olyan 

többcélú művelet részeként is 

megvalósíthatók, amely magában 

foglalhatja a bajba jutott személyek tengeri 

mentését vagy egyéb parti őrségi 

feladatokat, a migránscsempészés vagy az 

emberkereskedelem elleni harcot, a 

kábítószer-kereskedelem ellenőrzésére 

irányuló műveleteket és a 

migrációkezelést, az azonosítási, 

nyilvántartásba vételi, tájékoztatási és 

visszatérési feladatokat is ideértve. 

(5) A közös művelet vagy gyors 

határvédelmi intervenció céljai egy olyan 

többcélú művelet részeként is 

megvalósíthatók, amely magában 

foglalhatja a bajba jutott személyek tengeri 

mentését vagy egyéb parti őrségi 

feladatokat, a migránscsempészés vagy az 

emberkereskedelem elleni harcot, a 

kábítószer-kereskedelem és a szervezett 

bűnözés ellenőrzésére irányuló 

műveleteket,  és a migrációkezelést, az 

azonosítáa hamis úti okmányok 

kereskedelme elleni küzdelmetsi, 

nyilvántartásba vételi, tájékoztatási és 

visszatérési feladatokat is ideértve. 

Or. fr 

 

Módosítás  576 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A közös művelet vagy gyors 

határvédelmi intervenció céljai egy olyan 

többcélú művelet részeként is 

megvalósíthatók, amely magában 

foglalhatja a bajba jutott személyek tengeri 

mentését vagy egyéb parti őrségi 

feladatokat, a migránscsempészés vagy az 

emberkereskedelem elleni harcot, a 

kábítószer-kereskedelem ellenőrzésére 

irányuló műveleteket és a 

migrációkezelést, az azonosítási, 

nyilvántartásba vételi, tájékoztatási és 

visszatérési feladatokat is ideértve. 

(5) A közös művelet vagy gyors 

határvédelmi intervenció céljai egy olyan 

többcélú művelet részeként is 

megvalósíthatók, amely magában 

foglalhatja a bajba jutott személyek tengeri 

mentését vagy egyéb parti őrségi 

feladatokat, a migránscsempészés vagy az 

emberkereskedelem elleni harcot, a 

kábítószer-kereskedelem ellenőrzésére 

irányuló műveleteket és a 

migrációkezelést, az Europollal 

együttműködésben végzett azonosítási, 

nyilvántartásba vételi, tájékoztatási és 

visszatérési feladatokat is ideértve. 

Or. en 
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Módosítás  577 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A közös művelet vagy gyors 

határvédelmi intervenció céljai egy olyan 

többcélú művelet részeként is 

megvalósíthatók, amely magában 

foglalhatja a bajba jutott személyek tengeri 

mentését vagy egyéb parti őrségi 

feladatokat, a migránscsempészés vagy az 

emberkereskedelem elleni harcot, a 

kábítószer-kereskedelem ellenőrzésére 

irányuló műveleteket és a 

migrációkezelést, az azonosítási, 

nyilvántartásba vételi, tájékoztatási és 

visszatérési feladatokat is ideértve. 

(5) A közös művelet vagy gyors 

határvédelmi intervenció céljai egy olyan 

többcélú művelet részeként is 

megvalósíthatók, amely magában 

foglalhatja a parti őrségi feladatokat és a 

határokon átnyúló bűnözés megelőzését, 

többek között a migránscsempészés vagy 

az emberkereskedelem elleni harcot és a 

migrációkezelést, az azonosítási, 

nyilvántartásba vételi, tájékoztatási és 

visszatérési feladatokat is ideértve. 

Or. en 

Indokolás 

A „parti őrségi feladatok” kifejezés kiterjed a „bajba jutott személyek tengeri mentésére” is. 

A kutatást és a mentést továbbra is az illetékes mentési koordinációs központnak kell 

koordinálnia a nemzetközi joggal összhangban, jóllehet az ügynökséget kötelezni kell arra, 

hogy az illetékes mentési koordinációs központ kérésére az általa alkalmazott eszközökkel 

nyújtson segítséget a kutatási és mentési műveletekhez. 

 

Módosítás  578 

Marina Albiol Guzmán 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A közös műveletek műveleti terve Műveleti terv 

Or. en 
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Módosítás  579 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A közös műveletek műveleti terve Műveleti terv 

Or. en 

Indokolás 

A műveleti tervekre vonatkozó rendelkezések nemcsak a közös műveletekre alkalmazandók, 

hanem az ügynökség minden műveleti tevékenységére, többek között a migrációkezelési 

támogató csoportokra, a visszatérési műveletekre és a visszatérési intervenciókra is. 

 

Módosítás  580 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató kidolgozza 

a külső határoknál végrehajtandó közös 

műveletek műveleti tervét. Az ügyvezető 

igazgató és a fogadó tagállam a részt vevő 

tagállamokkal egyeztetve elfogadja a közös 

művelet szervezési vonatkozásait 

részletesen ismertető műveleti tervet. 

(2) Az ügyvezető igazgató kidolgozza 

a külső határoknál végrehajtandó közös 

műveletek műveleti tervét. Az ügyvezető 

igazgató és a fogadó tagállam a részt vevő 

tagállamokkal egyeztetve elfogadja a közös 

művelet szervezési vonatkozásait 

részletesen ismertető műveleti tervet. Az 

operatív terv egy példányát 

haladéktalanul meg kell küldeni az 

igazgatótanácsnak.  

