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Módosítás  637 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Laura Agea 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 

 

Módosítás  638 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 

 

Módosítás  639 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. fr 

 

Módosítás  640 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség 

működését, a Bizottság az ügynökséggel 

való egyeztetést követően végrehajtási jogi 

aktus formájában határozatot fogadhat el, 

amelyben meghatározza az ügynökség 
által végrehajtandó intézkedéseket, és 

felszólítja az érintett tagállamot, hogy 

működjön együtt az ügynökséggel az 

említett intézkedések végrehajtásában. E 

végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 

79. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül 

sor. 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

intézkedéseket, vagy az EU külső határain 

aránytalan migrációs és menekültügyi 

kihívások jelentkeznek, a Tanács ajánlást 

fogadhat el, amely tartalmazza a 

tagállamok által az ügynökség 

támogatásával végrehajtandó 

intézkedéseket. Az ajánlás tartalmazza az 

ilyen intézkedések alapvető jogokra 

gyakorolt hatásainak vizsgálatát, és 

biztosítja a nemzetközi jogi kötelezettségek 

betartását. 

Or. en 

 

Módosítás  641 

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 

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség 

működését, a Bizottság az ügynökséggel 

való egyeztetést követően végrehajtási jogi 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

az ügyvezető igazgatónak a 12. cikk (5) 

bekezdésében említett határozatában 

foglalt korrekciós intézkedéseket, vagy a 

külső határnál aránytalan migrációs 

nyomás jelentkezik, amelynek 

következtében olyan mértékben 

eredménytelenné válik a külső határok 

ellenőrzése, hogy az veszélyeztetheti a 

schengeni térség működését, a Bizottság az 

ügynökséggel való egyeztetést követően 
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aktus formájában határozatot fogadhat el, 

amelyben meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja 

az érintett tagállamot, hogy működjön 

együtt az ügynökséggel az említett 

intézkedések végrehajtásában. E 

végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 

79. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül 

sor. 

haladéktalanul az ajánlja a Tanácsnak, 

hogy egyszerű többséggel fogadjon el 
határozatot, amelyben megállapítja, hogy 

nem történt érdemi lépés, és meghatározza 

az ügynökség által végrehajtandó 

intézkedéseket, és felszólítja az érintett 

tagállamot, hogy működjön együtt az 

ügynökséggel az említett intézkedések 

végrehajtásában. A Bizottságnak 

értesítenie kell az Európai Parlamentet. 

Or. en 

Indokolás 

The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie. 

to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute 

a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border 

management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following 

one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the 

Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse 

qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of 

the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic 

policies . 

 

Módosítás  642 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség 

működését, a Bizottság az ügynökséggel 

való egyeztetést követően végrehajtási jogi 

aktus formájában határozatot fogadhat el, 

amelyben meghatározza az ügynökség 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség 

működését, a Bizottság az ügynökséggel 

való egyeztetést követően végrehajtási jogi 

aktus formájában ajánlást tehet az 

ügynökség által végrehajtandó 
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által végrehajtandó intézkedéseket, és 

felszólítja az érintett tagállamot, hogy 

működjön együtt az ügynökséggel az 

említett intézkedések végrehajtásában. E 

végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 

79. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül 

sor. 

intézkedésekre, és ajánlhatja az érintett 

tagállamnak, hogy működjön együtt az 

ügynökséggel az említett intézkedések 

végrehajtásában. E végrehajtási jogi 

aktusok elfogadására a 79. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárás keretében kerül sor. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság ajánlást tehet arra, hogy a külső határok ellenőrzését érintő súlyos esetekben 

milyen intézkedéseket tegyenek. Ezek az ajánlások az érintett tagállam egyetértése nélkül 

jogilag nem kötelező erejűek. 

 

Módosítás  643 

Geoffrey Van Orden 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja 

végre a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség 

működését, a Bizottság az ügynökséggel 

való egyeztetést követően végrehajtási jogi 

aktus formájában határozatot fogadhat el, 

amelyben meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja 

az érintett tagállamot, hogy működjön 

együtt az ügynökséggel az említett 

intézkedések végrehajtásában. E 

végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 

79. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül 

sor. 

Amennyiben a külső határnál aránytalan 

migrációs nyomás jelentkezik, amelynek 

következtében olyan mértékben 

eredménytelenné válik a külső határok 

ellenőrzése, hogy az veszélyeztetheti a 

tagállamok biztonságát és jólétét, a 

Bizottság az ügynökséggel és az 

aránytalan nyomást viselő tagállammal 

való egyeztetést követően végrehajtási jogi 

aktus formájában határozatot fogadhat el, 

amelyben meghatározza az ügynökség és 

az érintett tagállam által végrehajtandó 

intézkedéseket. E végrehajtási jogi aktusok 

elfogadására a 79. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárás 

keretében kerül sor. 
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Or. en 

 

Módosítás  644 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-

aho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség 

működését, a Bizottság az ügynökséggel 

való egyeztetést követően végrehajtási jogi 

aktus formájában határozatot fogadhat el, 

amelyben meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja 

az érintett tagállamot, hogy működjön 

együtt az ügynökséggel az említett 

intézkedések végrehajtásában. E 

végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 

79. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül 

sor. 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség 

működését, a Tanács az ügynökséggel való 

egyeztetést követően minősített többséggel 

határozatot fogad el, amelyben 

meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja 

az érintett tagállamot, hogy működjön 

együtt az ügynökséggel az említett 

intézkedések végrehajtásában. 

Or. en 

 

Módosítás  645 

Filiz Hyusmenova 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 
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igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség 

működését, a Bizottság az ügynökséggel 

való egyeztetést követően végrehajtási jogi 

aktus formájában határozatot fogadhat el, 

amelyben meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja 

az érintett tagállamot, hogy működjön 

együtt az ügynökséggel az említett 

intézkedések végrehajtásában. E 

végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 

79. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül 

sor. 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti az Unió belső biztonságát 

vagy a schengeni térség működését, a 

Bizottság az ügynökséggel való egyeztetést 

követően végrehajtási jogi aktus 

formájában határozatot fogadhat el, 

amelyben meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja 

az érintett tagállamot, hogy működjön 

együtt az ügynökséggel az említett 

intézkedések végrehajtásában. E 

végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 

79. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül 

sor. 

Or. en 

 

Módosítás  646 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség 

működését, a Bizottság az ügynökséggel 

való egyeztetést követően végrehajtási jogi 

aktus formájában határozatot fogadhat el, 

amelyben meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja 

az érintett tagállamot, hogy működjön 

együtt az ügynökséggel az említett 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, a Bizottság az 

ügynökséggel folytatott konzultációt 

követően és a schengeni értékelési 

mechanizmust figyelembe véve 

határozatra irányuló javaslatot terjeszt a 

Tanács elé, amelyben meghatározza az 

ügynökség által végrehajtandó 

intézkedéseket, és felszólítja az érintett 

tagállamot, hogy működjön együtt az 

ügynökséggel az említett intézkedések 

végrehajtásában. A Tanács a Bizottság 

javaslatának kézhezvételét követően 

minősített többséggel haladéktalanul 
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intézkedések végrehajtásában. E 

végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 

79. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül 

sor. 

elfogadja ezt a határozatot. 

Or. en 

 

Módosítás  647 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség 

működését, a Bizottság az ügynökséggel 

való egyeztetést követően végrehajtási jogi 

aktus formájában határozatot fogadhat el, 

amelyben meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja 

az érintett tagállamot, hogy működjön 

együtt az ügynökséggel az említett 

intézkedések végrehajtásában. E 

végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 

79. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül 

sor. 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (8) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

intézkedéseket, vagy a külső határnál 

konkrét és aránytalan nyomás jelentkezik, 

és a tagállam nem kérte az ügynökség 

megfelelő támogatását a 14., 16. vagy 17. 

cikkben említett intézkedéseken keresztül, 

illetve nem teszi meg az ezen intézkedések 

végrehajtásához szükséges lépéseket, 

aminek következtében olyan mértékben 

eredménytelenné válik a külső határok 

ellenőrzése, hogy az veszélyeztetheti a 

schengeni térség működését, a Tanács a 

Bizottság javaslata alapján végrehajtási 

jogi aktus formájában haladéktalanul 

határozatot fogadhat el, amelyben 

meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, amelyeknek 

mérsékelniük kell ezeket a kockázatokat, 

és felszólítja az érintett tagállamot, hogy 

működjön együtt az ügynökséggel az 

említett intézkedések végrehajtásában. A 

Bizottság javaslatainak megtétele előtt 

konzultál az ügynökséggel. 

Or. en 
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Indokolás 

A meghatározott intézkedéseknek olyannak kell lenniük, hogy mérsékelni tudják az azonosított 

kockázatokat. 

 

Módosítás  648 

Petri Sarvamaa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség 

működését, a Bizottság az ügynökséggel 

való egyeztetést követően végrehajtási jogi 

aktus formájában határozatot fogadhat el, 

amelyben meghatározza az ügynökség 

által végrehajtandó intézkedéseket, és 

felszólítja az érintett tagállamot, hogy 

működjön együtt az ügynökséggel az 

említett intézkedések végrehajtásában. E 

végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 

79. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül 

sor. 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség 

működését, a Bizottság határozatra tehet 

javaslatot, amelyet a Tanácsban 

szavazásra bocsátanak, hogy az uniós 

határok biztonságának védelme érdekében 

egy korlátozott időre kizárjanak egy 

tagállamot a schengeni térségből. 

Or. en 

 

Módosítás  649 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség 

működését, a Bizottság az ügynökséggel 

való egyeztetést követően végrehajtási jogi 

aktus formájában határozatot fogadhat el, 

amelyben meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja 

az érintett tagállamot, hogy működjön 

együtt az ügynökséggel az említett 

intézkedések végrehajtásában. E 

végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 

79. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül 

sor. 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében 

eredménytelenné válik a külső határok 

ellenőrzése, a Bizottság az ügynökséggel 

való egyeztetést követően végrehajtási jogi 

aktus formájában határozatot fogadhat el, 

amelyben meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja 

az érintett tagállamot, hogy működjön 

együtt az ügynökséggel az említett 

intézkedések végrehajtásában. E 

végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 

79. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül 

sor. 

Or. en 

 

Módosítás  650 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség 

működését, a Bizottság az ügynökséggel 

való egyeztetést követően végrehajtási jogi 

aktus formájában határozatot fogadhat el, 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik - amellyel kapcsolatban nem 

kérte az ügynökség támogatását -, 

amelynek következtében olyan mértékben 

eredménytelenné válik a külső határok 

ellenőrzése, hogy az veszélyeztetheti a 

schengeni térség működését, a Tanács - a 

Bizottság ügynökséggel előzetesen 
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amelyben meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja 

az érintett tagállamot, hogy működjön 

együtt az ügynökséggel az említett 

intézkedések végrehajtásában. E 

végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 

79. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül 

sor. 

egyeztetett javaslata alapján - végrehajtási 

jogi aktus formájában a lehető 

leghamarabb határozatot fogad el, 

amelyben meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja 

az érintett tagállamot, hogy működjön 

együtt az ügynökséggel az említett 

intézkedések végrehajtásában. 

Or. fr 

 

Módosítás  651 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség 

működését, a Bizottság az ügynökséggel 

való egyeztetést követően végrehajtási jogi 

aktus formájában határozatot fogadhat el, 

amelyben meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja 

az érintett tagállamot, hogy működjön 

együtt az ügynökséggel az említett 

intézkedések végrehajtásában. E 

végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 

79. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül 

sor. 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az veszélyezteti a 

közrendet és a belső biztonságot az EU-

ban, a Bizottság az ügynökséggel való 

egyeztetést követően végrehajtási jogi 

aktus formájában határozatot fogadhat el, 

amelyben meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja 

az érintett tagállamot, hogy működjön 

együtt az ügynökséggel az említett 

intézkedések végrehajtásában. E 

végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 

79. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül 

sor. 

Or. en 
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Módosítás  652 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség 

működését, a Bizottság az ügynökséggel 

való egyeztetést követően végrehajtási jogi 

aktus formájában határozatot fogadhat el, 

amelyben meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja 

az érintett tagállamot, hogy működjön 

együtt az ügynökséggel az említett 

intézkedések végrehajtásában. E 

végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 

79. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül 

sor. 

Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre 

a 12. cikk (6) bekezdésében említett 

igazgatótanácsi határozatban foglalt 

korrekciós intézkedéseket, vagy a külső 

határnál aránytalan migrációs nyomás 

jelentkezik, amelynek következtében olyan 

mértékben eredménytelenné válik a külső 

határok ellenőrzése, hogy az 

veszélyeztetheti a schengeni térség mint 

belső határellenőrzés nélküli térség 
működését, a Bizottság az ügynökséggel 

való egyeztetést követően végrehajtási 

határozatra irányuló javaslatot terjeszthet 

a Tanács elé, amelyben meghatározza az 

ügynökség által végrehajtandó 

intézkedéseket, és felszólítja az érintett 

tagállamot, hogy működjön együtt az 

ügynökséggel az említett intézkedések 

végrehajtásában. Ezt a végrehajtási 

határozatot a Tanács minősített 

többséggel fogadja el. 

Or. en 

 

Módosítás  653 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az Európai Parlamentet haladéktalanul 

tájékoztatni kell, és továbbítani kell 

számára a különösen az (1) bekezdésben 

említett bizottsági javaslatot és tanácsi 

határozatot. 

Or. en 
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Módosítás  654 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A schengeni térség működésével 

kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül 

sürgős esetben a Bizottság a 79. cikk (5) 

bekezdésében említett eljárásnak 

megfelelően azonnal alkalmazandó 

végrehajtási aktusokat fogad el. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  655 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A schengeni térség működésével 

kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül 

sürgős esetben a Bizottság a 79. cikk (5) 

bekezdésében említett eljárásnak 

megfelelően azonnal alkalmazandó 

végrehajtási aktusokat fogad el. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  656 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A schengeni térség működésével törölve 
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kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül 

sürgős esetben a Bizottság a 79. cikk (5) 

bekezdésében említett eljárásnak 

megfelelően azonnal alkalmazandó 

végrehajtási aktusokat fogad el. 

Or. en 

 

Módosítás  657 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A schengeni térség működésével 

kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül 

sürgős esetben a Bizottság a 79. cikk (5) 

bekezdésében említett eljárásnak 

megfelelően azonnal alkalmazandó 

végrehajtási aktusokat fogad el. 

A schengeni térség működésével 

kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül 

sürgős esetben a Bizottság a 79. cikk (5) 

bekezdésében említett eljárásnak 

megfelelően azonnal alkalmazandó 

végrehajtási aktusokat fogad el, azonban 

csak addig, amíg a Tanács határozatot 

nem hozott. 

Or. en 

 

Módosítás  658 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A schengeni térség működésével 

kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül 

sürgős esetben a Bizottság a 79. cikk (5) 

bekezdésében említett eljárásnak 

megfelelően azonnal alkalmazandó 

végrehajtási aktusokat fogad el. 

A Tanács a Bizottság javaslatának 

kézhezvételét követően azonnal ülést hív 

össze. 

Or. en 
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Módosítás  659 

Filiz Hyusmenova 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A schengeni térség működésével 

kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül 

sürgős esetben a Bizottság a 79. cikk (5) 

bekezdésében említett eljárásnak 

megfelelően azonnal alkalmazandó 

végrehajtási aktusokat fogad el. 

Az Unió belső biztonságával vagy a 
schengeni térség működésével kapcsolatos, 

kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben 

a Bizottság a 79. cikk (5) bekezdésében 

említett eljárásnak megfelelően azonnal 

alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogad 

el. 

Or. en 

 

Módosítás  660 

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 

18 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Amennyiben a Tanács a Bizottság 

ajánlása alapján nem fogadja el a 

határozatot, és az érintett tagállam 

továbbra sem hozza meg a megfelelő 

intézkedéseket, illetve ha a külső határnál 

jelentkező aránytalan migrációs nyomás 

veszélyezteti a schengeni térség 

működését, a Bizottság a korábbi 

ajánlásától számított 1 hónap után azt 

ajánlja a Tanácsnak, hogy határozatot 

fogadjon el, amely megállapítja, hogy nem 

hoztak érdemi intézkedéseket, és 

meghatározza az ügynökség által 

végrehajtandó intézkedéseket, és 

felszólítja az érintett tagállamot, hogy 

működjön együtt az ügynökséggel az 

említett intézkedések végrehajtásában. 
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 A határozatot a Tanács által 

elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a 

Tanács az ajánlás Bizottság általi 

elfogadásától számított tíz napon belül 

minősített többséggel az ajánlás 

elutasításáról határoz. Az érintett 

tagállam e határidőn belül kérheti a 

Tanács ülésének összehívását. A 

Bizottságnak értesítenie kell az Európai 

Parlamentet. 

Or. en 

Indokolás 

The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie. 

to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute 

a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border 

management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following 

one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the 

Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse 

qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of 

the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic 

policies . 

 

Módosítás  661 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 

Bizottság rendelkezik a következők közül 

egy vagy több, ügynökség által 

végrehajtandó intézkedésről: 

(2) A schengeni térséget veszélyeztető 

kockázatok mérséklése érdekében a 18. 

cikk (1) bekezdésében említett határozat 

rendelkezik a következők közül egy vagy 

több, ügynökség által végrehajtandó 

intézkedésről: 

Or. en 

Indokolás 

Meg kell határozni az intézkedéseket annak érdekében, hogy mérsékeljék a schengeni térséget 
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veszélyeztető kockázatokat. Ez biztosítékként szolgálhat olyan intézkedésekkel szemben, 

amelyek azt a kockázatot hordoznák, hogy tovább rontják a helyzetet. 

 

Módosítás  662 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 

Bizottság rendelkezik a következők közül 

egy vagy több, ügynökség által 

végrehajtandó intézkedésről: 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 

Bizottság a következők közül egy vagy 

több, ügynökség által végrehajtandó 

intézkedést ajánl: 

Or. en 

 

Módosítás  663 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 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 végzett 

közös műveleteket is ideértve, az érintett 

tagállamok beleegyezésére is figyelemmel; 

Or. en 

 

Módosítás  664 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 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, a 

szomszédos harmadik országokkal végzett 

közös műveleteket is ideértve, az érintett 

tagállamok beleegyezésére is figyelemmel; 

Or. en 

 

Módosítás  665 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) visszatérési intervenciók 

szervezése. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  666 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) visszatérési intervenciók 

szervezése. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Amennyiben sürgős fellépésre irányuló különleges eljárás ajánlott a tagállam külső határán, 

annak alapja sohasem lehet az, hogy visszatérési műveletet kell végrehajtani. 

 



 

PE582.071v01-00 20/156 AM\1092761HU.doc 

HU 

Módosítás  667 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) visszatérési intervenciók 

szervezése. 

e) visszatérési intervenciók 

megszervezésének támogatása. 

Or. en 

 

Módosítás  668 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügyvezető igazgató a 

felügyelőbizottság tanácsára és a bizottsági 

határozat elfogadásától számított két 

munkanapon belül meghatározza a 

bizottsági határozatban megállapított 

intézkedések gyakorlati végrehajtásához 

szükséges lépéseket, többek között az 

említett határozat céljainak 

megvalósításához szükséges műszaki 

eszközöket, valamint a határőrök és az 

egyéb releváns személyzet létszámát és 

profilját. 

(3) Az ügyvezető igazgató a tanácsi 

határozat elfogadásától számított két 

munkanapon belül meghatározza a tanácsi 

határozatban megállapított intézkedések 

gyakorlati végrehajtásához szükséges 

lépéseket, többek között az említett 

határozat céljainak megvalósításához 

szükséges műszaki eszközöket, valamint a 

határőrök és az egyéb releváns személyzet 

létszámát és profilját. 