Or. fr 

 

Módosítás  581 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) az Európai Unióról szóló szerződés 

2. cikkében, az 1951. évi genfi 

egyezményben és annak jegyzőkönyveiben 

meghatározott rendelkezések teljes körű 

betartása és a nemzetközi jog teljes körű 

tiszteletben tartása; 

Or. en 

 

Módosítás  582 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a feladatok és a különleges 

utasítások leírása az európai határ- és 

partvédelmi csapatok számára, ideértve a 

fogadó tagállamban az adatbázisokba való 

engedélyezhető betekintésre és az 

engedélyezhető szolgálati fegyverekre, 

lőszerekre és felszerelésekre vonatkozókat 

is; 

d) a feladatok, a kötelezettségek és a 

különleges utasítások leírása az európai 

határ- és partvédelmi csapatok és az 

ügynökség tevékenységeibe részt vevő 

tisztviselők számára, ideértve a fogadó 

tagállamban az adatbázisokba való 

engedélyezhető betekintésre és az 

engedélyezhető szolgálati fegyverekre, 

lőszerekre és felszerelésekre vonatkozókat 

is; 

Or. en 

 

Módosítás  583 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a közös műveletek alapvető 

jogokra gyakorolt hatásainak és 

kockázatainak ismertetése; 
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Or. en 

 

Módosítás  584 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) az értékelő jelentéssel kapcsolatos 

teljesítménymutatókra vonatkozó jelentési 

és értékelési rendszer, valamint a végleges 

értékelő jelentés benyújtásának végső 

időpontja; 

i) az értékelő jelentéssel – ezen belül 

is az alapvető jogok védelmével – 
kapcsolatos teljesítménymutatókra 

vonatkozó jelentési és értékelési rendszer, 

valamint a végleges értékelő jelentés 

benyújtásának végső időpontja; 

Or. en 

 

Módosítás  585 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) az értékelő jelentéssel kapcsolatos 

teljesítménymutatókra vonatkozó jelentési 

és értékelési rendszer, valamint a végleges 

értékelő jelentés benyújtásának végső 

időpontja; 

i) az értékelő jelentéssel – ezen belül 

is az alapvető jogok védelmével – 
kapcsolatos teljesítménymutatókra 

vonatkozó jelentési és értékelési rendszer, 

valamint a végleges értékelő jelentés 

benyújtásának végső időpontja; 

Or. en 

 

Módosítás  586 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – i pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) az értékelő jelentéssel kapcsolatos 

teljesítménymutatókra vonatkozó jelentési 

és értékelési rendszer, valamint a végleges 

értékelő jelentés benyújtásának végső 

időpontja; 

i) az értékelő jelentéssel – ezen belül 

is az alapvető jogok védelmével – 
kapcsolatos teljesítménymutatókra 

vonatkozó jelentési és értékelési rendszer, 

valamint a végleges értékelő jelentés 

benyújtásának végső időpontja; 

Or. en 

 

Módosítás  587 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – j pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) a tengeri műveletek tekintetében a 

közös művelet végrehajtásának helye 

szerinti földrajzi területre vonatkozó 

joghatóság és jogszabályok alkalmazásáról 

szóló konkrét információk, beleértve a 

feltartóztatásra, a tengerből való mentésre 

és a partra szállításra vonatkozó 

nemzetközi és uniós jogra való 

hivatkozásokat is. E tekintetben a műveleti 

tervet a 656/2014/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek megfelelően kell 

kidolgozni;42 

j) a tengeri műveletek tekintetében a 

közös művelet végrehajtásának helye 

szerinti földrajzi területre vonatkozó 

joghatóság és jogszabályok alkalmazásáról 

szóló konkrét információk, beleértve a 

feltartóztatásra, a tengerből való mentésre 

és a partra szállításra vonatkozó nemzeti, 

nemzetközi és uniós jogra való 

hivatkozásokat is. E tekintetben a műveleti 

tervet a 656/2014/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek megfelelően kell 

kidolgozni;42 

__________________ __________________ 

42 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

május 15-i 656/2014/EU rendelete az 

Európai Unió Tagállamai Külső Határain 

Való Operatív Együttműködési 

Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 

által koordinált operatív együttműködés 

keretében a külső tengeri határok őrizetére 

vonatkozó szabályok megállapításáról (HL 

L 189., 2014.6.27., 93. o.). 

42 Az Európai Parlament és a Tanács 

656/2014/EU rendelete (2014. május 15.) 

az Európai Unió Tagállamai Külső 

Határain Való Operatív Együttműködési 

Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 

által koordinált operatív együttműködés 

keretében a külső tengeri határok őrizetére 

vonatkozó szabályok megállapításáról (HL 

L 189., 2014.6.27., 93. o.). 

Or. en 
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Indokolás 

A feltartóztatás tekintetében hivatkozni kell a nemzeti jogra, mivel a nemzetközi jog nem 

biztosít hatáskört a feltartóztatásra a nemzetközi vizeken folytatott csempészet esetén. A 

csempészet elleni palermói jegyzőkönyv szintén hivatkozik a nemzeti jogra. A 656/2014/EU 

rendelet 7. cikke ugyancsak hivatkozik a nemzeti jogra. 

 

Módosítás  588 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – j pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) a tengeri műveletek tekintetében a 

közös művelet végrehajtásának helye 

szerinti földrajzi területre vonatkozó 

joghatóság és jogszabályok alkalmazásáról 

szóló konkrét információk, beleértve a 

feltartóztatásra, a tengerből való mentésre 

és a partra szállításra vonatkozó 

nemzetközi és uniós jogra való 

hivatkozásokat is. E tekintetben a műveleti 

tervet a 656/2014/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek megfelelően kell 

kidolgozni;42 

j) a tengeri műveletek tekintetében a 

közös művelet végrehajtásának helye 

szerinti földrajzi területre vonatkozó 

joghatóság és jogszabályok alkalmazásáról 

szóló konkrét információk, beleértve a 

feltartóztatásra, a tengeri vészhelyzetekre 

és a partra szállításra vonatkozó 

nemzetközi és uniós jogra való 

hivatkozásokat is. E tekintetben a műveleti 

tervet a 656/2014/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek megfelelően kell 

kidolgozni;42 

__________________ __________________ 

42 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

május 15-i 656/2014/EU rendelete az 

Európai Unió Tagállamai Külső Határain 

Való Operatív Együttműködési 

Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 

által koordinált operatív együttműködés 

keretében a külső tengeri határok őrizetére 

vonatkozó szabályok megállapításáról (HL 

L 189., 2014.6.27., 93. o.). 

42 Az Európai Parlament és a Tanács 

656/2014/EU rendelete (2014. május 15.) 

az Európai Unió Tagállamai Külső 

Határain Való Operatív Együttműködési 

Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 

által koordinált operatív együttműködés 

keretében a külső tengeri határok őrizetére 

vonatkozó szabályok megállapításáról (HL 

L 189., 2014.6.27., 93. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  589 

Ana Gomes 
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Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – j pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) a tengeri műveletek tekintetében a 

közös művelet végrehajtásának helye 

szerinti földrajzi területre vonatkozó 

joghatóság és jogszabályok alkalmazásáról 

szóló konkrét információk, beleértve a 

feltartóztatásra, a tengerből való mentésre 

és a partra szállításra vonatkozó 

nemzetközi és uniós jogra való 

hivatkozásokat is. E tekintetben a műveleti 

tervet a 656/2014/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek megfelelően kell 

kidolgozni;42 

j) a tengeri műveletek tekintetében a 

közös művelet végrehajtásának helye 

szerinti földrajzi területre vonatkozó 

joghatóság és jogszabályok alkalmazásáról 

szóló konkrét információk, beleértve a 

feltartóztatásra, a tengerből való mentésre 

és a partra szállításra vonatkozó 

nemzetközi és uniós jogra való 

hivatkozásokat is. E tekintetben a műveleti 

tervet a 656/2014/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek megfelelően, valamint 

az Egyesült Nemzetek Tengerjogi 

Egyezményével teljesen összhangban kell 

kidolgozni;42 

__________________ __________________ 

42 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

május 15-i 656/2014/EU rendelete az 

Európai Unió Tagállamai Külső Határain 

Való Operatív Együttműködési 

Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 

által koordinált operatív együttműködés 

keretében a külső tengeri határok őrizetére 

vonatkozó szabályok megállapításáról (HL 

L 189., 2014.6.27., 93. o.). 

42 Az Európai Parlament és a Tanács 

656/2014/EU rendelete (2014. május 15.) 

az Európai Unió Tagállamai Külső 

Határain Való Operatív Együttműködési 

Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 

által koordinált operatív együttműködés 

keretében a külső tengeri határok őrizetére 

vonatkozó szabályok megállapításáról (HL 

L 189., 2014.6.27., 93. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  590 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – j pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) a tengeri műveletek tekintetében a 

közös művelet végrehajtásának helye 

szerinti földrajzi területre vonatkozó 

joghatóság és jogszabályok alkalmazásáról 

szóló konkrét információk, beleértve a 

feltartóztatásra, a tengerből való mentésre 

j) a tengeri műveletek tekintetében a 

közös művelet végrehajtásának helye 

szerinti földrajzi területre vonatkozó 

joghatóság és jogszabályok alkalmazásáról 

szóló konkrét információk, beleértve a 

feltartóztatásra, a tengerből való mentésre 
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és a partra szállításra vonatkozó 

nemzetközi és uniós jogra való 

hivatkozásokat is. E tekintetben a műveleti 

tervet a 656/2014/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek megfelelően kell 

kidolgozni;42 

és a partra szállításra vonatkozó 

nemzetközi és uniós jogra való 

hivatkozásokat is. E tekintetben a műveleti 

tervet a 656/2014/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek megfelelően, valamint 

minden esetben az Egyesült Nemzetek 

Tengerjogi Egyezményének, az 

„Életbiztonság a tengeren” tárgyú 

nemzetközi egyezménynek (SOLAS) és a 

Nemzetközi Tengerészeti Szervezet és az 

ENSZ Menekültügyi Főbiztosának 

Hivatala (UNHCR) által a tengeren 

megmentett személyek kezeléséről kiadott 

iránymutatásoknak (a Nemzetközi 

Tengerészeti Szervezet MSC.167(78) sz. 

határozatának és a „Tengeri mentés: A 

menekültekkel és migránsokkal 

kapcsolatban alkalmazandó elvekről és 

gyakorlatokról szóló útmutatónak”) a 

tiszteletben tartása és betartása mellett 

kell kidolgozni;42 

__________________ __________________ 

42 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

május 15-i 656/2014/EU rendelete az 

Európai Unió Tagállamai Külső Határain 

Való Operatív Együttműködési 

Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 

által koordinált operatív együttműködés 

keretében a külső tengeri határok őrizetére 

vonatkozó szabályok megállapításáról (HL 

L 189., 2014.6.27., 93. o.). 

42 Az Európai Parlament és a Tanács 

656/2014/EU rendelete (2014. május 15.) 

az Európai Unió Tagállamai Külső 

Határain Való Operatív Együttműködési 

Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 

által koordinált operatív együttműködés 

keretében a külső tengeri határok őrizetére 

vonatkozó szabályok megállapításáról (HL 

L 189., 2014.6.27., 93. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  591 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – k a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ka) az alapjogi biztosítékokkal – ezen 

belül is a jogsértések veszélyeivel és a 

jogsértések elkerülését célzó 

intézkedésekkel, valamint az ilyen 
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jogsértések esetén az elszámoltathatóság 

és a megismétlődésük elkerülésének 

biztosításával, többek között a műveletek 

24. cikkel összhangban történő 

felfüggesztésére és megszüntetésére 

vonatkozó hatáskörökkel – kapcsolatos 

részletes rendelkezések; 

Or. en 

 

Módosítás  592 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – k a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ka) az alapjogi biztosítékokkal 

kapcsolatos részletes rendelkezések; 

Or. en 

 

Módosítás  593 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – l pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

l) eljárások egy olyan áldozatkezelési 

mechanizmus meghatározására, amely 

biztosítja a nemzetközi védelmet igénylő 

személyek, az emberkereskedelem 

áldozatai, a kísérő nélküli kiskorúak és a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő 

személyeknek a megfelelő 

segítségnyújtásban illetékes nemzeti 

hatóságokhoz való irányítását; 

l) eljárások egy olyan áldozatkezelési 

mechanizmus meghatározására, amely 

biztosítja az emberkereskedelem áldozatai, 

a kísérő nélküli kiskorúak és a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő 

személyeknek a megfelelő 

segítségnyújtásban illetékes nemzeti 

hatóságokhoz való irányítását; 