Or. fr 

 

Módosítás  669 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügyvezető igazgató a (3) Az ügyvezető igazgató a tanácsadó 
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felügyelőbizottság tanácsára és a bizottsági 

határozat elfogadásától számított két 

munkanapon belül meghatározza a 

bizottsági határozatban megállapított 

intézkedések gyakorlati végrehajtásához 

szükséges lépéseket, többek között az 

említett határozat céljainak 

megvalósításához szükséges műszaki 

eszközöket, valamint a határőrök és az 

egyéb releváns személyzet létszámát és 

profilját. 

testület tanácsára és a bizottsági határozat 

elfogadásától számított két munkanapon 

belül meghatározza a bizottsági 

határozatban megállapított intézkedések 

gyakorlati végrehajtásához szükséges 

lépéseket, többek között az említett 

határozat céljainak megvalósításához 

szükséges műszaki eszközöket, valamint a 

határőrök és az egyéb releváns személyzet 

létszámát és profilját. 

Or. en 

 

Módosítás  670 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügyvezető igazgató a 

felügyelőbizottság tanácsára és a bizottsági 

határozat elfogadásától számított két 

munkanapon belül meghatározza a 

bizottsági határozatban megállapított 

intézkedések gyakorlati végrehajtásához 

szükséges lépéseket, többek között az 

említett határozat céljainak 

megvalósításához szükséges műszaki 

eszközöket, valamint a határőrök és az 

egyéb releváns személyzet létszámát és 

profilját. 

(3) Az ügyvezető igazgató az 

igazgatótanács tanácsára és a bizottsági 

ajánlás elfogadásától számított két 

munkanapon belül meghatározza a 

bizottsági ajánlásban megállapított 

intézkedések gyakorlati végrehajtásához 

szükséges lépéseket, többek között az 

említett határozat céljainak 

megvalósításához szükséges műszaki 

eszközöket, valamint a határőrök és az 

egyéb releváns személyzet létszámát és 

profilját. 

Or. en 

 

Módosítás  671 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügyvezető igazgató a 

felügyelőbizottság tanácsára és a 

bizottsági határozat elfogadásától számított 

két munkanapon belül meghatározza a 

bizottsági határozatban megállapított 

intézkedések gyakorlati végrehajtásához 

szükséges lépéseket, többek között az 

említett határozat céljainak 

megvalósításához szükséges műszaki 

eszközöket, valamint a határőrök és az 

egyéb releváns személyzet létszámát és 

profilját. 

(3) Az ügyvezető igazgató a tanácsi 

határozat elfogadásától számított két 

munkanapon belül meghatározza a tanácsi 

határozatban megállapított intézkedések 

gyakorlati végrehajtásához szükséges 

lépéseket, többek között az említett 

határozat céljainak megvalósításához 

szükséges műszaki eszközöket, valamint a 

határőrök és az egyéb releváns személyzet 

létszámát és profilját. 

Or. en 

 

Módosítás  672 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügyvezető igazgató ezzel 

egyidejűleg és ugyanezen két munkanapon 

belül benyújtja a műveleti terv tervezetét 

az érintett tagállamnak. Az ügyvezető 

igazgató és az érintett tagállam a tervezet 

benyújtását követő két munkanapon belül 

kidolgozza a műveleti tervet. 

(4) Az ügyvezető igazgató ezzel 

egyidejűleg és ugyanezen két munkanapon 

belül benyújtja a műveleti terv tervezetét 

az érintett tagállamnak. Az ügyvezető 

igazgató és az érintett tagállam a tervezet 

benyújtását követő két munkanapon belül 

kidolgozza a műveleti tervet, kivéve, ha az 

érintett tagállam kifogást emel a bizottsági 

ajánlás végrehajtásával kapcsolatban. 

Or. en 

 

Módosítás  673 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügyvezető igazgató ezzel 

egyidejűleg és ugyanezen két 

munkanapon belül benyújtja a műveleti 

terv tervezetét az érintett tagállamnak. Az 

ügyvezető igazgató és az érintett tagállam a 

tervezet benyújtását követő két 

munkanapon belül kidolgozza a műveleti 

tervet. 

(4) Az ügyvezető igazgató és az érintett 

tagállam a tervezet benyújtását követő 

négy munkanapon belül megállapodik a 

műveleti tervben. 

Or. en 

Indokolás 

Az operatív tervre vonatkozó megállapodás határidejét a tervezet benyújtásától számított 4 

napban kell meghatározni, hogy elégséges időt biztosítsanak ahhoz, hogy egy minkét fél 

számára elfogadható operatív tervben állapodjanak meg. 

 

Módosítás  674 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügyvezető igazgató ezzel 

egyidejűleg és ugyanezen két munkanapon 

belül benyújtja a műveleti terv tervezetét 

az érintett tagállamnak. Az ügyvezető 

igazgató és az érintett tagállam a tervezet 

benyújtását követő két munkanapon belül 

kidolgozza a műveleti tervet. 

(4) Az ügyvezető igazgató ezzel 

egyidejűleg és ugyanezen két munkanapon 

belül bemutatja a műveleti terv tervezetét 

az érintett tagállamnak. 

Or. en 

Indokolás 

A jelenlegi javaslat – valamint a Tanács és az előadó által javasolt módosítások (azaz hogy a 

bizottsági határozatot egy tanácsi határozattal váltsák fel) – nem hozza létre a megfelelő 

határ- és partvédelmi hatóságot/ügynökséget, és nem is minősül annak. A valóban integrált 

európai határigazgatás azzal jár, hogy „európai” határozatot kell hozni. 
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Módosítás  675 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az ügynökség haladéktalanul, de 

legkésőbb a műveleti terv 

megállapításának napját követő három 

munkanapon belül beveti a bizottsági 

határozatban foglalt intézkedések 

gyakorlati végrehajtásához szükséges 

műszaki eszközöket és a 19. cikk (5) 

bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz tartozó európai határ- 

és partvédelmi csapatokat. A második 

fázisban, de legkésőbb a gyorsreagálású 

tartalékállomány bevetését követő öt 

munkanapon belül szükség szerint további 

műszaki eszközöket és európai határ- és 

partvédelmi csapatokat vet be. 

(5) Az ügynökség haladéktalanul, de 

legkésőbb a műveleti terv 

megállapításának napját követő három 

munkanapon belül beveti a tanácsi 

határozatban foglalt intézkedések 

gyakorlati végrehajtásához szükséges 

műszaki eszközöket és a 19. cikk (5) 

bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz tartozó európai határ- 

és partvédelmi csapatokat. A második 

fázisban, de legkésőbb a gyorsreagálású 

tartalékállomány bevetését követő öt 

munkanapon belül szükség szerint további 

műszaki eszközöket és európai határ- és 

partvédelmi csapatokat vet be. 

Or. en 

 

Módosítás  676 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az ügynökség haladéktalanul, de 

legkésőbb a műveleti terv 

megállapításának napját követő három 

munkanapon belül beveti a bizottsági 

határozatban foglalt intézkedések 

gyakorlati végrehajtásához szükséges 

műszaki eszközöket és a 19. cikk (5) 

bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz tartozó európai határ- 

és partvédelmi csapatokat. A második 

fázisban, de legkésőbb a gyorsreagálású 

(5) Az ügynökség haladéktalanul, de 

legkésőbb a műveleti terv 

megállapításának napját követő három 

munkanapon belül beveti a tanácsi 

határozatban foglalt intézkedések 

gyakorlati végrehajtásához szükséges 

műszaki eszközöket és a 19. cikk (5) 

bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz tartozó európai határ- 

és partvédelmi csapatokat. A második 

fázisban, de legkésőbb a gyorsreagálású 
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tartalékállomány bevetését követő öt 

munkanapon belül szükség szerint további 

műszaki eszközöket és európai határ- és 

partvédelmi csapatokat vet be. 

tartalékállomány bevetését követő öt 

munkanapon belül szükség szerint további 

műszaki eszközöket és európai határ- és 

partvédelmi csapatokat vet be. 

Or. fr 

 

Módosítás  677 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az ügynökség haladéktalanul, de 

legkésőbb a műveleti terv 

megállapításának napját követő három 

munkanapon belül beveti a bizottsági 

határozatban foglalt intézkedések 

gyakorlati végrehajtásához szükséges 

műszaki eszközöket és a 19. cikk (5) 

bekezdésében említett gyorsreagálású 

tartalékállományhoz tartozó európai határ- 

és partvédelmi csapatokat. A második 

fázisban, de legkésőbb a gyorsreagálású 

tartalékállomány bevetését követő öt 

munkanapon belül szükség szerint további 

műszaki eszközöket és európai határ- és 

partvédelmi csapatokat vet be. 

(5) Az ügynökség haladéktalanul, de 

legkésőbb a műveleti terv 

megállapításának napját követő öt 

munkanapon belül beveti a tanácsi 

határozatban foglalt intézkedések 

gyakorlati végrehajtásához szükséges, a 19. 

cikk (5) bekezdésében említett 

gyorsreagálású tartalékállományhoz tartozó 

európai határ- és partvédelmi csapatokat. A 

második fázisban, de legkésőbb a 

gyorsreagálású tartalékállomány bevetését 

követő hét munkanapon belül szükség 

szerint további európai határ- és 

partvédelmi csapatokat vet be. 

Or. en 

Indokolás 

Az eszközökkel a 38. cikk foglalkozik. Ezért ennek a cikknek a személyzetre kell 

összpontosítania, a hivatkozott napok számát pedig 2 nappal meg kell hosszabbítani, hogy 

megkönnyítsék a szükséges bevetés végrehajtását. 

 

Módosítás  678 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 6 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az érintett tagállam megfelel a 

bizottsági határozat rendelkezéseinek, e 

célból azonnal együttműködik az 

ügynökséggel, és megteszi a szükséges 

lépéseket az említett határozat 

végrehajtásának és az abban, valamint az 

ügyvezető igazgatóval közösen elfogadott 

műveleti tervben meghatározott 

intézkedések gyakorlati végrehajtásának 

megkönnyítése érdekében. 

(6) Az érintett tagállamnak indokolnia 

kell, ha kifogást emel a bizottsági ajánlás 

végrehajtásával szemben. Ha az érintett 

tagállam nem emel kifogást, akkor 

együttműködik az ügynökséggel, és 

megteszi a szükséges lépéseket az ajánlás 

végrehajtásának és az abban, valamint az 

ügyvezető igazgatóval közösen elfogadott 

műveleti tervben meghatározott 

intézkedések gyakorlati végrehajtásának 

megkönnyítése érdekében. 

Or. en 

Indokolás 

Az érintett tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy kifogást emelhessen a bizottsági 

ajánlás végrehajtásával szemben. 

 

Módosítás  679 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az érintett tagállam megfelel a 

bizottsági határozat rendelkezéseinek, e 

célból azonnal együttműködik az 

ügynökséggel, és megteszi a szükséges 

lépéseket az említett határozat 

végrehajtásának és az abban, valamint az 

ügyvezető igazgatóval közösen elfogadott 

műveleti tervben meghatározott 

intézkedések gyakorlati végrehajtásának 

megkönnyítése érdekében. 

(6) Az érintett tagállam megfelel a 

tanácsi határozat rendelkezéseinek, e 

célból azonnal együttműködik az 

ügynökséggel, és megteszi a szükséges 

lépéseket az említett határozat 

végrehajtásának és az abban, valamint az 

ügyvezető igazgatóval közösen elfogadott 

műveleti tervben meghatározott 

intézkedések gyakorlati végrehajtásának 

megkönnyítése érdekében. 

Or. fr 
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Módosítás  680 

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 

18 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az érintett tagállam megfelel a 

bizottsági határozat rendelkezéseinek, e 

célból azonnal együttműködik az 

ügynökséggel, és megteszi a szükséges 

lépéseket az említett határozat 

végrehajtásának és az abban, valamint az 

ügyvezető igazgatóval közösen elfogadott 
műveleti tervben meghatározott 

intézkedések gyakorlati végrehajtásának 

megkönnyítése érdekében. 

(6) Az érintett tagállam megfelel a 

tanácsi határozat rendelkezéseinek, e 

célból azonnal együttműködik az 

ügynökséggel, és megteszi a szükséges 

lépéseket az említett határozat 

végrehajtásának és az abban, valamint a 

műveleti tervben meghatározott 

intézkedések gyakorlati végrehajtásának 

megkönnyítése érdekében. 

Or. en 

Indokolás 

A jelenlegi javaslat – valamint a Tanács és az előadó által javasolt módosítások (azaz hogy a 

bizottsági határozatot egy tanácsi határozattal váltsák fel) – nem hozza létre a megfelelő 

határ- és partvédelmi hatóságot/ügynökséget, és nem is minősül annak. A valóban integrált 

európai határigazgatás azzal jár, hogy „európai” határozatot kell hozni. 

 

Módosítás  681 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az érintett tagállam megfelel a 

bizottsági határozat rendelkezéseinek, e 

célból azonnal együttműködik az 

ügynökséggel, és megteszi a szükséges 

lépéseket az említett határozat 

végrehajtásának és az abban, valamint az 

ügyvezető igazgatóval közösen elfogadott 

műveleti tervben meghatározott 

intézkedések gyakorlati végrehajtásának 

(6) Az érintett tagállam megfelel a 

tanácsi határozat rendelkezéseinek, e 

célból azonnal együttműködik az 

ügynökséggel, és megteszi a szükséges 

lépéseket az említett határozat 

végrehajtásának és az abban, valamint az 

ügyvezető igazgatóval közösen elfogadott 

műveleti tervben meghatározott 

intézkedések gyakorlati végrehajtásának 
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megkönnyítése érdekében. megkönnyítése érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  682 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 7 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A Bizottság nyomon követi a 

tanácsi határozatban meghatározott 

intézkedések megfelelő végrehajtását és az 

e célból az ügynökség által meghozott 

intézkedéseket, hogy biztosítsa a megfelelő 

európai határigazgatást. 

Or. en 

Indokolás 

A 18. cikk jelenleg nem ír elő végrehajtási mechanizmust. 

 

Módosítás  683 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 7 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Ha a tagállam nem felel meg a 

tanácsi határozatnak, és nem működik 

együtt megfelelően az ügynökséggel, a 

belső határokon ideiglenesen vissza lehet 

állítani a határellenőrzést, ha a belső 

határellenőrzés nélküli térség teljes 

működése kerül veszélybe. 

Or. en 
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Módosítás  684 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 7 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Amennyiben egy uniós tagállam 

nem hajlandó betartani a tanácsi 

határozatot, az összes többi uniós 

tagállam azonnal jogosult visszaállítani a 

belső határellenőrzést, amíg el nem érik a 

teljes megfelelést, vagy az adott tagállam 

ki nem lép a schengeni térségből. 

Or. en 

 

Módosítás  685 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 7 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7b) Az 562/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 26., 26a. és 

27. cikkét követően a (7a) bekezdést kell 

alkalmazni. 

Or. en 

 

Módosítás  686 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség az európai határ- és (1) Az ügynökség az európai határ- és 
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partvédelmi csapatok tagjaiként 

határőröket és egyéb releváns személyzetet 

vet be a közös műveletek és gyors 

határvédelmi intervenciók során, valamint 

a migrációkezelési támogató csoportok 

keretében. Az ügynökség saját 

személyzetéhez tartozó szakértőket is 

küldhet. 

partvédelmi csapatok tagjaiként 

határőröket és egyéb releváns személyzetet 

vet be a közös műveletek és gyors 

határvédelmi intervenciók során, valamint 

a migrációkezelési támogató csoportok 

keretében. Az ügynökség saját 

személyzetéhez tartozó szakértőket is 

küldhet. Az ügynökség csak az e rendelet 

35. cikke szerint képzésben részesített 

határőröket, szakértőket és személyzetet 

vetheti be egy tevékenységben. 

Or. en 

 

Módosítás  687 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség az európai határ- és 

partvédelmi csapatok tagjaiként 

határőröket és egyéb releváns személyzetet 

vet be a közös műveletek és gyors 

határvédelmi intervenciók során, valamint 

a migrációkezelési támogató csoportok 

keretében. Az ügynökség saját 

személyzetéhez tartozó szakértőket is 

küldhet. 

(1) Az ügynökség az európai határ- és 

partvédelmi csapatok tagjaiként 

határőröket és egyéb releváns személyzetet 

vet be a közös műveletek és gyors 

határvédelmi intervenciók során, valamint 

a migrációkezelési támogató csoportok 

keretében. Az ügynökség saját 

személyzetéhez tartozó szakértőket is 

küldhet. Az ügynökség csak a 35. cikk 

szerint képzésben részesített határőröket, 

szakértőket és személyzetet vetheti be. 

Or. en 

 

Módosítás  688 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató javaslatára 

az igazgatótanács szavazati joggal 

rendelkező tagjai abszolút többségével 

határoz az európai határ- és partvédelmi 

csapatok számára rendelkezésre 

bocsátandó határőrök profiljáról és 

összlétszámáról. A profilokban és az 

összlétszámban utóbb beálló bármely 

változás tekintetében ugyanezen eljárás 

alkalmazandó. Az európai határ- és 

partvédelmi csapatokhoz a tagállamok egy 

nemzeti állományon keresztül járulnak 

hozzá a meghatározott különféle profilok 

alapján, az előírt profiloknak megfelelő 

határőrök kinevezésével. 

(2) Az ügyvezető igazgató javaslatára 

az igazgatótanács szavazati joggal 

rendelkező tagjai abszolút többségével 

határoz az európai határ- és partvédelmi 

csapatok számára rendelkezésre 

bocsátandó határőrök profiljáról és 

összlétszámáról. A profilokban és az 

összlétszámban utóbb beálló bármely 

változás tekintetében ugyanezen eljárás 

alkalmazandó. Az európai határ- és 

partvédelmi csapatokhoz a tagállamok egy 

nemzeti állományon keresztül járulnak 

hozzá a meghatározott különféle profilok 

alapján, az előírt profiloknak megfelelő 

határőrök kinevezésével, figyelembe véve a 

külső határaik biztonságának 

garantálásához szükséges saját igényeiket. 

Or. en 

 

Módosítás  689 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk - 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A gyorsreagálású tartalékállomány 

az ügynökség számára azonnal 

rendelkezésre álló készenléti alakulat, 

amely az ügyvezető igazgató és a fogadó 

tagállam által kidolgozott műveleti terv 

elfogadását követő három munkanapon 

belül bevethető az egyes tagállamokból. E 

célból valamennyi tagállam éves alapon 

adott számú határőrt bocsát az ügynökség 

rendelkezésére, mely létszám szárazföldi 

vagy tengeri külső határral nem rendelkező 

tagállamok esetében a tagállami 

személyzet létszámának 3 %-a, szárazföldi 

vagy tengeri külső határral rendelkező 

tagállamok esetében pedig a tagállami 

személyzet 2 %-a, oly módon, hogy az 

(5) A gyorsreagálású tartalékállomány 

az ügynökség számára azonnal 

rendelkezésre álló készenléti alakulat, 

amely az ügyvezető igazgató és a fogadó 

tagállam által kidolgozott műveleti terv 

elfogadását követő három munkanapon 

belül bevethető az egyes tagállamokból. E 

célból valamennyi tagállam éves alapon 

adott számú határőrt bocsát az ügynökség 

rendelkezésére oly módon, hogy az 

igazgatótanács határozatában előírt 

profilokkal rendelkező határőrök 

összlétszáma legalább 1 500 legyen. 
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igazgatótanács határozatában előírt 

profilokkal rendelkező határőrök 

összlétszáma legalább 1 500 legyen. 

Or. fr 

 

Módosítás  690 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A gyorsreagálású tartalékállomány 

az ügynökség számára azonnal 

rendelkezésre álló készenléti alakulat, 

amely az ügyvezető igazgató és a fogadó 

tagállam által kidolgozott műveleti terv 

elfogadását követő három munkanapon 

belül bevethető az egyes tagállamokból. E 

célból valamennyi tagállam éves alapon 

adott számú határőrt bocsát az ügynökség 

rendelkezésére, mely létszám szárazföldi 

vagy tengeri külső határral nem rendelkező 

tagállamok esetében a tagállami 

személyzet létszámának 3 %-a, szárazföldi 

vagy tengeri külső határral rendelkező 

tagállamok esetében pedig a tagállami 

személyzet 2 %-a, oly módon, hogy az 

igazgatótanács határozatában előírt 

profilokkal rendelkező határőrök 

összlétszáma legalább 1 500 legyen. 