Or. en 
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Módosítás  594 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – l a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 la) eljárások egy olyan áldozatkezelési 

mechanizmus meghatározására, amelynek 

keretében a nemzetközi védelemre szoruló 

személyeket az Európai Menekültügyi 

Támogatási Hivatalhoz (EASO) és/vagy a 

menekültügyi eljárásokról szóló irányelv 

alkalmazásáért felelős illetékes nemzeti 

hatóságokhoz irányítják, ideértve többek 

között az első menedék országával és a 

biztonságos származási országgal 

kapcsolatos elvet is; 

Or. en 

 

Módosítás  595 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – m pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

m) eljárások egy olyan mechanizmus 

meghatározására, amely a fogadó tagállam 

határőrei és az európai határ- és 

partvédelmi csapatok tagjai ellen 

benyújtott, a közös művelet vagy 

gyorsreagálású határvédelmi művelet 
során bekövetkezett alapjogsértésekre 

vonatkozó panaszok fogadására és az 

ügynökségnek történő továbbítására 

szolgál. 

m) eljárások egy olyan mechanizmus 

meghatározására, amely a közös – többek 

között harmadik országokkal folytatott – 

műveletekben, gyors határvédelmi 

intervencióban, migrációs 

csomópontoknál működő migrációkezelési 

támogató csoportokban, visszatérési 

műveletben vagy visszatérési 

intervencióban részt vevő valamennyi 

személy, többek között a fogadó tagállam 

határőrei és más érintett személyzete, 

valamint az európai határ- és partvédelmi 

csapatok tagjai ellen benyújtott, a művelet 

során bekövetkezett alapjogsértésekre 

vonatkozó panaszok fogadására és az 

ügynökségnek történő továbbítására 

szolgál; 
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Or. en 

 

Módosítás  596 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – m pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

m) eljárások egy olyan mechanizmus 

meghatározására, amely a fogadó tagállam 

határőrei és az európai határ- és 

partvédelmi csapatok tagjai ellen 

benyújtott, a közös művelet vagy 

gyorsreagálású határvédelmi művelet során 

bekövetkezett alapjogsértésekre vonatkozó 

panaszok fogadására és az ügynökségnek 

történő továbbítására szolgál. 

m) eljárások egy olyan független 

mechanizmus meghatározására, amely 

panaszok fogadására és kezelésére, az 

ügynökségnek és az érintett 

tagállamoknak a közös – többek között 

harmadik országokkal folytatott – 

műveletekben, gyors határvédelmi 

intervencióban, migrációs 

csomópontoknál működő migrációkezelési 

támogató csoportokban, visszatérési 

műveletben vagy visszatérési 

intervencióban részt vevő valamennyi 

személy, többek között a fogadó tagállam 

határőrei és más érintett személyzete, 

valamint az európai határ- és partvédelmi 

csapatok tagjai ellen benyújtott, a közös 

művelet, gyorsreagálású határvédelmi 

művelet vagy bármely más tevékenység 

során bekövetkezett alapjogsértésekre 

vonatkozó panaszokról való 

tájékoztatására szolgál. 

Or. en 

 

Módosítás  597 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – m a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ma) az alapjogi biztosítékokkal 

kapcsolatos részletes rendelkezések; 
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Or. en 

 

Módosítás  598 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – m b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 mb) az alapjogok megsértésének 

veszélyeivel és az ilyen jogsértések 

elkerülését célzó intézkedésekkel, 

valamint az ilyen jogsértések esetén az 

elszámoltathatóság és a megismétlődésük 

elkerülésének biztosításával, többek között 

a műveletek 24. cikkel összhangban 

történő felfüggesztésére és 

megszüntetésére vonatkozó hatáskörökkel 

kapcsolatos rendelkezések. 

Or. en 

 

Módosítás  599 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A műveleti terv bármilyen 

módosításához vagy kiigazításához az 

ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam 

egyetértése szükséges, és azt meg kell 

előznie a részt vevő tagállamokkal 

folytatott egyeztetésnek. A módosított vagy 

kiigazított műveleti terv egy példányát az 

ügynökség haladéktalanul megküldi a részt 

vevő tagállamoknak. 

(4) A műveleti terv bármilyen 

módosításához vagy kiigazításához az 

ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam 

egyetértése szükséges, és azt meg kell 

előznie a részt vevő tagállamokkal 

folytatott egyeztetésnek. A módosított vagy 

kiigazított műveleti terv egy másolatát az 

ügynökség haladéktalanul megküldi az 

érintett tagállamoknak és az 

igazgatótanácsnak. 

Or. fr 
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Módosítás  600 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – -1 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Konkrét és aránytalan nyomást 

jelentő helyzettel szembesülő tagállam 

kérésére, például nagyszámú olyan 

harmadik országbeli állampolgár érkezése 

esetén, aki az adott tagállam területére a 

külső határok bizonyos pontjain próbál 

belépni, az ügynökség korlátozott 

időtartamú gyors határvédelmi 

intervenciót hajthat végre a fogadó 

tagállam területén. 

Or. en 

 

Módosítás  601 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállam gyorsreagálású 

határvédelmi művelet indítására irányuló 

kérelmében szerepelnie kell a helyzet 

leírásának, a lehetséges célkitűzéseknek és 

a tervezett szükségleteknek. Az ügyvezető 

igazgató a kérelmező tagállam külső 

határain fennálló helyzet felmérésére 

szükség esetén azonnal szakértőket küldhet 

az ügynökségtől. 

(1) A tagállam gyorsreagálású 

határvédelmi művelet indítására irányuló 

kérelmében szerepelnie kell a helyzet 

leírásának, a lehetséges célkitűzéseknek, a 

tervezett szükségleteknek, valamint az 

alapvető jogok, illetve a vonatkozó 

tagállami és uniós kötelezettségek 

tiszteletben tartása tekintetében a nemzeti, 

európai és nemzetközi joggal való 

összhangjuk teljes körű igazolásának. Az 

ügyvezető igazgató a kérelmező 

tagállamban az Unió külső határain 

fennálló helyzet felmérésére szükség 

esetén azonnal szakértőket küldhet. 

Or. en 
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Módosítás  602 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az ügyvezető igazgató a kérelmező 

tagállammal együtt a 15. cikk (3) 

bekezdésével összhangban haladéktalanul, 

de legkésőbb a határozathozatal napját 

követő három munkanapon belül műveleti 

tervet készít. 

(6) Az ügyvezető igazgató a kérelmező 

tagállammal együtt a 15. cikk (3) 

bekezdésével összhangban haladéktalanul, 

de legkésőbb a határozathozatal napját 

követő három munkanapon belül, a 

meglévő tervek felhasználásával és az 

adott eljárásokat alkalmazva műveleti 

tervet készít. 

Or. en 

 

Módosítás  603 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az ügyvezető igazgató a kérelmező 

tagállammal együtt a 15. cikk (3) 

bekezdésével összhangban haladéktalanul, 

de legkésőbb a határozathozatal napját 

követő három munkanapon belül műveleti 

tervet készít. 

(6) Az ügyvezető igazgató a kérelmező 

tagállammal együtt a 15. cikk (3) 

bekezdésével összhangban haladéktalanul, 

de legkésőbb a határozathozatal napját 

követő három munkanapon belül műveleti 

tervet készít. Az operatív terv egy 

példányát haladéktalanul meg kell 

küldeni az igazgatótanácsnak. 

Or. fr 

 

Módosítás  604 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 8 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. cikk A műveleti terv bármilyen 

módosításához vagy kiigazításához az 

ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam 

egyetértése szükséges, és azt meg kell 

előznie a részt vevő tagállamokkal 

folytatott egyeztetésnek. A módosított vagy 

kiigazított műveleti terv egy másolatát az 

ügynökség haladéktalanul megküldi az 

érintett tagállamoknak és az 

igazgatótanácsnak. 

Or. fr 

 

Módosítás  605 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 11 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A csapatokat legkésőbb három 

munkanappal azt követően vetik be, hogy 

az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam 

a műveleti tervet elfogadta. A 

gyorsreagálású tartalékállomány bevetését 

követő öt munkanapon belül szükség 

esetén további európai határ- és 

partvédelmi csapatok bevetésére kerül sor. 

(11) A csapatokat legkésőbb három 

munkanappal azt követően vetik be, hogy 

az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam 

a műveleti tervet elfogadta. A 

gyorsreagálású tartalékállomány bevetését 

követő öt munkanapon belül, a fogadó 

tagállam ismételt jóváhagyását követően 
szükség esetén további európai határ- és 

partvédelmi csapatok bevetésére kerül sor. 

Or. en 

 

Módosítás  606 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 11 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A csapatokat legkésőbb három (11) A csapatokat legkésőbb öt 
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munkanappal azt követően vetik be, hogy 

az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam 

a műveleti tervet elfogadta. A 

gyorsreagálású tartalékállomány bevetését 

követő öt munkanapon belül szükség 

esetén további európai határ- és 

partvédelmi csapatok bevetésére kerül sor. 

munkanappal azt követően vetik be, hogy 

az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam 

a műveleti tervet elfogadta. A 

gyorsreagálású tartalékállomány bevetését 

követő hét munkanapon belül szükség 

esetén további európai határ- és 

partvédelmi csapatok bevetésére kerül sor. 

Or. en 

Indokolás 

Ezeket a határidőket mindkét esetben meg kell hosszabbítani két nappal annak biztosítása 

érdekében, hogy a bevetések megvalósíthatók legyenek, különösen ha a határőrök olyan 

eszközzel utaznak, amelyhez engedélyre van szükség. 

 

Módosítás  607 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben egy tagállam a külső 

határainál lévő egyes migrációs 

csomópontoknál jellemzően vegyes 

migrációs áramlásokból eredő aránytalan 

migrációs nyomással szembesül, kérheti, 

hogy a migrációkezelési támogató 

csoportok nyújtsanak számára operatív és 

technikai erősítést. Az adott tagállam 

erősítés iránti kérelmet és szükségleteire 

vonatkozó értékelést nyújt be az 

ügynökséghez és más releváns uniós 

ügynökségekhez, különösen az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatalhoz és az 

Europolhoz. 

(1) Amennyiben egy tagállam 

aránytalan migrációs és menekültügyi 

feladatokkal szembesül, kérheti, hogy a 

migrációkezelési támogató csoportok 

nyújtsanak számára operatív és technikai 

erősítést. Az adott tagállam erősítés iránti 

kérelmet és szükségleteire vonatkozó 

értékelést nyújt be az ügynökséghez és más 

releváns uniós ügynökségekhez, különösen 

az Európai Menekültügyi Támogatási 

Hivatalhoz és az Európai Unió Alapjogi 

Ügynökségéhez. 

Or. en 

 

Módosítás  608 

Ska Keller 
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Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben egy tagállam a külső 

határainál lévő egyes migrációs 

csomópontoknál jellemzően vegyes 

migrációs áramlásokból eredő aránytalan 

migrációs nyomással szembesül, kérheti, 

hogy a migrációkezelési támogató 

csoportok nyújtsanak számára operatív és 

technikai erősítést. Az adott tagállam 

erősítés iránti kérelmet és szükségleteire 

vonatkozó értékelést nyújt be az 

ügynökséghez és más releváns uniós 

ügynökségekhez, különösen az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatalhoz és 
az Europolhoz. 