(5) A gyorsreagálású tartalékállomány 

az ügynökség számára azonnal 

rendelkezésre álló készenléti alakulat, 

amely az ügyvezető igazgató és a fogadó 

tagállam által kidolgozott műveleti terv 

elfogadását követő három munkanapon 

belül bevethető az egyes tagállamokból. E 

célból valamennyi tagállam éves alapon 

adott számú határőrt bocsát az ügynökség 

rendelkezésére, mely létszám szárazföldi 

vagy tengeri külső határral nem rendelkező 

tagállamok esetében a tagállami 

személyzet létszámának 3 %-a, szárazföldi 

vagy tengeri külső határral rendelkező 

tagállamok esetében pedig a tagállami 

személyzet 2 %-a, oly módon, hogy az 

igazgatótanács határozatában előírt 

profilokkal rendelkező határőrök 

összlétszáma legalább 1 500 legyen. Az 

ügynökségnek értékelnie kell, hogy a 

tagállamok által javasolt határőrök 

megfelelnek-e a meghatározott 

profiloknak, és döntenie kell a 

gyorsreagálású tartalékállományba 

kiválasztandó határőrökről. Az ügynökség 

hatáskörrel rendelkezik arra, hogy 

kötelezettségszegés vagy az alkalmazandó 

szabályok megsértése esetén kivonja a 

határőrt az állományból. 

Or. en 
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Módosítás  691 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A gyorsreagálású tartalékállomány 

az ügynökség számára azonnal 

rendelkezésre álló készenléti alakulat, 

amely az ügyvezető igazgató és a fogadó 

tagállam által kidolgozott műveleti terv 

elfogadását követő három munkanapon 

belül bevethető az egyes tagállamokból. E 

célból valamennyi tagállam éves alapon 

adott számú határőrt bocsát az ügynökség 

rendelkezésére, mely létszám szárazföldi 

vagy tengeri külső határral nem 

rendelkező tagállamok esetében a 

tagállami személyzet létszámának 3 %-a, 

szárazföldi vagy tengeri külső határral 

rendelkező tagállamok esetében pedig a 

tagállami személyzet 2 %-a, oly módon, 

hogy az igazgatótanács határozatában előírt 

profilokkal rendelkező határőrök 

összlétszáma legalább 1 500 legyen. 

(5) A gyorsreagálású tartalékállomány 

az ügynökség számára azonnal 

rendelkezésre álló készenléti alakulat, 

amely az ügyvezető igazgató és a fogadó 

tagállam által kidolgozott műveleti terv 

elfogadását követő öt munkanapon belül 

bevethető az egyes tagállamokból. E célból 

valamennyi tagállam éves alapon adott 

számú határőrt vagy más hasonló 

személyzetet bocsát az ügynökség 

rendelkezésére oly módon, hogy az 

igazgatótanács határozatában előírt 

profilokkal rendelkező határőrök 

összlétszáma legalább 1 500 legyen. 

Or. en 

Indokolás 

A százalékos rendszer alkalmazása nagyon nehéz, különösen azért, mert a különböző 

tagállamoknak eltérő rendszereik vannak, és másképpen vannak megszervezve. Jobb 

megoldás, ha számszerűen határozzák meg a tagállamok kötelezettségeit. 

 

Módosítás  692 

Geoffrey Van Orden 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A gyorsreagálású tartalékállomány 

az ügynökség számára azonnal 

(5) A gyorsreagálású tartalékállomány 

egy készenléti állomány, amely az 
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rendelkezésre álló készenléti alakulat, 

amely az ügyvezető igazgató és a fogadó 

tagállam által kidolgozott műveleti terv 

elfogadását követő három munkanapon 

belül bevethető az egyes tagállamokból. E 

célból valamennyi tagállam éves alapon 

adott számú határőrt bocsát az ügynökség 

rendelkezésére, mely létszám szárazföldi 

vagy tengeri külső határral nem rendelkező 

tagállamok esetében a tagállami 

személyzet létszámának 3 %-a, szárazföldi 

vagy tengeri külső határral rendelkező 

tagállamok esetében pedig a tagállami 

személyzet 2 %-a, oly módon, hogy az 

igazgatótanács határozatában előírt 

profilokkal rendelkező határőrök 

összlétszáma legalább 1 500 legyen. 

ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam 

által kidolgozott műveleti terv elfogadását 

követő három munkanapon belül bevethető 

az egyes tagállamokból. E célból 

valamennyi tagállam éves alapon adott 

számú határőrt rendel az ügynökséghez, 

mely létszám szárazföldi vagy tengeri 

külső határral nem rendelkező tagállamok 

esetében a tagállami személyzet 

létszámának 3 %-a, szárazföldi vagy 

tengeri külső határral rendelkező 

tagállamok esetében pedig a tagállami 

személyzet 2 %-a, oly módon, hogy az 

igazgatótanács határozatában előírt 

profilokkal rendelkező határőrök 

összlétszáma legalább 1 500 legyen. 

Or. en 

 

Módosítás  693 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ilyen kirendelések 12 hónapra vagy azt 

meghaladó időtartamra is szólhatnak, de 

nem lehetnek három hónapnál rövidebbek. 

A kirendelt határőrök a csapatok tagjainak 

tekintendők, és csapatok tagjaival azonos 

feladatokkal és hatáskörökkel 

rendelkeznek. A határőröket kirendelő 

tagállam tekintendő küldő tagállamnak. 

Az ilyen kirendelések időtartama 

semmilyen esetben sem lehet három 

hónapnál rövidebb. A kirendelt határőrök a 

csapatok tagjainak tekintendők, és csapatok 

tagjaival azonos feladatokkal és 

hatáskörökkel rendelkeznek. A határőröket 

kirendelő tagállam tekintendő küldő 

tagállamnak. 

Or. fr 

 

Módosítás  694 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés 



 

AM\1092761HU.doc 35/156 PE582.071v01-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ilyen kirendelések 12 hónapra vagy azt 

meghaladó időtartamra is szólhatnak, de 

nem lehetnek három hónapnál rövidebbek. 

A kirendelt határőrök a csapatok tagjainak 

tekintendők, és csapatok tagjaival azonos 

feladatokkal és hatáskörökkel 

rendelkeznek. A határőröket kirendelő 

tagállam tekintendő küldő tagállamnak. 

Az ilyen kirendelések 12 hónapra vagy azt 

meghaladó időtartamra is szólhatnak, de 

nem lehetnek három hónapnál rövidebbek. 

A kirendelt határőrök a csapatok tagjainak 

tekintendők, és csapatok tagjaival azonos 

feladatokkal és hatáskörökkel 

rendelkeznek. A határőröket kirendelő 

tagállam tekintendő küldő tagállamnak. Az 

ügynökség fegyelmi eljárása a kirendelt 

határőrökre is alkalmazandó. 

Or. en 

 

Módosítás  695 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk - 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az ügynökség évente tájékoztatja 

az Európai Parlamentet az egyes 

tagállamok által az európai határ- és 

partvédelmi csapatok számára e cikkel 

összhangban biztosított határőrök 

számáról. 

(9) Az ügynökség évente tájékoztatja 

az Európai Parlamentet az egyes 

tagállamok által az európai határ- és 

partvédelmi csapatok számára e cikkel 

összhangban biztosított határőrök számáról 

és a ténylegesen rendelkezésre bocsátott 

határőrök számáról. 

Or. fr 

 

Módosítás  696 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A csapatok tagjai a feladataik 

ellátása és hatásköreik gyakorlása során 

teljes mértékben tiszteletben tartják az 

(4) A csapatok tagjai a feladataik 

ellátása és hatásköreik gyakorlása során 

mindenkor teljes mértékben tiszteletben 
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alapvető jogokat, köztük a menekültügyi 

eljárásokhoz való hozzáférést és az emberi 

méltóságot. A feladataik ellátása és 

hatásköreik gyakorlása során hozott 

valamennyi intézkedésnek arányosnak kell 

lennie az általuk elérni kívánt céllal. 

Feladataik ellátása és hatásköreik 

gyakorlása során senkivel szemben nem 

alkalmazhatnak megkülönböztetést neme, 

faji vagy etnikai származása, vallása vagy 

meggyőződése, fogyatékossága, kora vagy 

szexuális irányultsága alapján. 

tartják az alapvető jogokat, köztük a 

menekültügyi eljárásokhoz való 

hozzáférést és az emberi méltóságot. A 

feladataik ellátása és hatásköreik 

gyakorlása során hozott valamennyi 

fellépésnek és intézkedésnek arányosnak 

kell lennie az általuk elérni kívánt céllal. 

Feladataik ellátása és hatásköreik 

gyakorlása során senkivel szemben nem 

alkalmazhatnak megkülönböztetést neme, 

faji vagy etnikai származása, vallása vagy 

meggyőződése, fogyatékossága, kora, nemi 

identitása és szexuális irányultsága vagy 

állampolgársága alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  697 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A csapatok tagjai a feladataik 

ellátása és hatásköreik gyakorlása során 

teljes mértékben tiszteletben tartják az 

alapvető jogokat, köztük a menekültügyi 

eljárásokhoz való hozzáférést és az emberi 

méltóságot. A feladataik ellátása és 

hatásköreik gyakorlása során hozott 

valamennyi intézkedésnek arányosnak kell 

lennie az általuk elérni kívánt céllal. 

Feladataik ellátása és hatásköreik 

gyakorlása során senkivel szemben nem 

alkalmazhatnak megkülönböztetést neme, 

faji vagy etnikai származása, vallása vagy 

meggyőződése, fogyatékossága, kora vagy 

szexuális irányultsága alapján. 

(A magyar változatot nem érinti.) 

Or. en 

 

Módosítás  698 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A csapatok tagjai a feladataik 

ellátása és hatásköreik gyakorlása során 

teljes mértékben tiszteletben tartják az 

alapvető jogokat, köztük a menekültügyi 

eljárásokhoz való hozzáférést és az emberi 

méltóságot. A feladataik ellátása és 

hatásköreik gyakorlása során hozott 

valamennyi intézkedésnek arányosnak kell 

lennie az általuk elérni kívánt céllal. 

Feladataik ellátása és hatásköreik 

gyakorlása során senkivel szemben nem 

alkalmazhatnak megkülönböztetést neme, 

faji vagy etnikai származása, vallása vagy 

meggyőződése, fogyatékossága, kora vagy 

szexuális irányultsága alapján. 

(4) A csapatok tagjai a feladataik 

ellátása és hatásköreik gyakorlása során 

teljes mértékben tiszteletben tartják az 

alapvető jogokat és az emberi méltóságot. 

A feladataik ellátása és hatásköreik 

gyakorlása során hozott valamennyi 

intézkedésnek arányosnak kell lennie az 

általuk elérni kívánt céllal. Feladataik 

ellátása és hatásköreik gyakorlása során 

senkivel szemben nem alkalmazhatnak 

megkülönböztetést neme, faji vagy etnikai 

származása, vallása vagy meggyőződése, 

fogyatékossága, kora vagy szexuális 

irányultsága alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  699 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az ügynökség kötelező módon a 

nemek közötti egyenlőséget figyelembe 

vevő megfelelő képzést nyújt a határőrség 

és a bűnüldöző szervek teljes személyzete 

számára, beleértve a gyorsreagálású 

tartalékállomány személyzetét is, 

hangsúlyt helyezve a nemi dimenzióra, a 

gyermekekre, az LMBTI-személyekre és 

más kiszolgáltatott csoportokra, hogy a 

határőrök és a bűnüldöző szervek tagjai 

teljes mértékben megértsék a jelenséget és 

a kiszolgáltatott csoportok felismerésének 

know-how-ját. 
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Or. en 

 

Módosítás  700 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4b) Az ügynökségnek a kísérő nélküli 

kiskorú legjobb érdekére kell 

összpontosítania, hogy szükségtelenül ne 

hosszabbítsa meg az eljárást, és biztosítsa, 

hogy a kísérő nélküli kiskorúak gyorsan 

hozzáférjenek a nemzetközi védelemre 

jogosult státusz meghatározására szolgáló 

eljáráshoz. 

Or. en 

 

Módosítás  701 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Elutasítja, hogy rendszeresen 

alkalmazzák a menekültek fogva tartását, 

és hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, 

hogy ne sértsék meg az emberi jogokat. 

Egyéni elbírálásra van szükség annak 

meghatározásához, hogy teljesül-e 

valamennyi szükséges feltétel, és sürgeti, 

hogy mindig a fogva tartás alternatíváit 

részesítsék előnyben. 

Or. en 

 

Módosítás  702 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 
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Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 5 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) Sürgeti, hogy az EU-ban vessenek 

véget a gyermekek bárminemű fogva 

tartásának, valamint hogy a szülők együtt 

élhessenek gyerekeikkel megfelelően 

kialakított létesítményekben, amíg 

elbírálják menedékkérelmüket. 

Or. en 

 

Módosítás  703 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató minden 

közös művelethez vagy gyors határvédelmi 

intervencióhoz kinevez egy vagy több, 

koordinátorként bevetendő szakértőt az 

ügynökség alkalmazottai közül. Az 

ügyvezető igazgató a fogadó tagállamot 

értesíti a kinevezésről. 

(2) Az ügyvezető igazgató minden 

közös művelethez vagy gyors határvédelmi 

intervencióhoz kinevez egy 

koordinátorként bevetendő szakértőt az 

ügynökség alkalmazottai közül. Az 

ügyvezető igazgató a fogadó tagállamot 

értesíti a kinevezésről. 

Or. en 

 

Módosítás  704 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) nyomon követi a műveleti terv 

helyes végrehajtását; 

b) nyomon követi a műveleti terv 

helyes végrehajtását, beleértve az alapvető 

jogok védelmét is; 
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Or. en 

 

Módosítás  705 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) jelentést tesz az ügynökségnek 

arról, hogy a fogadó tagállam elegendő 

garanciát nyújt-e az alapvető jogok 

védelmére a közös művelet vagy a 

gyorsreagálású határvédelmi művelet 

egésze során; 

d) biztosítja az uniós határigazgatási 

előírásokat és az alapvető jogok 

tiszteletben tartását a határigazgatásban, 

jelentést tesz az ügynökségnek arról, hogy 

a fogadó tagállam elegendő garanciát 

nyújt-e az alapvető jogok védelmére a 

közös művelet vagy a gyorsreagálású 

határvédelmi művelet egésze során; 

Or. en 

 

Módosítás  706 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) jelentést tesz az ügynökségnek 

arról, hogy a fogadó tagállam elegendő 

garanciát nyújt-e az alapvető jogok 

védelmére a közös művelet vagy a 

gyorsreagálású határvédelmi művelet 

egésze során; 

d) betartja a külső határok 

igazgatásával és a határigazgatási 

tevékenységekben az alapvető jogok 

tiszteletben tartásával kapcsolatos 

jelenlegi és jövőbeli uniós intézkedéseket 

és előmozdítja azok alkalmazását, jelentést 

tesz az ügynökségnek az ahhoz 

kapcsolódó a szempontokról, hogy a 

fogadó tagállam elégséges garanciákat 

nyújtson a közös műveletek vagy a 

gyorsreagálású határvédelmi művelet 

során az alapvető jogok védelmének 

biztosítására, továbbá jelentést tesz az 

ügynökségnek arról, hogy a fogadó 

tagállam elegendő garanciát nyújt-e az 
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alapvető jogok védelmére a közös művelet 

vagy a gyorsreagálású határvédelmi 

művelet egésze során; 

Or. en 

 

Módosítás  707 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Ha a sebezhetőségi elemzés 

bizonyítja, hogy az uniós tagállam felelős 

az EU külső határainak védelmében 

tapasztalható hiányosságokért, akkor az 

ügynökségi művelet költségvetésének egy 

részét, amely annak a nemzeti 

költségvetésnek felel meg, amely az 

elemzés szerint a megfelelő 

határigazgatáshoz kiegészítőleg szükséges 

lett volna, ez a tagállam fedezi. 

Or. en 

 

Módosítás  708 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Közös műveletek és gyors határvédelmi 

intervenciók felfüggesztése vagy 

megszüntetése 

A műveletek felfüggesztése vagy 

megszüntetése 

Or. en 

 

Módosítás  709 

Ska Keller 
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Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügyvezető igazgató az érintett 

tagállam tájékoztatását követően 

megszüntetheti a közös műveleteket vagy 

gyors határvédelmi intervenciókat, 

amennyiben már nem teljesülnek ezen 

tevékenységek végzésének feltételei. 

(1) Az ügyvezető igazgató az érintett 

tagállam tájékoztatását követően 

megszüntetheti a közös műveleteket vagy 

gyors határvédelmi intervenciókat, kísérleti 

projekteket, migrációkezelést támogató 

csoportokat, visszatérési műveleteket, 

visszatérési intervenciókat vagy 

munkamegállapodásokat, amennyiben 

már nem teljesülnek ezen tevékenységek 

végzésének feltételei. 

Or. en 

 

Módosítás  710 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk - 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügyvezető igazgató az érintett 

tagállam tájékoztatását követően 

megszüntetheti a közös műveleteket vagy 

gyors határvédelmi intervenciókat, 

amennyiben már nem teljesülnek ezen 

tevékenységek végzésének feltételei. 

(1) Az ügyvezető igazgató az érintett 

tagállam és az igazgatótanács 

tájékoztatását követően megszüntetheti a 

közös műveleteket vagy gyors 

határvédelmi intervenciókat, amennyiben 

már nem teljesülnek ezen tevékenységek 

végzésének feltételei. 

Or. fr 

 

Módosítás  711 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügyvezető igazgató az érintett 

tagállam tájékoztatását követően 

megszüntetheti a közös műveleteket vagy 

gyors határvédelmi intervenciókat, 

amennyiben már nem teljesülnek ezen 

tevékenységek végzésének feltételei. 

(1) Az ügyvezető igazgató az érintett 

tagállammal folytatott megfelelő 

konzultáció és annak tájékoztatását 

követően megszüntetheti a közös 

műveleteket vagy gyors határvédelmi 

intervenciókat, amennyiben már nem 

teljesülnek ezen tevékenységek végzésének 

feltételei. 

Or. en 

 

Módosítás  712 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ha a fogadó tagállam nem tartja 

tiszteletben a műveleti tervet, az ügyvezető 

igazgató megvonhatja a közös művelet 

vagy gyors határvédelmi intervenció 

finanszírozását, vagy felfüggesztheti vagy 

megszüntetheti a műveletet. 

(2) Ha a fogadó tagállam nem tartja 

tiszteletben a műveleti tervet, az ügyvezető 

igazgató megvonhatja a közös művelet 

vagy gyors határvédelmi intervenció, 

kísérleti projekt, migrációkezelést 

támogató csoport, visszatérési művelet 

vagy visszatérési intervenció 
finanszírozását, vagy felfüggesztheti vagy 

megszüntetheti a műveletet. 

Or. en 

 

Módosítás  713 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ha a fogadó tagállam nem tartja 

tiszteletben a műveleti tervet, az ügyvezető 

igazgató megvonhatja a közös művelet 

(2) Ha a fogadó tagállam nem tartja 

tiszteletben a műveleti tervet, az ügyvezető 

igazgató az érintett tagállam tájékoztatását 
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vagy gyors határvédelmi intervenció 

finanszírozását, vagy felfüggesztheti vagy 

megszüntetheti a műveletet. 

követően megvonhatja a közös művelet, 

gyors határvédelmi intervenció vagy a 

migrációkezelést támogató csoport 

bevetésének finanszírozását, vagy 

felfüggesztheti vagy megszüntetheti a 

műveletet. 