(1) Amennyiben egy tagállam a külső 

határainál lévő egyes migrációs 

csomópontoknál jellemzően vegyes 

migrációs áramlásokból eredő aránytalan 

migrációs nyomással szembesül, kérheti, 

hogy a migrációkezelési támogató 

csoportok nyújtsanak számára operatív és 

technikai erősítést. Az adott tagállam 

erősítés iránti kérelmet és szükségleteire 

vonatkozó értékelést nyújt be a 

Bizottsághoz, az ügynökséghez, az 

Európai Menekültügyi Támogatási 

Hivatalhoz és más releváns uniós 

ügynökségekhez, különösen az 

Europolhoz. 

Or. en 

 

Módosítás  609 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Therese Comodini Cachia, Carlos 

Coelho, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató más uniós 

ügynökségekkel egyeztetve értékeli a 

tagállam segítségnyújtás iránti kérelmét és 

szükségleteire vonatkozó értékelését azzal 

a céllal, hogy egy, a releváns uniós 

ügynökségek által koordinált számos 

tevékenységet magában foglaló átfogó 

megerősítési csomagot határozzon meg az 

érintett tagállammal egyetértésben. 

(2) Az ügyvezető igazgató más uniós 

ügynökségekkel egyeztetve értékeli a 

tagállam segítségnyújtás iránti kérelmét és 

szükségleteire vonatkozó értékelését azzal 

a céllal, hogy egy, a releváns uniós 

ügynökségek által koordinált számos 

tevékenységet magában foglaló átfogó 

megerősítési csomagot határozzon meg az 

érintett tagállammal egyetértésben. 

Amennyiben gyermekek is érintettek, a 

támogató csoportokba gyermekvédelmi 

szakértőket is be kell vonni. 

Or. en 
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Módosítás  610 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató más uniós 

ügynökségekkel egyeztetve értékeli a 

tagállam segítségnyújtás iránti kérelmét és 

szükségleteire vonatkozó értékelését azzal 

a céllal, hogy egy, a releváns uniós 

ügynökségek által koordinált számos 

tevékenységet magában foglaló átfogó 

megerősítési csomagot határozzon meg az 

érintett tagállammal egyetértésben. 

(2) Az ügyvezető igazgató az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatallal és 
más uniós ügynökségekkel egyeztetve 

értékeli a tagállam segítségnyújtás iránti 

kérelmét. Az ügyvezető igazgató az 

Európai Menekültügyi Támogatási 

Hivatallal és más uniós ügynökségekkel 

egyeztetve továbbítja a tagállam 

szükségleteire vonatkozó értékelését a 

Bizottságnak, aki egy, a releváns uniós 

ügynökségek által koordinált számos 

tevékenységet magában foglaló átfogó 

megerősítési csomagot határoz meg az 

érintett tagállammal egyetértésben. A 

támogató csoportokba rendszerint kellő 

arányban alapjogi és gyermekvédelmi 

szakértőket is be kell vonni. 

Or. en 

 

Módosítás  611 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató más uniós 

ügynökségekkel egyeztetve értékeli a 

tagállam segítségnyújtás iránti kérelmét és 

szükségleteire vonatkozó értékelését azzal 

a céllal, hogy egy, a releváns uniós 

ügynökségek által koordinált számos 

tevékenységet magában foglaló átfogó 

megerősítési csomagot határozzon meg az 

érintett tagállammal egyetértésben. 

(2) Az ügyvezető igazgató az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatallal és 
más uniós ügynökségekkel egyeztetve 

értékeli a tagállam segítségnyújtás iránti 

kérelmét. Az ügyvezető igazgató az 

Európai Menekültügyi Támogatási 

Hivatallal és más uniós ügynökségekkel 

egyeztetve továbbítja a tagállam 

szükségleteire vonatkozó értékelését a 
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Bizottságnak, aki egy, a releváns uniós 

ügynökségek által koordinált számos 

tevékenységet magában foglaló átfogó 

megerősítési csomagot határoz meg az 

érintett tagállammal egyetértésben. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás összhangba hozza ezt a bekezdést e cikk 4. bekezdésével, amely kimondja, hogy a 

Bizottság, nem pedig az ügynökség koordinálja a migrációkezelési támogató csoportokat. 

 

Módosítás  612 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A támogató csoportokba alapjogi, 

emberkereskedelmi, nemi alapú 

üldöztetésben jártas és gyermekvédelmi 

szakértőket is be kell vonni. 

Or. en 

 

Módosítás  613 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A támogató csoportokba alapjogi 

és gyermekvédelmi szakértőket is be kell 

vonni. 

Or. en 
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Módosítás  614 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. cikk A tagállamok az 

igazgatótanácsnál vitathatják az ügyvezető 

igazgató operatív és technikai erősítésre 

irányuló kérelmükkel kapcsolatban 

meghozott határozatát.  

Or. fr 

Indokolás 

A 61 h) cikknek megfelelően az igazgatótanács fegyelmi jogkört gyakorol az ügyvezető 

igazgató felett, valamint az ügyvezető igazgatóval egyetértésben az igazgatóhelyettes felett; 

Módosítás  615 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az európai határ- és partvédelmi 

csapatok, az európai visszatérési 

intervenciós csapatok és az ügynökség 

szakértői által a migrációkezelési támogató 

csoportok keretében nyújtott operatív és 

technikai erősítés a következőket 

foglalhatja magában: 

(3) Az Európai Határőrizeti 

Ügynökség csapatai – szorosan és 

folyamatosan együttműködve az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatallal és az 

érintett tagállam illetékes nemzeti 

hatóságaival – és az ügynökség szakértői 

által a migrációkezelési támogató 

csoportok keretében nyújtott operatív és 

technikai erősítés a következőket 

foglalhatja magában: 

Or. en 

 

Módosítás  616 

Ska Keller 
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Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a külső határokhoz érkező 

harmadik országbeli állampolgárok 

előszűrése, azonosításukat, nyilvántartásba 

vételüket és tájékoztatásukat is ideértve, 

valamint – a tagállam kérésére – a 

harmadik országbeli állampolgárok 

ujjnyomatának rögzítése; 

a) a külső határokhoz érkező 

harmadik országbeli állampolgárok 

előszűrése, azonosításukat, nyilvántartásba 

vételüket és tájékoztatásukat is ideértve, 

valamint – a tagállam kérésére – a 

harmadik országbeli állampolgárok 

ujjnyomatának rögzítése, teljes mértékben 

tiszteletben tartva az alapvető jogokat és 

információkkal szolgálva minden eljárás 

céljáról és eredményeiről; 