Or. en 

Indokolás 

Az érintett tagállamot tájékoztatni kell, mielőtt az ügyvezető igazgató visszavonja a műveletet, 

hogy a tagállam megtehesse az átvételhez szükséges intézkedéseket. 

 

Módosítás  714 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli 

meg, hogy fennáll és valószínűleg tartósan 

fenn is fog állni az alapvető jogok vagy a 

nemzetközi védelemmel kapcsolatos 

kötelezettségek súlyos megsértése, 

megvonja a közös művelet vagy gyors 

határvédelmi intervenció finanszírozását, 

vagy – teljes egészében vagy részben – 

felfüggeszti vagy megszünteti a közös 

műveletet vagy gyors határvédelmi 

intervenciót. 

(3) Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli 

meg, hogy fennáll és valószínűleg tartósan 

fenn is fog állni az alapvető jogok vagy a 

nemzetközi védelemmel kapcsolatos 

kötelezettségek súlyos megsértése, 

megvonja a közös művelet vagy gyors 

határvédelmi intervenció finanszírozását. 

Or. en 

 

Módosítás  715 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli 

meg, hogy fennáll és valószínűleg tartósan 

fenn is fog állni az alapvető jogok vagy a 

nemzetközi védelemmel kapcsolatos 

kötelezettségek súlyos megsértése, 

megvonja a közös művelet vagy gyors 

határvédelmi intervenció finanszírozását, 

vagy – teljes egészében vagy részben – 

felfüggeszti vagy megszünteti a közös 

műveletet vagy gyors határvédelmi 

intervenciót. 

(3) Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli 

meg, hogy fennáll és valószínűleg tartósan 

fenn is fog állni az alapvető jogok vagy a 

nemzetközi védelemmel kapcsolatos 

kötelezettségek súlyos megsértése, az 

érintett tagállam tájékoztatását követően 

megvonja a közös művelet, gyors 

határvédelmi intervenció agy a 

migrációkezelést támogató csoport 

bevetésének finanszírozását, vagy – teljes 

egészében vagy részben – felfüggeszti 

vagy megszünteti a közös műveletet, gyors 

határvédelmi intervenciót vagy a 

migrációkezelést támogató csoport 

bevetését. Az ügyvezető igazgató 

tájékoztatja az igazgatótanácsot erről a 

döntésről. 

Or. en 

Indokolás 

A tagállamot tájékoztatni kell az ügyvezető igazgató által hozott minden olyan döntésről, 

amely közvetlenül érinti az adott tagállamot. 

 

Módosítás  716 

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

Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli 

meg, hogy fennáll és valószínűleg tartósan 

fenn is fog állni az alapvető jogok vagy a 

nemzetközi védelemmel kapcsolatos 

kötelezettségek súlyos megsértése, 

megvonja a közös művelet vagy gyors 

határvédelmi intervenció finanszírozását, 

vagy – teljes egészében vagy részben – 

felfüggeszti vagy megszünteti a közös 

(3) Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli 

meg, hogy fennáll és valószínűleg tartósan 

fenn is fog állni az alapvető jogok vagy a 

nemzetközi védelemmel kapcsolatos 

kötelezettségek súlyos megsértése, 

megvonja a közös művelet vagy gyors 

határvédelmi intervenció finanszírozását, 

vagy – teljes egészében vagy részben – 

felfüggeszti vagy megszünteti a közös 
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műveletet vagy gyors határvédelmi 

intervenciót. 

műveletet vagy gyors határvédelmi 

intervenciót. E célból az ügynökség 

megállapítja és közzéteszi a közös művelet 

vagy gyors határvédelmi intervenció 

finanszírozásának felfüggesztéséről, 

megszüntetéséről vagy megvonásáról 

meghozott döntést eredményező 

kritériumokat. 

Or. en 

 

Módosítás  717 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli 

meg, hogy fennáll és valószínűleg tartósan 

fenn is fog állni az alapvető jogok vagy a 

nemzetközi védelemmel kapcsolatos 

kötelezettségek súlyos megsértése, 

megvonja a közös művelet vagy gyors 

határvédelmi intervenció finanszírozását, 

vagy – teljes egészében vagy részben – 

felfüggeszti vagy megszünteti a közös 

műveletet vagy gyors határvédelmi 

intervenciót. 

(3) Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli 

meg, hogy fennáll és valószínűleg tartósan 

fenn is fog állni az alapvető jogok vagy a 

nemzetközi védelemmel kapcsolatos 

kötelezettségek súlyos megsértése, a 

konzultatív fórummal és az alapjogi 

tisztviselővel szorosan együttműködve 

megvonja a közös művelet vagy gyors 

határvédelmi intervenció finanszírozását, 

vagy – teljes egészében vagy részben – 

felfüggeszti vagy megszünteti a közös 

műveletet vagy gyors határvédelmi 

intervenciót. 

 Ezt a döntést objektív és nyilvános 

kritériumok alapján kell meghozni, és 

össze kell kapcsolni a kockázatelemzés és 

a sebezhetőségi elemzés alapjog elemeivel, 

valamint a panaszkezelési mechanizmus 

eredményeivel. 

Or. en 

 

Módosítás  718 

Ska Keller 
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Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli 

meg, hogy fennáll és valószínűleg tartósan 

fenn is fog állni az alapvető jogok vagy a 

nemzetközi védelemmel kapcsolatos 

kötelezettségek súlyos megsértése, 

megvonja a közös művelet vagy gyors 

határvédelmi intervenció finanszírozását, 

vagy – teljes egészében vagy részben – 

felfüggeszti vagy megszünteti a közös 

műveletet vagy gyors határvédelmi 

intervenciót. 

(3) Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli 

meg, hogy fennáll és valószínűleg tartósan 

fenn is fog állni az alapvető jogok vagy a 

nemzetközi védelemmel kapcsolatos 

kötelezettségek súlyos megsértése, 

megvonja a közös művelet, gyors 

határvédelmi intervenció, kísérleti projekt, 

migrációkezelést támogató csoportok, 

visszatérési művelet, visszatérési 

intervenció vagy munkamegállapodás 
finanszírozását, vagy – teljes egészében 

vagy részben – felfüggeszti vagy 

megszünteti a közös műveletet, gyors 

határvédelmi intervenciót, kísérleti 

projektet, migrációkezelést támogató 

csoportokat, visszatérési műveletet, 

visszatérési intervenciót vagy 

munkamegállapodást. Az alapjogi 

tisztviselő ajánlásai alapján és a 

konzultatív fórummal folytatott 

konzultációt követően az ügyvezető 

igazgató elfogadja az ügynökségi 

tevékenységek finanszírozásának 

megvonására, felfüggesztésére vagy 

megszüntetésére vonatkozó kritériumokat. 

Figyelembe kell venni az alapjogi 

tisztviselő által a panaszkezelési eljárás 

keretében tett megállapításokat. Az 

alapjogi tisztviselő ajánlhatja egy 

tevékenység finanszírozásának 

megvonását, felfüggesztését vagy 

megszüntetését. 

Or. en 

 

Módosítás  719 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli 

meg, hogy fennáll és valószínűleg tartósan 

fenn is fog állni az alapvető jogok vagy a 

nemzetközi védelemmel kapcsolatos 

kötelezettségek súlyos megsértése, 

megvonja a közös művelet vagy gyors 

határvédelmi intervenció finanszírozását, 

vagy – teljes egészében vagy részben – 

felfüggeszti vagy megszünteti a közös 

műveletet vagy gyors határvédelmi 

intervenciót. 

(3) Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli 

meg, hogy fennáll és valószínűleg tartósan 

fenn is fog állni az alapvető jogok vagy a 

nemzetközi védelemmel kapcsolatos 

kötelezettségek súlyos megsértése, 

megvonja a közös művelet, gyors 

határvédelmi intervenció, kísérleti projekt, 

migrációkezelést támogató csoportok, 

visszatérési művelet, visszatérési 

intervenció vagy munkamegállapodás 
finanszírozását, vagy – teljes egészében 

vagy részben – felfüggeszti vagy 

megszünteti a közös műveletet, gyors 

határvédelmi intervenciót, kísérleti 

projektet, migrációkezelést támogató 

csoportokat, visszatérési műveletet, 

visszatérési intervenciót vagy 

munkamegállapodást. Az alapjogi 

tisztviselő ajánlásai alapján és a 

konzultatív fórummal folytatott 

konzultációt követően az ügyvezető 

igazgató elfogadja az ügynökségi 

tevékenységek finanszírozásának 

megvonására, felfüggesztésére vagy 

megszüntetésére vonatkozó kritériumokat. 

Az alapjogi tisztviselő ajánlhatja egy 

tevékenység finanszírozásának 

megvonását, felfüggesztését vagy 

megszüntetését. 

Or. en 

 

Módosítás  720 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk - 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a.  Az e rendelet értelmében az 

ügynökség által fedezett valamennyi 

költség az ügynökséget terheli a határőrök 

és a parti őrök tagállamukba történő 
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tényleges visszatértéig.  

Or. fr 

 

Módosítás  721 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk - 3 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3b.  A közös műveletek és gyors 

határvédelmi intervenciók 

felfüggesztésére vonatkozóan az ügyvezető 

igazgató által hozott határozatokat az 

érintett tagállam az igazgatótanácsnál 

vitathatja.  

Or. fr 

Indokolás 

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

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

 

Módosítás  722 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Közös műveletek és gyors határvédelmi 

intervenciók értékelése 

A műveletek értékelése 

Or. en 

 

Módosítás  723 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 
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Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ügyvezető igazgató értékeli a közös 

műveletek és gyors határvédelmi 

intervenciók eredményeit, és a részletes 

értékelő jelentéseket az alapjogi tisztviselő 

észrevételeivel együtt az ilyen műveletek 

és projektek végét követő 60 napon belül 

továbbítja az igazgatótanács részére. Az 

ügynökség az eredményekről átfogó 

összehasonlító elemzést készít a jövőbeli 

közös műveletek és gyors határvédelmi 

intervenciók minőségének, 

összehangoltságának és 

eredményességének javítása céljából, és azt 

belefoglalja a konszolidált éves 

jelentésébe. 

Az ügyvezető igazgató értékeli a közös 

műveletek, gyors határvédelmi 

intervenciók, kísérleti projektek, 

migrációkezelést támogató csoportok, 

visszatérési műveletek, visszatérési 

intervenciók és a harmadik országokkal – 

az alapvető jogok tiszteletben tartása 

tekintetében is – folytatott operatív 

együttműködés eredményeit, és a részletes 

értékelő jelentéseket az alapjogi tisztviselő 

észrevételeivel együtt az ilyen műveletek 

és projektek végét követő 60 napon belül 

továbbítja az igazgatótanács és a Frontex 

konzultatív fóruma részére. Az ügynökség 

az eredményekről átfogó összehasonlító 

elemzést készít a jövőbeli tevékenységek 

minőségének, összehangoltságának és 

eredményességének javítása céljából, és azt 

belefoglalja a konszolidált éves 

jelentésébe. 

Or. en 

 

Módosítás  724 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ügyvezető igazgató értékeli a közös 

műveletek és gyors határvédelmi 

intervenciók eredményeit, és a részletes 

értékelő jelentéseket az alapjogi tisztviselő 

észrevételeivel együtt az ilyen műveletek 

és projektek végét követő 60 napon belül 

továbbítja az igazgatótanács részére. Az 

ügynökség az eredményekről átfogó 

összehasonlító elemzést készít a jövőbeli 

közös műveletek és gyors határvédelmi 

intervenciók minőségének, 

Az ügyvezető igazgató értékeli a közös 

műveletek, gyors határvédelmi 

intervenciók, kísérleti projektek, 

migrációkezelést támogató csoportok, 

visszatérési műveletek, visszatérési 

intervenciók és a harmadik országokkal – 

az alapvető jogok tiszteletben tartása 

tekintetében is – folytatott operatív 

együttműködés eredményeit, és a részletes 

értékelő jelentéseket az alapjogi tisztviselő 

észrevételeivel együtt az ilyen műveletek 
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összehangoltságának és 

eredményességének javítása céljából, és azt 

belefoglalja a konszolidált éves 

jelentésébe. 

és projektek végét követő 60 napon belül 

továbbítja az igazgatótanács részére. Az 

ügynökség az eredményekről átfogó 

összehasonlító elemzést készít a jövőbeli 

tevékenységek minőségének, 

összehangoltságának és 

eredményességének javítása céljából, és azt 

belefoglalja a konszolidált éves 

jelentésébe. 

Or. en 

 

Módosítás  725 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ügyvezető igazgató értékeli a közös 

műveletek és gyors határvédelmi 

intervenciók eredményeit, és a részletes 

értékelő jelentéseket az alapjogi tisztviselő 

észrevételeivel együtt az ilyen műveletek 

és projektek végét követő 60 napon belül 

továbbítja az igazgatótanács részére. Az 

ügynökség az eredményekről átfogó 

összehasonlító elemzést készít a jövőbeli 

közös műveletek és gyors határvédelmi 

intervenciók minőségének, 

összehangoltságának és 

eredményességének javítása céljából, és azt 

belefoglalja a konszolidált éves 

jelentésébe. 

Az ügyvezető igazgató értékeli a közös 

műveletek, gyors határvédelmi 

intervenciók, kísérleti projektek, 

migrációkezelést támogató csoportok, 

visszatérési műveletek, visszatérési 

intervenciók és a harmadik országokkal – 

az alapvető jogok tiszteletben tartása 

tekintetében is – folytatott operatív 

együttműködés eredményeit, és a részletes 

értékelő jelentéseket az alapjogi tisztviselő 

észrevételeivel együtt az ilyen műveletek 

és projektek végét követő 60 napon belül 

továbbítja az igazgatótanács részére. Az 

ügynökség az eredményekről átfogó 

összehasonlító elemzést készít a jövőbeli 

műveletek minőségének, 

összehangoltságának és 

eredményességének javítása céljából, és azt 

belefoglalja a konszolidált éves 

jelentésébe. 

Or. en 

 

Módosítás  726 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 fejezet – 4 szakasz 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 

 

Módosítás  727 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

26. cikk törölve 

Visszatérési Iroda  

(1) A Visszatérési Iroda felel az 

ügynökség visszatéréssel kapcsolatos 

tevékenységeinek az alapvető jogok és az 

uniós jog általános elveinek – többek 

között a menekültek védelmére és az 

emberi jogokra vonatkozó kötelezettségek 

– tiszteletben tartásával történő 

végrehajtásáért. A Visszatérési Iroda 

különösen: 

 

a) technikai és operatív szinten 

koordinálja a tagállamok visszatéréssel 

kapcsolatos tevékenységeit azzal a céllal, 

hogy a tagállamok illetékes hatóságai 

között integrált visszatérés-kezelési 

rendszer jöjjön létre a harmadik országok 

releváns hatóságai és más érintett felek 

részvételével; 

 

b) operatív támogatást nyújt azoknak 

tagállamoknak, amelyek visszatérési 

rendszerére különösen nagy nyomás 

nehezedik; 

 

c) koordinálja a releváns IT-rendszerek 

használatát és támogatja a konzuli 

együttműködést a harmadik országbeli 

állampolgárok azonosítása, az úti 
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okmányok beszerzése, visszatérési 

műveleteket szervez és koordinál, valamint 

támogatást nyújt az önkéntes távozáshoz; 

d) e rendelet előírásainak megfelelően 

koordinálja az ügynökség visszatéréssel 

kapcsolatos tevékenységeit; 

 

e) szervezi, előmozdítja és koordinálja 

azokat a tevékenységeket, amelyek a 

lehetővé teszik a tagállamok közötti 

információcserét, valamint a 

visszatéréssel kapcsolatos bevált 

módszerek azonosítását és megosztását; 

 

f) az ügynökségre alkalmazandó pénzügyi 

szabályokkal összhangban a saját 

költségvetéséből származó támogatásokkal 

finanszírozza vagy társfinanszírozza az e 

fejezetben említett műveleteket, 

beavatkozásokat és tevékenységeket. 

 

(2) Az (1) bekezdés (b) pontjában említett 

operatív támogatásnak magában kell 

foglalnia olyan lépéseket, amelyek segítik 

a tagállamokat a visszatérési eljárások 

illetékes nemzeti hatóságok általi 

végrehajtásában, különösen az alábbiak 

biztosításával: 

 

a) tolmácsolási szolgáltatás;  

b) a nem uniós visszatérési célországokra 

vonatkozó információk; 

 

c) tanácsadás a visszatérési eljárások 

2008/115/EK irányelvvel összhangban 

történő kezelésével és irányításával 

kapcsolatban; 

 

d) a visszatérő személyek visszatérésre 

való rendelkezésre állásához és szökésük 

megakadályozásához szükséges 

intézkedések segítése; 

 

(3) A Visszatérési Iroda célja szinergiák 

kiépítése, valamint az uniós 

finanszírozású hálózatok és programok 

összekapcsolása a visszatérés területén, az 

Európai Bizottsággal és az Európai 

Migrációs Hálózattal szorosan 

együttműködve43. 

 

(4) Az ügynökség igénybe veheti a  



 

PE582.071v01-00 54/156 AM\1092761HU.doc 

HU 

visszatérés terén rendelkezésre álló uniós 

pénzügyi eszközöket. Az ügynökség 

gondoskodik arról, hogy a tagállamokkal 

kötött támogatási megállapodásaiban 

bármely pénzügyi támogatást az Alapjogi 

Charta teljes tiszteletben tartásától tegyen 

függővé. 