Or. en 

 

Módosítás  617 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a külső határokhoz érkező 

harmadik országbeli állampolgárok 

előszűrése, azonosításukat, nyilvántartásba 

vételüket és tájékoztatásukat is ideértve, 

valamint – a tagállam kérésére – a 

harmadik országbeli állampolgárok 

ujjnyomatának rögzítése; 

a) a külső határokhoz érkező 

harmadik országbeli állampolgárok 

előszűrése, azonosításukat, nyilvántartásba 

vételüket és tájékoztatásukat is ideértve, 

valamint – a tagállam kérésére – a 

harmadik országbeli állampolgárok 

ujjnyomatának rögzítése kényszer 

alkalmazása nélkül és teljes mértékben 

tiszteletben tartva az emberi méltósághoz 

való jogot; 

Or. en 

 

Módosítás  618 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Daniel 

Dalton, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a külső határokhoz érkező 

harmadik országbeli állampolgárok 

előszűrése, azonosításukat, nyilvántartásba 

vételüket és tájékoztatásukat is ideértve, 

valamint – a tagállam kérésére – a 

harmadik országbeli állampolgárok 

ujjnyomatának rögzítése; 

a) a külső határokhoz érkező 

harmadik országbeli állampolgárok 

előszűréséhez, azonosításukat, 

nyilvántartásba vételüket és 

tájékoztatásukat is ideértve, valamint – a 

tagállam kérésére – a harmadik országbeli 

állampolgárok ujjnyomatának rögzítéséhez 

nyújtott segítség; 

Or. en 

 

Módosítás  619 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis 

Kyrkos, Birgit Sippel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a külső határokhoz érkező 

harmadik országbeli állampolgárok 

előszűrése, azonosításukat, nyilvántartásba 

vételüket és tájékoztatásukat is ideértve, 

valamint – a tagállam kérésére – a 

harmadik országbeli állampolgárok 

ujjnyomatának rögzítése; 

a) a külső határokhoz érkező 

harmadik országbeli állampolgárok 

előszűrése, azonosításukat, nyilvántartásba 

vételüket és tájékoztatásukat is ideértve, a 

külső határokhoz érkező, nemzetközi 

védelemre szoruló vagy menedékjogot 

kérő személyek kezdeti tájékoztatása és 

továbbküldése, valamint – a tagállam 

kérésére – a harmadik országbeli 

állampolgárok ujjnyomatának rögzítése; 

Or. en 

 

Módosítás  620 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a külső határokhoz érkező a) a külső határokhoz érkező 
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harmadik országbeli állampolgárok 

előszűrése, azonosításukat, nyilvántartásba 

vételüket és tájékoztatásukat is ideértve, 

valamint – a tagállam kérésére – a 

harmadik országbeli állampolgárok 

ujjnyomatának rögzítése; 

harmadik országbeli állampolgárok 

előszűrése, azonosításukat, nyilvántartásba 

vételüket és tájékoztatásukat is ideértve, 

valamint – a tagállam kérésére – a 

harmadik országbeli állampolgárok 

ujjnyomatának rögzítése, teljes mértékben 

tiszteletben tartva az alapvető jogokat és 

információkkal szolgálva minden eljárás 

céljáról és eredményeiről; 

Or. en 

 

Módosítás  621 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) információszolgáltatás az 

egyértelműen nemzetközi védelemre 

szoruló személyek, illetve a menedékjogot 

kérő vagy potenciálisan menedékjogot 

kérő áthelyezhető személyek számára; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A nemzetközi védelemre szoruló vagy menedékjogot kérő személyek tájékoztatása az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) elsődleges feladata, nem pedig az ügynökségé. Az 

ügynökség a 17. cikk (3) bekezdésének a) pontjával összhangban kezdeti tájékoztatást nyújt, 

valamint a személyeket az EASO-hoz vagy az illetékes nemzeti hatóságokhoz irányítja további 

információkért és ügyintézésért. 

 

Módosítás  622 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-

aho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) információszolgáltatás az 

egyértelműen nemzetközi védelemre 

szoruló személyek, illetve a menedékjogot 

kérő vagy potenciálisan menedékjogot 

kérő áthelyezhető személyek számára; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  623 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) információszolgáltatás az 

egyértelműen nemzetközi védelemre 

szoruló személyek, illetve a menedékjogot 

kérő vagy potenciálisan menedékjogot 

kérő áthelyezhető személyek számára; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  624 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini 

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) információszolgáltatás az 

egyértelműen nemzetközi védelemre 

szoruló személyek, illetve a menedékjogot 

kérő vagy potenciálisan menedékjogot kérő 

áthelyezhető személyek számára; 

b) információszolgáltatás az 

egyértelműen nemzetközi védelemre 

szoruló személyek, illetve a menedékjogot 

kérő vagy potenciálisan menedékjogot kérő 

áthelyezhető személyek számára, különös 

figyelmet fordítva a gyermekekre; 

Or. en 
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Módosítás  625 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) információszolgáltatás az 

egyértelműen nemzetközi védelemre 

szoruló személyek, illetve a menedékjogot 

kérő vagy potenciálisan menedékjogot 

kérő áthelyezhető személyek számára; 

b) az Európai Menekültügyi 

Támogatási Hivatal és az Alapjogi 

Ügynökség iránymutatása mellett, 

valamint a 2013/32/EU irányelvvel 

összhangban információszolgáltatás 

minden személy számára a menekültügyi 

eljárással, az eljárási jogokkal és az egyéb 

alapvető jogokkal kapcsolatban; 

Or. en 

 

Módosítás  626 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az Európai Menekültügyi 

Támogatási Hivatal segítése abban, hogy 

a 2013/32/EU irányelv 6., 8. és 12. 

cikkével összhangban a menekültügyi 

eljárással, az eljárási jogokkal és az egyéb 

alapvető jogokkal kapcsolatban minden 

személy számára információval 

szolgáljanak; 

Or. en 

 

Módosítás  627 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a nemzetközi védelemre szoruló 

személyeknek az érintett tagállam nemzeti 

hatóságainál vagy az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatalnál 

dolgozó menekültügyi szakértőkhöz való 

irányítása, valamint minden 

kiszolgáltatott csoportnak a tagállam 

nemzeti hatóságainál vagy az uniós 

ügynökségeknél dolgozó speciális védelmi 

szakértőkhöz – például a gyermekek és 

gyerekes családok gyermekvédelmi 

szakértőkhöz, illetve a nők nemek közötti 

egyenlőséggel foglalkozó szakértőkhöz – 

való irányítása; 

Or. en 

 

Módosítás  628 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) a nemzetközi védelemre szoruló 

személyeknek az érintett tagállam nemzeti 

hatóságainál vagy az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatalnál 

dolgozó menekültügyi szakértőkhöz való 

irányítása, valamint minden gyermeknek 

és gyerekes családnak a tagállam nemzeti 

hatóságainál vagy az uniós 

ügynökségeknél dolgozó gyermekvédelmi 

szakértőkhöz való irányítása; 

Or. en 

 

Módosítás  629 

Ska Keller 
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Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) technikai és operatív 

segítségnyújtás a visszatérés területén, a 

visszatérési műveletek előkészítését és 

szervezését is ideértve. 

c) technikai és operatív 

segítségnyújtás a visszatérés területén, a 

visszatérési műveletek előkészítését és 

szervezését is ideértve, maradéktalanul 

tiszteletben tartva az alapvető jogokat, a 

jogszerű eljárást és a visszaküldés 

tilalmának elvét. 

Or. en 

 

Módosítás  630 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) technikai és operatív 

segítségnyújtás a visszatérés területén, a 

visszatérési műveletek előkészítését és 

szervezését is ideértve. 

c) technikai és operatív 

segítségnyújtás a visszatérés területén, a 

visszatérési műveletek előkészítését és 

szervezését is ideértve, maradéktalanul 

tiszteletben tartva az alapvető jogokat, a 

jogszerű eljárást, a visszaküldés 

tilalmának elvét és a kollektív kiutasítás 

tilalmát. 

Or. en 

 

Módosítás  631 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a nemzetközi védelemre szoruló 

személyeknek az érintett tagállam nemzeti 

hatóságainál vagy az Európai 
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Menekültügyi Támogatási Hivatalnál 

dolgozó menekültügyi szakértőkhöz való 

irányítása, valamint minden gyermeknek 

és gyerekes családnak a tagállam nemzeti 

hatóságainál vagy az uniós 

ügynökségeknél dolgozó gyermekvédelmi 

szakértőkhöz való irányítása; 

Or. en 

 

Módosítás  632 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) Az ügynökség az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatallal, az 

Alapjogi Ügynökséggel és más érintett 

uniós ügynökségekkel együttműködésben 

és a Bizottság koordinálásával biztosítja, 

hogy ezek a tevékenységek összhangban 

álljanak a közös európai menekültügyi 

rendszerrel és az alapvető jogokkal. Ez 

magába foglalja a migrációs 

csomópontoknál a menedék, illetve a 

higiéniai körülmények és létesítmények 

biztosítását, figyelembe véve az eltérő 

nemek és a gyermekek szükségleteit. 

Or. en 

 

Módosítás  633 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az ügynökség támogatja az érintett 

tagállamot és az Európai Menekültügyi 

Támogatási Hivatalt abban, hogy 
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tevékenységük összhangban álljon a közös 

európai menekültügyi rendszerrel és az 

alapvető jogokkal. Ez magába foglalja a 

migrációs csomópontoknál a menedék, 

illetve a higiéniai körülmények és 

létesítmények biztosítását, figyelembe véve 

az eltérő nemek és a gyerek szükségleteit. 

Or. en 

 

Módosítás  634 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Therese Comodini Cachia, Barbara 

Matera, Tomáš Zdechovský, Nathalie Griesbeck, Silvia Costa, Jean Lambert, Timothy 

Kirkhope 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az ügynökség az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatallal, az 

Alapjogi Ügynökséggel és más érintett 

uniós ügynökségekkel együttműködésben 

és a Bizottság koordinálásával biztosítja, 

hogy ezek a tevékenységek összhangban 

álljanak a közös európai menekültügyi 

rendszerrel és az alapvető jogokkal. Ez 

magába foglalja a migrációs 

csomópontoknál a menedék, illetve a 

higiéniai körülmények és létesítmények 

biztosítását, figyelembe véve a nők és a 

gyermekek szükségleteit. 

Or. en 

 

Módosítás  635 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügynökség más releváns uniós (4) Az ügynökség az Európai 
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ügynökségekkel együttműködve segítséget 

nyújt a Bizottságnak a migrációkezelési 

támogató csoportok tevékenységeinek 

koordinálásához. 

Menekültügyi Támogatási Hivatallal és 

más releváns uniós ügynökségekkel 

együttműködve segítséget nyújt a 

Bizottságnak a migrációkezelési támogató 

csoportok tevékenységeinek 

koordinálásához. 

Or. en 

 

Módosítás  636 

Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A migrációkezelési támogató 

csoportoknak feladataikat az Európai 

Unió Alapjogi Chartájával és a tágabb 

nemzetközi emberi jogi normákkal 

összhangban kell ellátniuk. Az uniós és a 

nemzetközi jog megsértésének minden 

esetéről haladéktalanul és teljes körűen 

tájékoztatni kell a Bizottságot, a 

Parlamentet és a tagállamokat. A 

Bizottság felel az emberi jogoknak a 

migrációkezelési támogató csoportok 

tevékenységei keretében történt állítólagos 

megsértéseinek kivizsgálásáért. 

Or. en 

 