__________________  

43 HL L 131., 2008.5.21., 7. o.  

Or. en 

 

Módosítás  728 

Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Visszatérési Iroda felel az 

ügynökség visszatéréssel kapcsolatos 

tevékenységeinek az alapvető jogok és az 

uniós jog általános elveinek – többek 

között a menekültek védelmére és az 

emberi jogokra vonatkozó kötelezettségek 

– tiszteletben tartásával történő 

végrehajtásáért. A Visszatérési Iroda 

különösen: 

(1) A Visszatérési Iroda felel az 

ügynökség visszatéréssel kapcsolatos 

tevékenységeinek az alapvető jogok és az 

uniós jog általános elveinek – többek 

között a menekültek védelmére, az emberi 

jogokra és a gyermekjogokra vonatkozó 

kötelezettségek – tiszteletben tartásával 

történő végrehajtásáért. A Visszatérési 

Iroda különösen: 

Or. en 

 

Módosítás  729 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Visszatérési Iroda felel az 

ügynökség visszatéréssel kapcsolatos 

tevékenységeinek az alapvető jogok és az 

uniós jog általános elveinek – többek 

(1) A Visszatérési Iroda felel az 

ügynökség visszatéréssel kapcsolatos 

tevékenységeinek az alapvető jogok és az 

uniós jog általános elveinek és az emberi 
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között a menekültek védelmére és az 

emberi jogokra vonatkozó kötelezettségek 

– tiszteletben tartásával történő 

végrehajtásáért. A Visszatérési Iroda 

különösen: 

jogokra vonatkozó kötelezettségek 

tiszteletben tartásával történő 

végrehajtásáért. A Visszatérési Iroda 

különösen: 

Or. en 

 

Módosítás  730 

Brice Hortefeux, Rachida Dati, Arnaud Danjean 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) technikai és operatív szinten 

koordinálja a tagállamok visszatéréssel 

kapcsolatos tevékenységeit azzal a céllal, 

hogy a tagállamok illetékes hatóságai 

között integrált visszatérés-kezelési 

rendszer jöjjön létre a harmadik országok 

releváns hatóságai és más érintett felek 

részvételével; 

a) technikai és operatív szinten 

koordinálja a tagállamok visszatéréssel - az 

önkéntes visszatéréseket is beleértve - 
kapcsolatos tevékenységeit azzal a céllal, 

hogy a tagállamok illetékes hatóságai 

között integrált visszatérés-kezelési 

rendszer jöjjön létre a harmadik országok 

releváns hatóságai és más érintett felek 

részvételével; 

Or. fr 

 

Módosítás  731 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés– a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) technikai és operatív szinten 

koordinálja a tagállamok visszatéréssel 

kapcsolatos tevékenységeit azzal a céllal, 

hogy a tagállamok illetékes hatóságai 

között integrált visszatérés-kezelési 

rendszer jöjjön létre a harmadik országok 

releváns hatóságai és más érintett felek 

részvételével; 

a) technikai és operatív szinten 

koordinálja a tagállamok visszatéréssel 

kapcsolatos tevékenységeit azzal a céllal, 

hogy a tagállamok illetékes hatóságai 

között integrált visszatérés-kezelési 

rendszer jöjjön létre a kitoloncolás 

végrehajtásának felügyeletét ellátó 

személyek és más érintett felek 

részvételével; 
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Or. en 

 

Módosítás  732 

Jaromír Štětina 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés– a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) technikai és operatív szinten 

koordinálja a tagállamok visszatéréssel 

kapcsolatos tevékenységeit azzal a céllal, 

hogy a tagállamok illetékes hatóságai 

között integrált visszatérés-kezelési 

rendszer jöjjön létre a harmadik országok 

releváns hatóságai és más érintett felek 

részvételével; 

a) technikai és operatív szinten 

koordinálja a tagállamok visszatéréssel 

kapcsolatos tevékenységeit, az önkéntes 

visszatérést is beleértve, azzal a céllal, 

hogy a tagállamok illetékes hatóságai 

között integrált visszatérés-kezelési 

rendszer jöjjön létre a harmadik országok 

releváns hatóságai és más érintett felek 

részvételével; 

Or. en 

 

Módosítás  733 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) technikai és operatív szinten 

koordinálja a tagállamok visszatéréssel 

kapcsolatos tevékenységeit azzal a céllal, 

hogy a tagállamok illetékes hatóságai 

között integrált visszatérés-kezelési 

rendszer jöjjön létre a harmadik országok 

releváns hatóságai és más érintett felek 

részvételével; 

a) technikai és operatív szinten 

koordinálja a tagállamok visszatéréssel - az 

önkéntes visszatéréseket is beleértve - 
kapcsolatos tevékenységeit azzal a céllal, 

hogy a tagállamok illetékes hatóságai 

között integrált visszatérés-kezelési 

rendszer jöjjön létre a harmadik országok 

releváns hatóságai és más érintett felek 

részvételével; 

Or. fr 
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Módosítás  734 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés– a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) technikai és operatív szinten 

koordinálja a tagállamok visszatéréssel 

kapcsolatos tevékenységeit azzal a céllal, 

hogy a tagállamok illetékes hatóságai 

között integrált visszatérés-kezelési 

rendszer jöjjön létre a harmadik országok 

releváns hatóságai és más érintett felek 

részvételével; 

a) technikai és operatív szinten 

koordinálja a tagállamok visszatéréssel 

kapcsolatos tevékenységeit azzal a céllal, 

hogy a tagállamok illetékes hatóságai 

között integrált visszatérés-kezelési 

rendszer jöjjön létre a harmadik országok 

releváns hatóságai és más érintett felek 

részvételével, amely magában foglalja az 

önkéntes távozást is; 

Or. en 

 

Módosítás  735 

Jaromír Štětina 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a tagállamok visszatérési 

tevékenységeinek elősegítése érdekében 

együttműködik a harmadik országokkal; 

Or. en 

 

Módosítás  736 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) technikai és operatív szinten 

koordinálja a tagállamokból való 

önkéntes visszatéréshez nyújtott 
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támogatást, segítséget nyújtva az indulást 

megelőző, utazási és megérkezési utáni 

szakaszokban, figyelembe véve a 

kiszolgáltatott helyzetű migránsok 

szükségleteit. 

Or. en 

Indokolás 

A visszatérésre vonatkozó uniós cselekvési terv (COM(2015)453 final) hangsúlyozza, hogy: 

„Az előnyben részesített opció továbbra is az, hogy az irreguláris migránsok – amennyiben 

lehetséges – önkéntesen térjenek vissza hazájukba”. Figyelembe véve azt, hogy a rendelet 

megerősített szerepet ad az ügynökségnek a visszatérés területén, elő kell írni az ügynökség 

számára azt a lehetőséget, hogy technikai és operatív szinten koordinálja az önkéntes 

visszatérést az uniós tagállamokból, ami kiterjed az önkéntes visszatérési eljárás minden 

lépésére, az indulást megelőző, utazási és megérkezési utáni szakaszokat is beleértve. 

 

Módosítás  737 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) koordinálja a releváns IT-

rendszerek használatát és támogatja a 

konzuli együttműködést a harmadik 

országbeli állampolgárok azonosítása, az 

úti okmányok beszerzése, visszatérési 

műveleteket szervez és koordinál, valamint 

támogatást nyújt az önkéntes távozáshoz; 

c) koordinálja a releváns IT-

rendszerek használatát és támogatja a 

konzuli együttműködést a harmadik 

országbeli állampolgárok azonosítása, az 

úti okmányok beszerzése terén, annak 

felfedése nélkül, hogy a harmadik ország 

állampolgára kért-e menedéket, 

visszatérési műveleteket szervez és 

koordinál, valamint támogatást nyújt az 

önkéntes távozáshoz; 

Or. en 

Indokolás 

A Genfi Egyezmény adminisztratív segítségnyújtással foglalkozó 25. cikke azzal is foglalkozik, 

hogy egy menekült nem hagyatkozhat a származási országa által nyújtott nemzeti szintű 

védelemmel. Célja az is, hogy megakadályozza, hogy a menekült üldöztetésnek legyen kitéve, 

amikor kapcsolatba kerül a származási országa hatóságaival, valamint azt, hogy a 
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származási országban maradt családtagok és/vagy társak veszélybe kerüljenek. 

 

Módosítás  738 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) koordinálja a releváns IT-

rendszerek használatát és támogatja a 

konzuli együttműködést a harmadik 

országbeli állampolgárok azonosítása, az 

úti okmányok beszerzése, visszatérési 

műveleteket szervez és koordinál, valamint 

támogatást nyújt az önkéntes távozáshoz; 

c) koordinálja a releváns IT-

rendszerek használatát és támogatja a 

konzuli együttműködést a harmadik 

országbeli állampolgárok azonosítása, az 

úti okmányok beszerzése, visszatérési 

műveleteket kezdeményez, szervez és 

koordinál, valamint támogatást nyújt az 

önkéntes távozáshoz a tagállamokkal 

együttműködve; 

Or. fr 

 

Módosítás  739 

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

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) e rendelet előírásainak megfelelően 

koordinálja az ügynökség visszatéréssel 

kapcsolatos tevékenységeit; 

d) e rendelet előírásainak megfelelően 

koordinálja és/vagy megszervezi az 

ügynökség visszatéréssel kapcsolatos 

tevékenységeit; 

Or. en 

 

Módosítás  740 

Michał Boni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – e pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) szervezi, előmozdítja és koordinálja 

azokat a tevékenységeket, amelyek a 

lehetővé teszik a tagállamok közötti 

információcserét, valamint a visszatéréssel 

kapcsolatos bevált módszerek azonosítását 

és megosztását; 

e) a harmadik országokkal 

együttműködve szervezi, előmozdítja és 

koordinálja azokat a tevékenységeket, 

amelyek a lehetővé teszik a tagállamok 

közötti információcserét, valamint a 

visszatéréssel kapcsolatos bevált 

módszerek azonosítását és megosztását; 

Or. en 

 

Módosítás  741 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) az ügynökségre alkalmazandó 

pénzügyi szabályokkal összhangban a saját 

költségvetéséből származó 

támogatásokkal finanszírozza vagy 

társfinanszírozza az e fejezetben említett 

műveleteket, beavatkozásokat és 

tevékenységeket. 

f) az ügynökségre alkalmazandó 

pénzügyi szabályokkal összhangban a saját 

költségvetéséből finanszírozza vagy 

társfinanszírozza az e fejezetben említett 

műveleteket, beavatkozásokat és 

tevékenységeket. 

Or. en 

 

Módosítás  742 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) tanácsokat ad és támogatást nyújt 

a tagállamoknak a visszatérési eljárások 

végrehajtásában a harmadik  országok  

illegálisan  tartózkodó  állampolgárainak  

visszatérésével  kapcsolatban  a 

tagállamokban használt közös normákról 
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és eljárásokról szóló 2008. évi irányelvnek 

megfelelően.  

Or. fr 

 

Módosítás  743 

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

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a nem uniós visszatérési 

célországokra vonatkozó információk; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Nem az Európai Határ- és Parti Őrség feladata, hogy tájékoztatást nyújtson a harmadik 

országokról. Az EKSZ és az EASO már sok információt ad a harmadik országokról / 

harmadik származási országokról. 

 

Módosítás  744 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a nem uniós visszatérési 

célországokra vonatkozó információk; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Az ügynökségnek nem lehet feladata annak értékelése, hogy egy harmadik ország az uniós jog 

szerint alkalmas-e a visszatérésre. Ez inkább a szakosított ügynökségek, például az EASO és 

az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének feladata. 
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Módosítás  745 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a nem uniós visszatérési 

célországokra vonatkozó információk; 

b) a nem uniós visszatérési 

célországokra vonatkozó információk, 

beleértve az alapvető jogok helyzetével 

kapcsolatos információkat is, az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatallal és az 

Alapjog Ügynökséggel együttműködve; 

Or. en 

 

Módosítás  746 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a visszatérő személyek 

visszatérésre való rendelkezésre állásához 

és szökésük megakadályozásához 

szükséges intézkedések segítése; 

d) a visszatérő személyek 

visszatérésre való rendelkezésre állásához 

és szökésük megakadályozásához 

szükséges jogszerű és arányos 

intézkedések segítése a 2008/115/EK 

irányelvvel és a nemzetközi joggal 

összhangban; 

Or. en 

 

Módosítás  747 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 2 bekezdés – d pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a visszatérő személyek 

visszatérésre való rendelkezésre állásához 

és szökésük megakadályozásához 

szükséges intézkedések segítése; 

d) a visszatérő személyek 

visszatérésre való rendelkezésre állásához 

és szökésük megakadályozásához 

szükséges jogszerű és arányos 

intézkedések segítése, valamint a 

2008/115/EK irányelvvel és a nemzetközi 

joggal összhangban tanácsadás a fogva 

tartás alternatíváiról; 

Or. en 

Indokolás 

A 2008/115/EK irányelv 15. cikke és a 2013/33/EU irányelv 8. cikkének (2) bekezdése 

megköveteli az uniós tagállamoktól annak biztosítását, hogy a fogva tartást csak legvégső 

esetben alkalmazzák, „amennyiben kevésbé kényszerítő jellegű alternatív intézkedések 

alkalmazása nem lenne hatékony”. Az ügynökségnek ezért támogatást kell nyújtania a 

tagállamoknak a jogszerű, arányos és szükséges intézkedésekkel kapcsolatban, a 

2008/115/EK irányelv 15. cikkével és a 2013/33/EU irányelv 8. cikkével összhangban 

elsősorban a fogva tartás alternatíváira összpontosítva. 

 

Módosítás  748 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügynökség igénybe veheti a 

visszatérés terén rendelkezésre álló uniós 

pénzügyi eszközöket. Az ügynökség 

gondoskodik arról, hogy a tagállamokkal 

kötött támogatási megállapodásaiban 

bármely pénzügyi támogatást az Alapjogi 

Charta teljes tiszteletben tartásától tegyen 

függővé. 

(4) Az ügynökség igénybe veheti a 

visszatérés terén rendelkezésre álló uniós 

pénzügyi eszközöket. Az ügynökség 

gondoskodik arról, hogy a harmadik 

országok hatóságaival kötött 

megállapodásaiban bármely pénzügyi 

támogatást a visszafogadási 

megállapodások megkötésétől tegyen 

függővé. 

Or. en 
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Módosítás  749 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség a 2008/115/EK 

irányelvvel összhangban és a kiutasítási 

határozatok érdemi vizsgálata nélkül 

biztosítja a szükséges segítséget, és – egy 

vagy több részt vevő tagállam kérésére – 

biztosítja a visszatérési műveletek 

koordinálását és szervezését, beleértve légi 

járművek bérbevételét ilyen műveletek 

céljára. Az ügynökség saját 

kezdeményezésére javasolhatja egy 

tagállamnak visszatérési műveletek 

koordinálását vagy szervezését. 

(1) Az ügynökség a 2008/115/EK 

irányelvvel összhangban és a kiutasítási 

határozatok érdemi vizsgálata nélkül 

biztosítja a szükséges segítséget, és – egy 

vagy több részt vevő tagállam kérésére – 

biztosítja a visszatérési műveletek 

koordinálását és szervezését, beleértve légi 

járművek bérbevételét ilyen műveletek 

céljára. 

Or. en 

 

Módosítás  750 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség a 2008/115/EK 

irányelvvel összhangban és a kiutasítási 

határozatok érdemi vizsgálata nélkül 

biztosítja a szükséges segítséget, és – egy 

vagy több részt vevő tagállam kérésére – 

biztosítja a visszatérési műveletek 

koordinálását és szervezését, beleértve légi 

járművek bérbevételét ilyen műveletek 

céljára. Az ügynökség saját 

kezdeményezésére javasolhatja egy 

tagállamnak visszatérési műveletek 

koordinálását vagy szervezését. 

(1) Az ügynökség a 2008/115/EK 

irányelvvel összhangban és a kiutasítási 

határozatok érdemi vizsgálata nélkül 

biztosítja a szükséges segítséget, és – egy 

vagy több részt vevő tagállam kérésére – 

biztosítja a visszatérési műveletek 

koordinálását és szervezését, beleértve légi 

járművek bérbevételét ilyen műveletek 

céljára. Az ügynökség saját 

kezdeményezésére javasolhatja egy 

tagállamnak visszatérési műveletek 

koordinálását vagy szervezését, beleértve 

légi járművek bérbevételét ilyen műveletek 

céljára. 

Or. en 
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Módosítás  751 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az ügynökség nem koordinál. 

szervez vagy javasol visszatérési 

műveleteket olyan harmadik országokba, 

ahol fennáll a kockázata az alapvető 

jogok megsértésének, illetve az alapjogi 

tisztviselő, az uniós ügynökségek, az 

emberi jogi szervezetek, kormányközi és 

nem kormányzati szervezetek 

kockázatelemzései és jelentései súlyos 

hiányosságokat azonosítottak a vonatkozó 

polgári és büntető jogszabályokba és 

eljárásokban. 

Or. en 

Indokolás 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 19. cikke rögzíti: „Senki sem toloncolható ki vagy 

utasítható ki olyan államba, vagy adható ki olyan államnak, ahol komolyan fenyegeti az a 

veszély, hogy halálra ítélik, kínozzák, vagy más embertelen bánásmódnak vagy büntetésnek 

vetik alá.” 

 

Módosítás  752 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az ügynökség nem koordinál. 

szervez vagy javasol visszatérési 

műveleteket olyan tagállamokból, amelyek 

nem hajtják végre teljes körűen az uniós 

jogszabályokat, különösen a 2008/115/EK 

irányelvet, a 2013/32/EU irányelvet 

(amely a 2005/85/EK irányelv helyébe 
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lépett) és a 2011/95/EU irányelvet, illetve 

olyan harmadik országba, ahol fennáll a 

kockázata az alapvető jogok 

megsértésének, illetve az alapjogi 

tisztviselő, az uniós ügynökségek, az 

emberi jogi szervezetek, kormányközi és 

nem kormányzati szervezetek 

kockázatelemzései és jelentései súlyos 

hiányosságokat azonosítottak a vonatkozó 

polgári és büntető jogszabályokban és 

eljárásokban. 

Or. en 

 

Módosítás  753 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok legalább havi 

rendszerességgel tájékoztatják az 

ügynökséget tervezett nemzeti visszatérési 

műveleteikről, valamint az ügynökség által 

végzett segítségnyújtási és koordinációs 

tevékenységek iránti igényükről. Az 

ügynökség gördülő műveleti tervet dolgoz 

ki, hogy biztosítsa a kérelmező tagállamok 

számára a szükséges operatív megerősítést, 

a műszaki eszközöket is beleértve. Az 

ügynökség saját kezdeményezésére 

belefoglalhatja a gördülő műveleti tervbe 

az igényfelmérés alapján általa 

szükségesnek ítélt visszatérési műveletek 

dátumát és végcélját. Az igazgatótanács az 

ügyvezető igazgató javaslatára a 

meghatározza a gördülő műveleti terv 

működési rendjét. 

(2) A tagállamok legalább havi 

rendszerességgel tájékoztatják az 

ügynökséget tervezett nemzeti visszatérési 

műveleteikről, valamint az ügynökség által 

végzett segítségnyújtási és koordinációs 

tevékenységek iránti igényükről. Az 

ügynökség gördülő műveleti tervet dolgoz 

ki, hogy biztosítsa a kérelmező tagállamok 

számára a szükséges operatív megerősítést, 

a műszaki eszközöket is beleértve. Az 

ügynökség belefoglalhatja a gördülő 

műveleti tervbe az igényfelmérés alapján a 

kérelmező tagállam által szükségesnek 

ítélt visszatérési műveletek dátumát és 

végcélját. Az igazgatótanács az ügyvezető 

igazgató javaslatára a meghatározza a 

gördülő műveleti terv működési rendjét. 

Or. en 

 

Módosítás  754 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk - 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok legalább havi 

rendszerességgel tájékoztatják az 

ügynökséget tervezett nemzeti visszatérési 

műveleteikről, valamint az ügynökség által 

végzett segítségnyújtási és koordinációs 

tevékenységek iránti igényükről. Az 

ügynökség gördülő műveleti tervet dolgoz 

ki, hogy biztosítsa a kérelmező tagállamok 

számára a szükséges operatív megerősítést, 

a műszaki eszközöket is beleértve. Az 

ügynökség saját kezdeményezésére 

belefoglalhatja a gördülő műveleti tervbe 

az igényfelmérés alapján általa 

szükségesnek ítélt visszatérési műveletek 

dátumát és végcélját. Az igazgatótanács az 

ügyvezető igazgató javaslatára 

meghatározza a gördülő műveleti terv 

működési rendjét. 

(2) A tagállamok legalább havi 

rendszerességgel tájékoztatják az 

ügynökséget tervezett nemzeti visszatérési 

műveleteikről, valamint az ügynökség által 

végzett segítségnyújtási és koordinációs 

tevékenységek iránti igényükről. Az 

ügynökség gördülő műveleti tervet dolgoz 

ki, hogy biztosítsa a kérelmező tagállamok 

számára a szükséges operatív megerősítést, 

a műszaki eszközöket is beleértve. Az 

ügynökség saját kezdeményezésére vagy 

valamely tagállam kérésére belefoglalhatja 

a gördülő műveleti tervbe az igényfelmérés 

alapján általa szükségesnek ítélt 

visszatérési műveletek dátumát és 

végcélját. Az igazgatótanács az ügyvezető 

igazgató javaslatára meghatározza a 

gördülő műveleti terv működési rendjét. 

Or. fr 

 

Módosítás  755 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk - 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok legalább havi 

rendszerességgel tájékoztatják az 

ügynökséget tervezett nemzeti visszatérési 

műveleteikről, valamint az ügynökség által 

végzett segítségnyújtási és koordinációs 

tevékenységek iránti igényükről. Az 

ügynökség gördülő műveleti tervet dolgoz 

ki, hogy biztosítsa a kérelmező tagállamok 

számára a szükséges operatív megerősítést, 

a műszaki eszközöket is beleértve. Az 

ügynökség saját kezdeményezésére 

belefoglalhatja a gördülő műveleti tervbe 

(2) A tagállamok legalább havi 

rendszerességgel tájékoztatják az 

ügynökséget tervezett nemzeti visszatérési 

műveleteikről, valamint az ügynökség által 

végzett segítségnyújtási és koordinációs 

tevékenységek iránti igényükről. Az 

ügynökség gördülő műveleti tervet dolgoz 

ki, hogy biztosítsa a kérelmező tagállamok 

számára a szükséges operatív megerősítést, 

a műszaki eszközöket is beleértve. Az 

ügynökség saját kezdeményezésére vagy 

valamely tagállam kérésére belefoglalhatja 
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az igényfelmérés alapján általa 

szükségesnek ítélt visszatérési műveletek 

dátumát és végcélját. Az igazgatótanács az 

ügyvezető igazgató javaslatára a 

meghatározza a gördülő műveleti terv műk 

ödési rendjét. 

a gördülő műveleti tervbe az igényfelmérés 

alapján általa szükségesnek ítélt 

visszatérési műveletek dátumát és 

végcélját. Az igazgatótanács az ügyvezető 

igazgató javaslatára a meghatározza a 

gördülő műveleti terv műk ödési rendjét. 

Or. fr 

 

Módosítás  756 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az ügynökségnek, a részt vevő 

tagállamoknak és a részt vevő harmadik 

országoknak az ügyvezető igazgató 

javaslata alapján minden visszatérési 

műveletre és visszatérési intervencióra 

vonatkozóan kötelező érvényű operatív 

terveket kell elfogadniuk. Az operatív 

terveket a 15. cikkel összhangban kell 

kidolgozni, és azoknak ki kell terjedniük a 

visszatérési művelet végrehajtásához 

szükséges minden szempontra, beleértve 

többek között a nyomon követési, 

jelentéstételi és panaszkezelési 

mechanizmusokra vonatkozó eljárásokat, 

valamint az alapvető jogokkal és a 

jogállamisággal kapcsolatos biztosítékok 

végrehajtására vonatkozó részletes 

rendelkezéseket, hivatkozva az 

alkalmazandó szabályokra és magatartási 

kódexekre. 

Or. en 

 

Módosítás  757 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség szükség szerint 

segítséget nyújthat, és – a részt vevő 

tagállamok kérésére – saját 

kezdeményezésére biztosíthatja vagy 

javasolhatja olyan visszatérési műveletek 

koordinálását vagy szervezését, 

amelyekhez a közlekedési eszközöket és a 

kitoloncolás során kísérőként 

közreműködő személyzetet a nem uniós 

visszatérési célország bocsátja 

rendelkezésre (a továbbiakban: gyűjtő 

visszatérési műveletek). A részt vevő 

tagállamok és az ügynökség a teljes 

kitoloncolási művelet során biztosítják az 

alapvető jogok és a kényszerítő eszközök 

arányos alkalmazására vonatkozó elv 

tiszteletben tartását. Legalább egy 

tagállami képviselőnek és a 28. cikk 

értelmében létrehozott állományból egy, a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek jelen kell lennie a 

visszatérési művelet egésze alatt, egészen a 

nem uniós visszatérési célországba való 

megérkezésig. 

(3) Az ügynökség szükség szerint 

segítséget nyújthat, és a részt vevő 

tagállamok kérésére biztosíthatja vagy 

javasolhatja olyan visszatérési műveletek 

koordinálását vagy szervezését, 

amelyekhez a közlekedési eszközöket a 

nem uniós visszatérési célország bocsátja 

rendelkezésre (a továbbiakban: gyűjtő 

visszatérési műveletek). A részt vevő 

tagállamok és az ügynökség a teljes 

kitoloncolási művelet során biztosítják az 

alapvető jogok és a kényszerítő eszközök 

arányos alkalmazására vonatkozó elv 

tiszteletben tartását. Legalább egy 

tagállami képviselőnek és a 28. cikk 

értelmében létrehozott állományból egy, a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek jelen kell lennie a 

visszatérési művelet egésze alatt, egészen a 

nem uniós visszatérési célországba való 

megérkezésig. 

Or. en 

Indokolás 

Az Európa Tanács kitoloncolásra vonatkozó húsz iránymutatásának 20(3) iránymutatása 

megállapítja, hogy „a kitoloncolási műveleteket teljes körűen dokumentálni kell, különös 

tekintettel bármely felmerülő jelentős eseményre, illetve a művelet során alkalmazott bármely 

kényszerítő eszközre”. A Frontex közös visszatérési műveletekre vonatkozó magatartási 

kódexe (a 14. cikk (6) bekezdése) hangsúlyozza, hogy a kitoloncolás végrehajtásának 

felügyeletét ellátó személyek kötelesek a közös visszatérési művelet befejezése után megfelelő 

időben elküldeni a jelentésüket a Frontexnek, és megállapításaikat bele kell foglalniuk a 

visszatérési műveletről a Frontexnek benyújtandó zárójelentésbe. 

 

Módosítás  758 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség szükség szerint 

segítséget nyújthat, és – a részt vevő 

tagállamok kérésére – saját 

kezdeményezésére biztosíthatja vagy 

javasolhatja olyan visszatérési műveletek 

koordinálását vagy szervezését, 

amelyekhez a közlekedési eszközöket és a 

kitoloncolás során kísérőként közreműködő 

személyzetet a nem uniós visszatérési 

célország bocsátja rendelkezésre (a 

továbbiakban: gyűjtő visszatérési 

műveletek). A részt vevő tagállamok és az 

ügynökség a teljes kitoloncolási művelet 

során biztosítják az alapvető jogok és a 

kényszerítő eszközök arányos 

alkalmazására vonatkozó elv tiszteletben 

tartását. Legalább egy tagállami 

képviselőnek és a 28. cikk értelmében 

létrehozott állományból egy, a kitoloncolás 

végrehajtásának felügyeletét ellátó 

személyek jelen kell lennie a visszatérési 

művelet egésze alatt, egészen a nem uniós 

visszatérési célországba való 

megérkezésig. 

(3) Az ügynökség szükség szerint 

segítséget nyújthat, és – a részt vevő 

tagállamok kérésére – saját 

kezdeményezésére biztosíthatja vagy 

javasolhatja olyan visszatérési műveletek 

koordinálását vagy szervezését, 

amelyekhez a közlekedési eszközöket és a 

kitoloncolás során kísérőként közreműködő 

személyzetet a nem uniós visszatérési 

célország bocsátja rendelkezésre (a 

továbbiakban: gyűjtő visszatérési 

műveletek), feltéve, hogy a harmadik 

országot közi az emberi jogok európai 

egyezménye. Az ügynökség a teljes 

kitoloncolási művelet során biztosítja az 

alapvető jogok és a kényszerítő eszközök 

arányos alkalmazására vonatkozó elv 

tiszteletben tartását. Legalább egy 

tagállami képviselőnek és a 28. cikk 

értelmében létrehozott állományból egy, a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek jelen kell lennie a 

visszatérési művelet egésze alatt, egészen a 

nem uniós visszatérési célországba való 

megérkezésig. 

Or. en 

Indokolás 

Azokban az esetekben, amikor harmadik országoknak kell végrehajtaniuk a visszatérési 

műveletet, világossá kell tennie, hogy felelősek annak biztosításáért, hogy a művelet eleget 

tegyen az uniós jog alapvető jogokkal kapcsolatos követelményeinek. Ha az ügynökség akarja 

támogatni vagy megszervezni a visszatérési műveletet, akkor ő viseli a felelősséget. 

 

Módosítás  759 

Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 3 bekezdés 



 

AM\1092761HU.doc 71/156 PE582.071v01-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség szükség szerint 

segítséget nyújthat, és – a részt vevő 

tagállamok kérésére – saját 

kezdeményezésére biztosíthatja vagy 

javasolhatja olyan visszatérési műveletek 

koordinálását vagy szervezését, 

amelyekhez a közlekedési eszközöket és a 

kitoloncolás során kísérőként közreműködő 

személyzetet a nem uniós visszatérési 

célország bocsátja rendelkezésre (a 

továbbiakban: gyűjtő visszatérési 

műveletek). A részt vevő tagállamok és az 

ügynökség a teljes kitoloncolási művelet 

során biztosítják az alapvető jogok és a 

kényszerítő eszközök arányos 

alkalmazására vonatkozó elv tiszteletben 

tartását. Legalább egy tagállami 

képviselőnek és a 28. cikk értelmében 

létrehozott állományból egy, a kitoloncolás 

végrehajtásának felügyeletét ellátó 

személyek jelen kell lennie a visszatérési 

művelet egésze alatt, egészen a nem uniós 

visszatérési célországba való 

megérkezésig. 

(3) Az ügynökség szükség szerint 

segítséget nyújthat, és – a részt vevő 

tagállamok kérésére – saját 

kezdeményezésére biztosíthatja vagy 

javasolhatja olyan visszatérési műveletek 

koordinálását vagy szervezését, 

amelyekhez a közlekedési eszközöket és a 

kitoloncolás során kísérőként közreműködő 

személyzetet a nem uniós visszatérési 

célország bocsátja rendelkezésre (a 

továbbiakban: gyűjtő visszatérési 

műveletek). A részt vevő tagállamok és az 

ügynökség a teljes kitoloncolási művelet 

során biztosítják az alapvető jogok és a 

kényszerítő eszközök arányos 

alkalmazására vonatkozó elv tiszteletben 

tartását, a legszigorúbban betartva a 

nemzetközi emberi jogi normákat, 

nevezetesen a visszaküldés tilalmának 

elvét. Legalább egy tagállami képviselőnek 

és a 28. cikk értelmében létrehozott 

állományból egy, a kitoloncolás 

végrehajtásának felügyeletét ellátó 

személyek jelen kell lennie a visszatérési 

művelet egésze alatt, egészen a nem uniós 

visszatérési célországba való 

megérkezésig. 

Or. en 

 

Módosítás  760 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A kitoloncolás végrehajtásának 

felügyeletét ellátó személyeknek 

felügyeleti tevékenységeik kimeneteléről 

jelentést kell benyújtaniuk az 

ügynökségnek, az alapjogi tisztviselőt is 

beleértve. 
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Or. en 

 

Módosítás  761 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügynökség szükség szerint 

segítséget nyújthat, és – a részt vevő 

tagállamok vagy egy harmadik ország 

kérésére – saját kezdeményezésére 

biztosíthatja vagy javasolhatja olyan 

visszatérési műveletek koordinálását vagy 

szervezését, amelyek során egy harmadik 

ország által hozott kiutasítási határozat 

hatálya alá tartozó több visszatérő 

személyt ebből a harmadik országból egy 

másik harmadik országba helyeznek át (a 

továbbiakban: vegyes visszatérési 

műveletek), feltéve, hogy a kiutasítási 

határozatot hozó harmadik országot köti 

az emberi jogok európai egyezménye. A 

részt vevő tagállamoknak és az 

ügynökségnek a teljes kitoloncolási 

művelet során biztosítaniuk kell az 

alapvető jogok és a kényszerítő eszközök 

arányos alkalmazására vonatkozó elv 

tiszteletben tartását, nevezetesen a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek és harmadik országbeli 

kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők 

jelenlétével. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  762 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügynökség szükség szerint 

segítséget nyújthat, és – a részt vevő 

tagállamok vagy egy harmadik ország 

kérésére – saját kezdeményezésére 

biztosíthatja vagy javasolhatja olyan 

visszatérési műveletek koordinálását vagy 

szervezését, amelyek során egy harmadik 

ország által hozott kiutasítási határozat 

hatálya alá tartozó több visszatérő 

személyt ebből a harmadik országból egy 

másik harmadik országba helyeznek át (a 

továbbiakban: vegyes visszatérési 

műveletek), feltéve, hogy a kiutasítási 

határozatot hozó harmadik országot köti 

az emberi jogok európai egyezménye. A 

részt vevő tagállamoknak és az 

ügynökségnek a teljes kitoloncolási 

művelet során biztosítaniuk kell az 

alapvető jogok és a kényszerítő eszközök 

arányos alkalmazására vonatkozó elv 

tiszteletben tartását, nevezetesen a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek és harmadik országbeli 

kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők 

jelenlétével. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Nincs világos indoka annak, hogy miért az ügynökség végezze el az olyan harmadik 

országbeli állampolgárok visszatérését az egyik harmadik országból a másikba, akikre 

kiutasítási határozatot adott ki egy harmadik ország. Semmilyen kapcsolat sincs az Unió 

külső határaival. Emellett az ügynökség nem tudja garantálni, hogy az szóban forgó harmadik 

ország kiutasítási határozata és kiutasítási eljárása megfelel az uniós jognak és az alapjogi 

normáknak. 

 

Módosítás  763 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügynökség szükség szerint 

segítséget nyújthat, és – a részt vevő 

tagállamok vagy egy harmadik ország 

kérésére – saját kezdeményezésére 

biztosíthatja vagy javasolhatja olyan 

visszatérési műveletek koordinálását vagy 

szervezését, amelyek során egy harmadik 

ország által hozott kiutasítási határozat 

hatálya alá tartozó több visszatérő 

személyt ebből a harmadik országból egy 

másik harmadik országba helyeznek át (a 

továbbiakban: vegyes visszatérési 

műveletek), feltéve, hogy a kiutasítási 

határozatot hozó harmadik országot köti 

az emberi jogok európai egyezménye. A 

részt vevő tagállamoknak és az 

ügynökségnek a teljes kitoloncolási 

művelet során biztosítaniuk kell az 

alapvető jogok és a kényszerítő eszközök 

arányos alkalmazására vonatkozó elv 

tiszteletben tartását, nevezetesen a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek és harmadik országbeli 

kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők 

jelenlétével. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  764 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Valamennyi visszatérési műveletet 

a 2008/115/EK irányelv 8. cikke (6) 

bekezdésének megfelelően nyomon kell 

követni. A visszatérési műveletek nyomon 

követése objektív és átlátható kritériumok 

alapján történik, és kiterjed a visszatérési 

művelet egészére, az indulást megelőző 

szakasztól a visszatérő személyek nem 

(5) Valamennyi visszatérési műveletet 

a 2008/115/EK irányelv 8. cikke (6) 

bekezdésének megfelelően nyomon kell 

követni. A visszatérési műveleteknek a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek általi nyomon követése 

objektív és átlátható kritériumok alapján 

történik, és kiterjed a visszatérési művelet 
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uniós visszatérési célországnak történő 

átadásáig. 

egészére, az indulást megelőző szakasztól a 

visszatérő személyek nem uniós 

visszatérési célországnak történő átadásáig. 

A kitoloncolás végrehajtásának 

felügyeletét ellátó személy jelentést nyújt 

be a művelet nyomon követéséről az 

ügyvezető igazgató és mindazoknak a 

tagállamoknak az illetékes nemzeti 

hatóságai részére, amelyek részt vesznek 

ebben a műveletben. Az ügyvezető 

igazgatónak, illetve az illetékes nemzeti 

hatóságoknak biztosítaniuk kell a 

megfelelő nyomon követést. 

Or. en 

Indokolás 

Világossá kell tenni, hogy a visszatérési műveletekkel összefüggésben készített jelentéseket az 

ügyvezető igazgatónak és az illetékes nemzeti hatóságoknak kell benyújtani, hogy biztosítsák a 

visszatérési művelet során felmerült problémák megfelelő nyomon követését. 

 

Módosítás  765 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk - 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az ügynökség a rá alkalmazandó 

pénzügyi szabályokkal összhangban a saját 

költségvetéséből származó támogatásokkal 

finanszírozza vagy társfinanszírozza a 

visszatérési műveleteket, előnyben 

részesítve a több tagállam által végzett 

vagy migrációs csomópontokból induló 

műveleteket. 

(6) Az ügynökség a rá alkalmazandó 

pénzügyi szabályokkal összhangban a saját 

költségvetéséből származó támogatásokkal 

finanszírozza vagy társfinanszírozza a 

visszatérési műveleteket, előnyben 

részesítve a legtöbb tagállam által végzett 

vagy migrációs csomópontokból induló 

műveleteket. 

Or. fr 

 

Módosítás  766 

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

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 
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Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Az ügynökség nem koordinálhat, 

szervezhet vagy javasolhat visszatérési 

műveletet vagy visszatérési intervenciót 

olyan harmadik országba, ahol fennáll a 

kockázata az alapvető jogok 

megsértésének, illetve az uniós 

intézmények, az EKSZ vagy az uniós 

ügynökségek kockázatelemzése vagy 

jelentései súlyos hiányosságokat 

azonosítottak. 

Or. en 

 

Módosítás  767 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

28. cikk törölve 

A kitoloncolás végrehajtásának 

felügyeletét ellátó személyekből álló 

állomány 

 

(1) Az ügynökség létrehozza az illetékes 

nemzeti szervek alkalmazottaiból alkotott, 

a kitoloncolás végrehajtásának 

felügyeletét ellátó személyekből álló 

állományt, melynek tagjai a 2008/115/EK 

irányelv 8. cikke (6) bekezdésének 

megfelelően kitoloncolással kapcsolatos 

ellenőrzési tevékenységet végeznek, és a 

35. cikkben előírt képzésben részesültek. 

 

(2) Az ügyvezető igazgató meghatározza 

az említett állomány számára 

rendelkezésre bocsátandó, a kitoloncolás 

végrehajtásának felügyeletét ellátó 

személyek létszámát és profilját. A 

profilokban és az létszámban utóbb beálló 
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bármely változás tekintetében ugyanezen 

eljárás alkalmazandó. A tagállamok a 

megadott profilnak megfelelő, a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek kinevezésével 

hozzájárulnak az állományhoz. 

(3) Az ügynökség kérésre a részt vevő 

tagállamok rendelkezésére bocsátja a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyeket, hogy a tagállamokat 

képviselve nyomon kövessék a visszatérési 

művelet megfelelő végrehajtását és 

visszatérési intervenciókban vegyenek 

részt. 

 

Or. en 

 

Módosítás  768 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség létrehozza az 

illetékes nemzeti szervek alkalmazottaiból 

alkotott, a kitoloncolás végrehajtásának 

felügyeletét ellátó személyekből álló 

állományt, melynek tagjai a 2008/115/EK 

irányelv 8. cikke (6) bekezdésének 

megfelelően kitoloncolással kapcsolatos 

ellenőrzési tevékenységet végeznek, és a 

35. cikkben előírt képzésben részesültek. 

(1) Az Alapjogi Ügynökség létrehozza 

az illetékes nemzeti szervek 

alkalmazottaiból alkotott, a kitoloncolás 

végrehajtásának felügyeletét ellátó 

személyekből álló állományt, melynek 

tagjai a 2008/115/EK irányelv 8. cikke (6) 

bekezdésének megfelelően kitoloncolással 

kapcsolatos független ellenőrzési 

tevékenységet végeznek, és a 35. cikkben 

előírt képzésben részesültek. A 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyeknek jelentést kell 

benyújtaniuk az ügynökségnek is, az 

alapjogi tisztviselőt is beleértve. 

Or. en 

 

Módosítás  769 

Ska Keller 
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Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség létrehozza az 

illetékes nemzeti szervek alkalmazottaiból 

alkotott, a kitoloncolás végrehajtásának 

felügyeletét ellátó személyekből álló 

állományt, melynek tagjai a 2008/115/EK 

irányelv 8. cikke (6) bekezdésének 

megfelelően kitoloncolással kapcsolatos 

ellenőrzési tevékenységet végeznek, és a 

35. cikkben előírt képzésben részesültek. 

(1) Az ügynökség létrehozza az 

illetékes nemzeti szervek alkalmazottaiból 

alkotott, a kitoloncolás végrehajtásának 

felügyeletét ellátó személyekből álló 

állományt, melynek tagjai a 2008/115/EK 

irányelv 8. cikke (6) bekezdésének 

megfelelően kitoloncolással kapcsolatos 

független ellenőrzési tevékenységet 

végeznek, és a 35. cikkben előírt 

képzésben részesültek. A kitoloncolás 

végrehajtásának felügyeletét ellátó 

személyeknek jelentést kell benyújtaniuk 

az ügynökségnek is, az alapjogi tisztviselőt 

is beleértve. 

Or. en 

Indokolás 

Az Európa Tanács kitoloncolásra vonatkozó húsz iránymutatásának 20(3) iránymutatása 

megállapítja, hogy „a kitoloncolási műveleteket teljes körűen dokumentálni kell, különös 

tekintettel bármely felmerülő jelentős eseményre, illetve a művelet során alkalmazott bármely 

kényszerítő eszközre”. A Frontex közös visszatérési műveletekre vonatkozó magatartási 

kódexe (a 14. cikk (6) bekezdése) hangsúlyozza, hogy a kitoloncolás végrehajtásának 

felügyeletét ellátó személyek kötelesek a közös visszatérési művelet befejezése után megfelelő 

időben elküldeni a jelentésüket a Frontexnek, és megállapításaikat bele kell foglalniuk a 

visszatérési műveletről a Frontexnek benyújtandó zárójelentésbe. 

 

Módosítás  770 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség létrehozza az 

illetékes nemzeti szervek alkalmazottaiból 

alkotott, a kitoloncolás végrehajtásának 

felügyeletét ellátó személyekből álló 

(1) Az ügynökség, miután konzultált 

az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, 
létrehozza az illetékes nemzeti szervek 

alkalmazottaiból alkotott, a kitoloncolás 
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állományt, melynek tagjai a 2008/115/EK 

irányelv 8. cikke (6) bekezdésének 

megfelelően kitoloncolással kapcsolatos 

ellenőrzési tevékenységet végeznek, és a 

35. cikkben előírt képzésben részesültek. 

végrehajtásának felügyeletét ellátó 

személyekből álló állományt, melynek 

tagjai a 2008/115/EK irányelv 8. cikke (6) 

bekezdésének megfelelően kitoloncolással 

kapcsolatos ellenőrzési tevékenységet 

végeznek, és a 35. cikkben előírt 

képzésben részesültek. Az Európai Unió 

Alapjogi Ügynöksége kidolgozza a 

felügyelet minőségének javítására 

irányuló módszereket és szabványokat, és 

felel a kitoloncolás végrehajtásának 

felügyeletét ellátó személyek képzéséért. 

Or. en 

 

Módosítás  771 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató 

meghatározza az említett állomány 

számára rendelkezésre bocsátandó, a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek létszámát és profilját. A 

profilokban és az létszámban utóbb beálló 

bármely változás tekintetében ugyanezen 

eljárás alkalmazandó. A tagállamok a 

megadott profilnak megfelelő, a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek kinevezésével 

hozzájárulnak az állományhoz. 

(2) Az ügyvezető igazgató 

meghatározza az említett állomány 

számára rendelkezésre bocsátandó, a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek létszámát és profilját. A 

profilokban és az létszámban utóbb beálló 

bármely változás tekintetében ugyanezen 

eljárás alkalmazandó. A tagállamok a 

megadott profilnak megfelelő, a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek kinevezésével 

hozzájárulnak az állományhoz. Az 

állományba fel kell venni a kitoloncolás 

végrehajtásának felügyeletét ellátó olyan 

személyeket, akik gyermekvédelmi 

profillal rendelkeznek, és részt kell 

venniük minden olyan visszatérési 

műveletben, amely gyermekeket érint. 

Or. en 
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Módosítás  772 

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 

28 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató 

meghatározza az említett állomány 

számára rendelkezésre bocsátandó, a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek létszámát és profilját. A 

profilokban és az létszámban utóbb beálló 

bármely változás tekintetében ugyanezen 

eljárás alkalmazandó. A tagállamok a 

megadott profilnak megfelelő, a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek kinevezésével 

hozzájárulnak az állományhoz. 

(2) Az ügyvezető igazgató 

meghatározza az említett állomány 

számára rendelkezésre bocsátandó, a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek létszámát és profilját. A 

profilokban és az létszámban utóbb beálló 

bármely változás tekintetében ugyanezen 

eljárás alkalmazandó. A tagállamok a 

megadott profilnak megfelelő, a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek kinevezésével 

hozzájárulnak az állományhoz. A 

gyermekeket érintő visszatérési műveletek 

vagy intervenciók állományába fel kell 

venni gyermekvédelmi profillal rendelkező 

személyt. 

Or. en 

 

Módosítás  773 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató 

meghatározza az említett állomány 

számára rendelkezésre bocsátandó, a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek létszámát és profilját. A 

profilokban és az létszámban utóbb beálló 

bármely változás tekintetében ugyanezen 

eljárás alkalmazandó. A tagállamok a 

megadott profilnak megfelelő, a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

(2) Az igazgatótanács az ügyvezető 

igazgató javaslatára meghatározza az 

említett állomány számára rendelkezésre 

bocsátandó, kitoloncolást végrehajtó 

hatósági kísérők létszámát és profilját. A 

profilokban és az összlétszámban utóbb 

beálló bármely változás tekintetében 

ugyanezen eljárás alkalmazandó. A 

tagállamok a megadott profilnak 

megfelelő, a kitoloncolás végrehajtásának 
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ellátó személyek kinevezésével 

hozzájárulnak az állományhoz. 

felügyeletét ellátó személyek 

kinevezésével lehetőség szerint 

hozzájárulnak az állományhoz. 

Or. en 

Indokolás 

Az ebben a javaslatban előírt egyéb állományokra vonatkozó eljárással összhangban az 

igazgatótanácsnak kell meghatároznia a létszámot és a profilt. 

 

Módosítás  774 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok részéről a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyeik tekintetében, konkrét 

visszatérési műveletekre és intervenciókra 

irányulóan tett, a következő évre szóló 

hozzájárulásokat az ügynökség és a 

tagállamok között létrejött éves kétoldalú 

tárgyalások és megállapodások alapján 

kell megtervezni. E megállapodásokkal 

összhangban a tagállamok az ügynökség 

kérelmére a kitoloncolás végrehajtásának 

felügyeletét ellátó személyeket bevetés 

céljából rendelkezésre bocsátják, kivéve, 

ha a nemzeti feladatok ellátását jelentősen 

érintő rendkívüli helyzettel szembesülnek. 

Az ügynökség ilyen jellegű kérelmét a 

szándékolt bevetés előtt legalább 

huszonegy munkanappal, illetve a 

gyorsreagálású visszatérési intervenció 

esetében öt munkanappal kell benyújtani. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a rendelkezés a más állományokra vonatkozó hasonló rendelkezéseket tükrözi, és fontos 



 

PE582.071v01-00 82/156 AM\1092761HU.doc 

HU 

szerepe van a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek tekintetében. 

 

Módosítás  775 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A kitoloncolás végrehajtásának 

felügyeletét ellátó személyekre továbbra is 

küldő tagállamuk fegyelmi előírásai 

vonatkoznak. A küldő tagállam nemzeti 

jogával összhangban gondoskodik a 

megfelelő fegyelmi vagy egyéb 

intézkedésekről az alapvető jogoknak és a 

nemzetközi védelemmel kapcsolatos 

kötelezettségeknek a visszatérési művelet 

vagy a visszatérési intervenció során 

történő megsértése esetén. 

Or. en 

Indokolás 

A kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekre ugyanazokat a fegyelmi 

intézkedéseket kell alkalmazni, mint a 20. cikk alapján az európai határ- és partvédelmi 

csapatokban részt vevő határőrökre. 

 

Módosítás  776 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

29. cikk törölve 

Kitoloncolást végrehajtó hatósági 

kísérőkből álló állomány 

 

(1) Az ügynökség létrehozza az illetékes 

nemzeti szervek alkalmazottaiból alkotott, 

kitoloncolást végrehajtó hatósági 
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kísérőkből álló állományt, melynek tagjai 

a 2008/115/EK irányelv 8. cikke (4) és (5) 

bekezdésének megfelelően visszatérési 

műveleteket hajtanak végre, és a 35. 

cikkben előírt képzésben részesültek. 

(2) Az ügyvezető igazgató meghatározza 

az említett állomány számára 

rendelkezésre bocsátandó, kitoloncolást 

végrehajtó hatósági kísérők létszámát és 

profilját. A profilokban és az létszámban 

utóbb beálló bármely változás tekintetében 

ugyanezen eljárás alkalmazandó. A 

tagállamok a megadott profilnak 

megfelelő, kitoloncolást végrehajtó 

hatósági kísérők kinevezésével 

hozzájárulnak az állományhoz. 

 

(3) Az ügynökség kérésre a részt vevő 

tagállamok rendelkezésére bocsátja a 

kitoloncolást végrehajtó hatósági 

kísérőket, hogy a tagállamokat képviselve 

biztosítsák a visszatérő személyek kíséretét 

és visszatérési intervenciókban vegyenek 

részt. 

 

Or. en 

 

Módosítás  777 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség létrehozza az 

illetékes nemzeti szervek alkalmazottaiból 

alkotott, kitoloncolást végrehajtó hatósági 

kísérőkből álló állományt, melynek tagjai a 

2008/115/EK irányelv 8. cikke (4) és (5) 

bekezdésének megfelelően visszatérési 

műveleteket hajtanak végre, és a 35. 

cikkben előírt képzésben részesültek. 

(1) Az ügynökség létrehozza az 

illetékes nemzeti szervek alkalmazottaiból 

alkotott, kitoloncolást végrehajtó hatósági 

kísérőkből álló állományt, melynek tagjai a 

2008/115/EK irányelv 8. cikke (4) és (5) 

bekezdésének megfelelően visszatérési 

műveleteket hajtanak végre, és a 35. 

cikkben előírt képzésben részesültek, 

többek között az alapvető jogokról. 

Or. en 
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Módosítás  778 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató 

meghatározza az említett állomány 

számára rendelkezésre bocsátandó, 

kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők 

létszámát és profilját. A profilokban és az 

létszámban utóbb beálló bármely változás 

tekintetében ugyanezen eljárás 

alkalmazandó. A tagállamok a megadott 

profilnak megfelelő, kitoloncolást 

végrehajtó hatósági kísérők kinevezésével 

hozzájárulnak az állományhoz. 

(2) Az ügyvezető igazgató 

meghatározza az említett állomány 

számára rendelkezésre bocsátandó, 

kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők 

létszámát és profilját. A profilokban és az 

létszámban utóbb beálló bármely változás 

tekintetében ugyanezen eljárás 

alkalmazandó. A tagállamok a megadott 

profilnak megfelelő, kitoloncolást 

végrehajtó hatósági kísérők kinevezésével 

hozzájárulnak az állományhoz. Az 

állományba fel kell venni olyan 

kitoloncolást végrehajtó hatósági 

kísérőket, akik gyermekvédelmi profillal 

rendelkeznek, és részt kell venniük 

minden olyan visszatérési műveletben, 

amely gyermekeket érint. 

Or. en 

 

Módosítás  779 

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 

29 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató 

meghatározza az említett állomány 

számára rendelkezésre bocsátandó, 

kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők 

létszámát és profilját. A profilokban és az 

létszámban utóbb beálló bármely változás 

tekintetében ugyanezen eljárás 

(2) Az ügyvezető igazgató 

meghatározza az említett állomány 

számára rendelkezésre bocsátandó, 

kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők 

létszámát és profilját. A profilokban és az 

létszámban utóbb beálló bármely változás 

tekintetében ugyanezen eljárás 
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alkalmazandó. A tagállamok a megadott 

profilnak megfelelő, kitoloncolást 

végrehajtó hatósági kísérők kinevezésével 

hozzájárulnak az állományhoz. 

alkalmazandó. A tagállamok a megadott 

profilnak megfelelő, kitoloncolást 

végrehajtó hatósági kísérők kinevezésével 

hozzájárulnak az állományhoz. A 

gyermekeket érintő visszatérési műveletek 

vagy intervenciók állományába fel kell 

venni gyermekvédelmi profillal rendelkező 

kísérőt. 

Or. en 

 

Módosítás  780 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató 

meghatározza az említett állomány 

számára rendelkezésre bocsátandó, 

kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők 

létszámát és profilját. A profilokban és az 

létszámban utóbb beálló bármely változás 

tekintetében ugyanezen eljárás 

alkalmazandó. A tagállamok a megadott 

profilnak megfelelő, kitoloncolást 

végrehajtó hatósági kísérők kinevezésével 

hozzájárulnak az állományhoz. 

(2) Az igazgatótanács az ügyvezető 

igazgató javaslatára meghatározza az 

említett állomány számára rendelkezésre 

bocsátandó, kitoloncolást végrehajtó 

hatósági kísérők létszámát és profilját. A 

profilokban és az összlétszámban utóbb 

beálló bármely változás tekintetében 

ugyanezen eljárás alkalmazandó. A 

tagállamok a megadott profilnak 

megfelelő, kitoloncolást végrehajtó 

hatósági kísérők kinevezésével 

hozzájárulnak az állományhoz. 

Or. en 

Indokolás 

Az igazgatótanácsnak kell döntést hoznia és kialakítani az eljárást a kitoloncolást végrehajtó 

hatósági kísérők profiljáról és létszámáról. 

 

Módosítás  781 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok részéről a 

kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők 

tekintetében, konkrét visszatérési 

műveletekre és intervenciókra irányulóan 

tett, a következő évre szóló 

hozzájárulásokat az ügynökség és a 

tagállamok között létrejött éves kétoldalú 

tárgyalások és megállapodások alapján 

kell megtervezni. E megállapodásokkal 

összhangban a tagállamok az ügynökség 

kérelmére a kitoloncolást végrehajtó 

hatósági kísérőket bevetés céljából 

rendelkezésre bocsátják, kivéve, ha a 

nemzeti feladatok ellátását jelentősen 

érintő rendkívüli helyzettel szembesülnek. 

Az ügynökség ilyen jellegű kérelmét a 

szándékolt bevetés előtt legalább 

huszonegy munkanappal, illetve a 

gyorsreagálású visszatérési intervenció 

esetében öt munkanappal kell benyújtani. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a rendelkezés a más állományokra vonatkozó hasonló rendelkezéseket tükrözi, és fontos 

szerepe van a kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők tekintetében. 

 

Módosítás  782 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk - 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség kérésre a részt vevő 

tagállamok rendelkezésére bocsátja a 

kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőket, 

hogy a tagállamokat képviselve biztosítsák 

a visszatérő személyek kíséretét és 

visszatérési intervenciókban vegyenek 

részt. 

(3) Az ügynökség kérésre a részt vevő 

tagállamok rendelkezésére bocsátja a 

kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőket, 

hogy a tagállamokat képviselve biztosítsák 

a visszatérő személyek kíséretét és 

visszatérési műveletekben és 

intervenciókban vegyenek részt. 
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Or. fr 

 

Módosítás  783 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A kitoloncolást végrehajtó 

hatósági kísérőkre továbbra is küldő 

tagállamuk fegyelmi előírásai 

vonatkoznak. A küldő tagállam nemzeti 

jogával összhangban gondoskodik a 

megfelelő fegyelmi vagy egyéb 

intézkedésekről az alapvető jogoknak és a 

nemzetközi védelemmel kapcsolatos 

kötelezettségeknek a visszatérési művelet 

vagy a visszatérési intervenció során 

történő megsértése esetén. 

Or. en 

Indokolás 

A kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőkre ugyanazokat a fegyelmi intézkedéseket kell 

alkalmazni, mint a 20. cikk alapján az európai határ- és partvédelmi csapatokban részt vevő 

határőrökre. 

 

Módosítás  784 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség létrehozza az 

illetékes nemzeti szervek alkalmazottaiból 

alkotott, visszatérési szakemberekből álló 

állományt, melynek tagjai rendelkeznek a 

visszatéréssel összefüggő tevékenységek 

végrehajtásához szükséges készségekkel és 

szakértelemmel, és a 35. cikkben előírt 

(1) Az ügynökség létrehozza az 

illetékes nemzeti szervek alkalmazottaiból 

alkotott, visszatérési szakemberekből álló 

állományt, melynek tagjai rendelkeznek a 

visszatéréssel összefüggő tevékenységek 

végrehajtásához szükséges készségekkel és 

szakértelemmel, és a 35. cikkben előírt 
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képzésben részesültek. Ezeket a 

szakértőket rendelkezésre kell bocsátani 

egyes konkrét feladatok – többek között a 

harmadik országbeli állampolgárok 

bizonyos csoportjainak azonosítása, úti 

okmányok beszerzése harmadik 

országokból és a konzuli együttműködés 

megkönnyítése – végrehajtása céljából. 

képzésben részesültek. Ezeket a 

szakértőket rendelkezésre kell bocsátani 

egyes konkrét feladatok – többek között a 

harmadik országbeli állampolgárok 

bizonyos csoportjainak azonosítása, úti 

okmányok beszerzése harmadik 

országokból és a konzuli együttműködés 

megkönnyítése – végrehajtása céljából, 

annak felfedése nélkül, hogy a harmadik 

ország állampolgára kért-e menedékjogot. 

Or. en 

Indokolás 

A Genfi Egyezmény adminisztratív segítségnyújtással foglalkozó 25. cikke azzal is foglalkozik, 

hogy egy menekült nem hagyatkozhat a származási országa által nyújtott nemzeti szintű 

védelemmel. Célja az is, hogy megakadályozza, hogy a menekült üldöztetésnek legyen kitéve, 

amikor kapcsolatba kerül a származási országa hatóságaival, valamint azt, hogy a 

származási országban maradt családtagok és/vagy társak veszélybe kerüljenek. 

 

Módosítás  785 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató 

meghatározza az említett állomány 

számára rendelkezésre bocsátandó, 

kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők 
létszámát és profilját. A profilokban és az 

létszámban utóbb beálló bármely változás 

tekintetében ugyanezen eljárás 

alkalmazandó. A tagállamok a megadott 

profilnak megfelelő szakemberek 

kinevezésével hozzájárulnak az 

állományhoz. 

(2) Az igazgatótanács az ügyvezető 

igazgató javaslatára meghatározza az 

említett állomány számára rendelkezésre 

bocsátandó visszatérési szakemberek 

létszámát és profilját. A profilokban és az 

összlétszámban utóbb beálló bármely 

változás tekintetében ugyanezen eljárás 

alkalmazandó. A tagállamok a megadott 

profilnak megfelelő szakemberek 

kinevezésével hozzájárulnak az 

állományhoz. 

Or. en 
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Indokolás 

Az igazgatótanácsnak kell meghoznia ezt a döntést, és a kitoloncolási szakértőkre vonatkozó 

eljárást összhangba kell hoznia a többi profilra vonatkozó eljárásokkal. 

 

Módosítás  786 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok részéről a 

visszatérési szakembereik tekintetében, 

konkrét visszatérési műveletekre és 

intervenciókra irányulóan tett, a 

következő évre szóló hozzájárulásokat az 

ügynökség és a tagállamok között létrejött 

éves kétoldalú tárgyalások és 

megállapodások alapján kell megtervezni. 

E megállapodásokkal összhangban a 

tagállamok az ügynökség kérelmére a 

visszatérési szakembereket bevetés 

céljából rendelkezésre bocsátják, kivéve, 

ha a nemzeti feladatok ellátását jelentősen 

érintő rendkívüli helyzettel szembesülnek. 

Az ügynökség ilyen jellegű kérelmét a 

szándékolt bevetés előtt legalább 

huszonegy munkanappal, illetve a 

gyorsreagálású visszatérési intervenció 

esetében öt munkanappal kell benyújtani. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a rendelkezés a más állományokra vonatkozó hasonló rendelkezéseket tükrözi, és fontos 

szerepe van a visszatérési szakemberek tekintetében. 

 

Módosítás  787 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 (3a) A visszatérési szakemberekre 

továbbra is az ügynökség vagy a küldő 

tagállamuk fegyelmi előírásai 

vonatkoznak. Az ügynökség magatartási 

kódexével összhangban megfelelő 

fegyelmi intézkedést ír elő, a küldő 

tagállam pedig nemzeti jogával 

összhangban gondoskodik a megfelelő 

fegyelmi vagy egyéb intézkedésekről az 

alapvető jogoknak és a nemzetközi 

védelemmel kapcsolatos 

kötelezettségeknek a közös művelet vagy a 

gyorsreagálású határvédelmi intézkedés 

során történő megsértése esetén. 

Or. en 

Indokolás 

A visszatérési szakemberekre ugyanazokat a fegyelmi intézkedéseket kell alkalmazni, mint a 

20. cikk alapján az európai határvédelmi csapatokban részt vevő határőrökre. 

 

Módosítás  788 

Marina Albiol Guzmán 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 

 

Módosítás  789 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk - 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben a tagállamokra súlyos 

teher nehezedik az illegálisan tartózkodó 

harmadik országbeli állampolgárok 

visszatérésére irányuló kötelezettség 

2008/115/EK irányelv szerinti végrehajtása 

során, az ügynökség egy vagy több 

tagállam kérésére visszatérési intervenció 

formájában megfelelő technikai és operatív 

segítséget nyújt. Az ilyen visszatérési 

intervenciók magukban foglalhatják az 

európai visszatérési csapatok bevetését a 

fogadó tagállamokban és a tagállamokból 

induló visszatérési műveletek szervezését. 

A tagállamok rendszeresen tájékoztatják az 

ügynökséget technikai és operatív 

segítségnyújtási szükségletükről, és az 

ügynökség ez alapján kidolgoz egy gördülő 

tervet a visszatérési intervenciókra 

vonatkozóan. 

(1) Amennyiben a tagállamokra súlyos 

teher nehezedik az illegálisan tartózkodó 

harmadik országbeli állampolgárok 

visszatérésére irányuló kötelezettség 

2008/115/EK irányelv szerinti végrehajtása 

során, az ügynökség egy vagy több 

tagállam kérésére visszatérési intervenció 

formájában megfelelő technikai és operatív 

segítséget nyújt. Az ügynökség saját 

kezdeményezésére felajánlhat ilyen 

technikai és operatív segítséget a 

tagállamoknak. Az ilyen visszatérési 

intervenciók magukban foglalhatják az 

európai visszatérési csapatok bevetését a 

fogadó tagállamokban és a tagállamokból 

induló visszatérési műveletek szervezését. 

A tagállamok rendszeresen tájékoztatják az 

ügynökséget technikai és operatív 

segítségnyújtási szükségletükről, és az 

ügynökség ez alapján kidolgoz egy gördülő 

tervet a visszatérési intervenciókra 

vonatkozóan. 

Or. fr 

 

Módosítás  790 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben a tagállamokra súlyos 

teher nehezedik az illegálisan tartózkodó 

harmadik országbeli állampolgárok 

visszatérésére irányuló kötelezettség 

2008/115/EK irányelv szerinti végrehajtása 

során, az ügynökség egy vagy több 

tagállam kérésére visszatérési intervenció 

formájában megfelelő technikai és operatív 

segítséget nyújt. Az ilyen visszatérési 

intervenciók magukban foglalhatják az 

európai visszatérési csapatok bevetését a 

(1) Amennyiben a tagállamokra súlyos 

teher nehezedik az olyan harmadik 

országbeli állampolgárok visszatérésére 

irányuló kötelezettség 2008/115/EK 

irányelv szerinti végrehajtása során, akikre 

jogerős kiutasítási határozatot adtak ki, az 

ügynökség egy vagy több tagállam 

kérésére visszatérési intervenció 

formájában megfelelő technikai és operatív 

segítséget nyújt. Az ilyen visszatérési 

intervenciók magukban foglalhatják az 
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fogadó tagállamokban és a tagállamokból 

induló visszatérési műveletek szervezését. 

A tagállamok rendszeresen tájékoztatják az 

ügynökséget technikai és operatív 

segítségnyújtási szükségletükről, és az 

ügynökség ez alapján kidolgoz egy gördülő 

tervet a visszatérési intervenciókra 

vonatkozóan. 

európai visszatérési csapatok bevetését a 

fogadó tagállamokban és a tagállamokból 

induló visszatérési műveletek szervezését. 

A tagállamok rendszeresen tájékoztatják az 

ügynökséget technikai és operatív 

segítségnyújtási szükségletükről, és az 

ügynökség ez alapján kidolgoz egy gördülő 

tervet a visszatérési intervenciókra 

vonatkozóan. 

Or. en 

 

Módosítás  791 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben a tagállamokra súlyos 

teher nehezedik az illegálisan tartózkodó 

harmadik országbeli állampolgárok 

visszatérésére irányuló kötelezettség 

2008/115/EK irányelv szerinti végrehajtása 

során, az ügynökség egy vagy több 

tagállam kérésére visszatérési intervenció 

formájában megfelelő technikai és operatív 

segítséget nyújt. Az ilyen visszatérési 

intervenciók magukban foglalhatják az 

európai visszatérési csapatok bevetését a 

fogadó tagállamokban és a tagállamokból 

induló visszatérési műveletek szervezését. 

A tagállamok rendszeresen tájékoztatják az 

ügynökséget technikai és operatív 

segítségnyújtási szükségletükről, és az 

ügynökség ez alapján kidolgoz egy gördülő 

tervet a visszatérési intervenciókra 

vonatkozóan. 

(1) Amennyiben a tagállamokra súlyos 

teher nehezedik a jogellenesen tartózkodó 

harmadik országbeli állampolgárok 

visszatérésére irányuló kötelezettség 

2008/115/EK irányelv szerinti végrehajtása 

során, az ügynökség egy vagy több 

tagállam kérésére visszatérési intervenció 

formájában megfelelő technikai és operatív 

segítséget nyújt. Az ilyen visszatérési 

intervenciók magukban foglalhatják az 

európai visszatérési csapatok bevetését a 

fogadó tagállamokban és a tagállamokból 

induló visszatérési műveletek szervezését. 

A tagállamok rendszeresen tájékoztatják az 

ügynökséget technikai és operatív 

segítségnyújtási szükségletükről, és az 

ügynökség ez alapján kidolgoz egy gördülő 

tervet a visszatérési intervenciókra 

vonatkozóan. Legalább egy tagállami 

képviselőnek és a 28. cikk értelmében 

létrehozott állományból egy, a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek jelen kell lennie a 

visszatérési intervenció egésze alatt, 

egészen a nem uniós visszatérési 

célországba való megérkezésig. 
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Or. en 

 

Módosítás  792 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a tagállamok konkrét 

és aránytalan nyomással szembesülnek az 

illegálisan tartózkodó harmadik országbeli 

állampolgárok visszatérésére irányuló 

kötelezettségük 2008/115/EK irányelv 

szerinti végrehajtása során, az ügynökség 

egy vagy több tagállam kérésére 

gyorsreagálású visszatérési intervenció 

formájában megfelelő technikai és operatív 

segítséget nyújt. Az ügynökség saját 

kezdeményezésére felajánlhat ilyen 

technikai és operatív segítséget a 

tagállamoknak. A visszatérési intervenciók 

magukban foglalhatják az európai 

visszatérési csapatok gyors bevetését a 

fogadó tagállamokban és a tagállamokból 

induló visszatérési műveletek szervezését. 

(2) Amennyiben a tagállamokra súlyos 

teher nehezedik az olyan harmadik 

országbeli állampolgárok visszatérésére 

irányuló kötelezettség 2008/115/EK 

irányelv szerinti végrehajtása során, akikre 

jogerős kiutasítási határozatot adtak ki, az 

ügynökség egy vagy több tagállam 

kérésére visszatérési intervenció 

formájában megfelelő technikai és operatív 

segítséget nyújt. Az ügynökség saját 

kezdeményezésére felajánlhat ilyen 

technikai és operatív segítséget a 

tagállamoknak. A visszatérési intervenciók 

magukban foglalhatják az európai 

visszatérési csapatok gyors bevetését a 

fogadó tagállamokban és a tagállamokból 

induló visszatérési műveletek szervezését. 

Or. en 

 

Módosítás  793 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a tagállamok konkrét 

és aránytalan nyomással szembesülnek az 

illegálisan tartózkodó harmadik országbeli 

állampolgárok visszatérésére irányuló 

kötelezettségük 2008/115/EK irányelv 

szerinti végrehajtása során, az ügynökség 

egy vagy több tagállam kérésére 

(2) Amennyiben a tagállamok konkrét 

és aránytalan nyomással szembesülnek a 

jogellenesen tartózkodó harmadik 

országbeli állampolgárok visszatérésére 

irányuló kötelezettségük 2008/115/EK 

irányelv szerinti végrehajtása során, az 

ügynökség egy vagy több tagállam 
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gyorsreagálású visszatérési intervenció 

formájában megfelelő technikai és operatív 

segítséget nyújt. Az ügynökség saját 

kezdeményezésére felajánlhat ilyen 

technikai és operatív segítséget a 

tagállamoknak. A visszatérési 

intervenciók magukban foglalhatják az 

európai visszatérési csapatok gyors 

bevetését a fogadó tagállamokban és a 

tagállamokból induló visszatérési 

műveletek szervezését. 

kérésére gyorsreagálású visszatérési 

intervenció formájában megfelelő technikai 

és operatív segítséget nyújt. A visszatérési 

intervenciók magukban foglalhatják az 

európai visszatérési csapatok gyors 

bevetését a fogadó tagállamokban és a 

tagállamokból induló visszatérési 

műveletek szervezését. Legalább egy 

tagállami képviselőnek és a 28. cikk 

értelmében létrehozott állományból egy, a 

kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét 

ellátó személyek jelen kell lennie a gyors 

visszatérési intervenció egésze alatt, 

egészen a nem uniós visszatérési 

célországba való megérkezésig. 

Or. en 

 

Módosítás  794 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Merja Kyllönen, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az ügyvezető igazgató a 

tagállamokkal és az európai 

intézményekkel közösen különleges 

rendelkezéseket dolgoz ki a visszatéréssel 

kapcsolatos tevékenységekben részt vevő 

személyzetre vonatkozóan, amelyek 

részletezik feladataikat, hatásköreiket és 

felelősségüket. Különleges utasításokat 

kell meghatározni a légi jármű 

parancsnokának hatásköreire, valamint a 

nemzetközi légi közlekedési jog 

értelmében légi jármű lajstromozási 

országa büntetőjogi joghatóságának 

kiterjesztésére vonatkozóan1. 

 1 Az 1963. évi Tokiói Egyezmény 3. cikke, 

amelyet a Nemzetközi Polgári Repülési 

Szervezet vett nyilvántartásba 1969-ben 

(„A légijármű fedélzetén elkövetett 

bűncselekmény és egyéb cselekmény 
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tekintetében a lajstromozó Államnak 

joghatósága van”). 

Or. en 

 

Módosítás  795 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk - 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügyvezető igazgató a fogadó 

tagállammal és a visszatérési műveletben 

részvételre kész tagállamokkal 

egyetértésben haladéktalanul kidolgoz egy 

műveleti tervet. 

(3) Az ügyvezető igazgató a fogadó 

tagállammal és a visszatérési műveletben 

részvételre kész tagállamokkal 

egyetértésben haladéktalanul kidolgoz egy 

műveleti tervet. Az operatív terv egy 

példányát haladéktalanul meg kell 

küldeni az igazgatótanácsnak.  

Or. fr 

Módosítás  796 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügynökségre, a fogadó 

tagállamra és a részt vevő tagállamokra 

nézve kötelező műveleti terv a visszatérési 

intervenció végrehajtásához szükséges 

valamennyi vonatkozásra kiterjed, 

különösen a helyzet leírására, a célokra, a 

beavatkozás kezdési időpontjára és várható 

időtartamára, a földrajzi kiterjedésre és az 

esetlegesen harmadik országokba irányuló 

bevetésre, az európai visszatérési 

intervenciós csapat összetételére, a 

logisztikára, a pénzügyi rendelkezésekre, 

valamint a harmadik országokkal, más 

uniós ügynökségekkel, szervekkel és 

irodákkal és a nemzetközi és nem 

(4) Az ügynökségre, a fogadó 

tagállamra és a részt vevő tagállamokra 

nézve kötelező, a 15. cikkel összhangban 

kidolgozott műveleti terv a visszatérési 

intervenció végrehajtásához szükséges 

valamennyi vonatkozásra kiterjed, 

különösen a helyzet leírására, a célokra, a 

beavatkozás kezdési időpontjára és várható 

időtartamára, a földrajzi kiterjedésre és az 

esetlegesen harmadik országokba irányuló 

bevetésre, az európai visszatérési 

intervenciós csapat összetételére, valamint 

feladatainak és felelősségi köreinek 

leírására, az alapjogi biztosítékokkal 

kapcsolatos részletes rendelkezésekre, 
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kormányzati szervezetekkel való 

együttműködés módozataira. A műveleti 

terv bármilyen módosításához vagy 

kiigazításához az ügyvezető igazgató, a 

fogadó tagállam és a részt vevő tagállamok 

egyetértése szükséges. A módosított vagy 

kiigazított műveleti terv egy másolatát az 

ügynökség haladéktalanul megküldi az 

érintett tagállamoknak és az 

igazgatótanácsnak. 

beleértve a 39. cikk (6) bekezdése szerint 

az erőszak arányos alkalmazását, a 

logisztikára, a pénzügyi rendelkezésekre, 

valamint a harmadik országokkal, más 

uniós ügynökségekkel, szervekkel és 

irodákkal és a nemzetközi és nem 

kormányzati szervezetekkel való 

együttműködés módozataira. A műveleti 

terv bármilyen módosításához vagy 

kiigazításához az ügyvezető igazgató, a 

fogadó tagállam és a részt vevő tagállamok 

egyetértése szükséges. A módosított vagy 

kiigazított műveleti terv egy másolatát az 

ügynökség haladéktalanul megküldi az 

érintett tagállamoknak és az 

igazgatótanácsnak. 

Or. en 

 

Módosítás  797 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az ügynökség a rá alkalmazandó 

pénzügyi szabályokkal összhangban a saját 

költségvetéséből származó támogatásokkal 

finanszírozza vagy társfinanszírozza a 

visszatérési intervenciókat. 

(6) Az ügynökség a rá alkalmazandó 

pénzügyi szabályokkal összhangban a saját 

költségvetéséből származó és a 

tagállamoknak nyújtott támogatásokkal 

finanszírozza vagy társfinanszírozza a 

visszatérési intervenciókat. 

Or. it 

 

Módosítás  798 

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

Gomes, Birgit Sippel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 a cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 32a. cikk 

 A visszatérési műveletek és visszatérési 

intervenciók értékelése 

 Az ügyvezető igazgató értékeli a 

visszatérési műveletek és visszatérési 

intervenciók eredményeit, és a részletes 

értékelő jelentéseket az alapjogi tisztviselő 

észrevételeivel együtt az ilyen műveletek és 

intervenciók végét követő 60 napon belül 

továbbítja az igazgatótanács részére. Az 

ügynökség az eredményekről átfogó 

összehasonlító elemzést készít a jövőbeli 

visszatérési műveletek és visszatérési 

intervenciók minőségének, 

összehangoltságának, eredményességének 

és alapjogi megfelelőségének javítása 

céljából, és azt belefoglalja a konszolidált 

éves jelentésébe. 

Or. en 

Indokolás 

Ugyanúgy, ahogy a 25. cikk szerint értékelnie kell a közös műveletek és gyors határvédelmi 

intervenciók eredményeit, az ügyvezető igazgatónak hasonló módón értékelnie kell a 

visszatérési műveletek és visszatérési intervenciók eredményeit is. 

 

Módosítás  799 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 32 a. cikk 

 A visszatérési műveletek és visszatérési 

intervenciók értékelése 

 Az ügyvezető igazgató értékeli a 

visszatérési műveletek és visszatérési 

intervenciók lefolytatását és eredményeit, 
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és a részletes értékelő jelentéseket az 

alapjogi tisztviselő észrevételeivel együtt 

az ilyen műveletek és intervenciók végét 

követő 60 napon belül továbbítja az 

igazgatótanács részére. Az ügynökség az 

eredményekről átfogó összehasonlító 

elemzést készít a jövőbeli műveletek és 

intervenciók minőségének, 

összehangoltságának és 

eredményességének javítása céljából, és 

azt belefoglalja a konszolidált éves 

jelentésébe. 

Or. en 

Indokolás 

Ahogy a közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók esetében, itt is el kell végezni az 

értékelést. 

 

Módosítás  800 

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

Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 32b. cikk 

 A visszatérési műveletek és visszatérési 

intervenciók felfüggesztése vagy 

megszüntetése 

 (1) Az ügyvezető igazgató az érintett 

tagállamok tájékoztatását követően 

megszüntetheti a visszatérési műveleteket 

vagy visszatérési intervenciókat, 

amennyiben már nem teljesülnek ezen 

tevékenységek végzésének feltételei. 

 (2) Az ügyvezető igazgató megvonhatja a 

visszatérési intervenció finanszírozását, 

illetve felfüggesztheti vagy megszüntetheti 

azt, ha a fogadó tagállamok vagy a részt 

vevő tagállamok nem tartják be a műveleti 

tervet. 
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 (3) Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli 

meg, hogy fennáll és valószínűleg 

tartósan fenn is fog állni az alapvető 

jogok vagy a nemzetközi védelemmel 

kapcsolatos kötelezettségek súlyos 

megsértése, megvonja a visszatérési 

művelet vagy a visszatérési intervenció 

finanszírozását, vagy – teljes egészében 

vagy részben – felfüggeszti vagy 

megszünteti a visszatérési műveletet vagy 

a visszatérési intervenciót. 

 (4) E célból az ügynökség megállapítja és 

közzéteszi a visszatérési művelet vagy 

visszatérési intervenció finanszírozásának 

felfüggesztéséről, megszüntetéséről vagy 

megvonásáról meghozott döntést 

eredményező kritériumokat. 

Or. en 

Indokolás 

Ugyanúgy, ahogy a 24. cikk alapján hatásköre van a közös műveletek és gyors határvédelmi 

intervenciók felfüggesztésére vagy megszüntetésére, az ügyvezető igazgatónak hasonló módón 

hatáskörrel kell rendelkeznie a visszatérési műveletek és visszatérési intervenciók 

felfüggesztésére vagy megszüntetésére is. 

 

Módosítás  801 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Határ- és Parti Őrség az 

e rendeleti szerinti feladatainak ellátása 

során garantálja az alapvető jogok 

védelmét az uniós joggal, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával, a 

vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve a 

menekültek helyzetére vonatkozó 

egyezményt, valamint a nemzetközi 

védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos 

kötelezettségekkel, különösen a 

visszaküldés tilalmának elvével 

(1) Az Európai Határ- és Parti Őrség az 

e rendeleti szerinti feladatainak ellátása 

során garantálja az alapvető jogok 

védelmét az uniós joggal, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával, a 

vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve a 

menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi 

egyezményt és annak 1967. évi 

jegyzőkönyvét, valamint a nemzetközi 

védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos 

kötelezettségekkel, különösen a 
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összhangban. E célból az ügynökség 

kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja 

alapjogi stratégiáját. 

visszaküldés tilalmának elvével 

összhangban. E célból az ügynökség 

kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja 

alapjogi stratégiáját. 

Or. en 

 

Módosítás  802 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Határ- és Parti Őrség az 

e rendeleti szerinti feladatainak ellátása 

során garantálja az alapvető jogok 

védelmét az uniós joggal, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával, a 

vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve a 

menekültek helyzetére vonatkozó 

egyezményt, valamint a nemzetközi 

védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos 

kötelezettségekkel, különösen a 

visszaküldés tilalmának elvével 

összhangban. E célból az ügynökség 

kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja 

alapjogi stratégiáját. 

(1) Az Európai Határ- és Parti Őrség az 

e rendeleti szerinti feladatainak ellátása 

során garantálja az alapvető jogok 

védelmét az uniós joggal, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával, a 

vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve az 

emberi jogok európai egyezményét, a 

menekültek helyzetére vonatkozó 

egyezményt, valamint a Gyermek Jogairól 

szóló Egyezményt, különösen a 

visszaküldés tilalmának elvével 

összhangban. E célból az ügynökség 

kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja 

alapjogi stratégiáját, beleértve az arra 

szolgáló hatékony mechanizmusokat, 

hogy nyomon kövessék és biztosítsák az 

alapvető jogok és a jogállamiság 

tiszteletben tartását az ügynökség 

valamennyi tevékenységében. 

Or. en 

 

Módosítás  803 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés 



 

AM\1092761HU.doc 101/156 PE582.071v01-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Határ- és Parti Őrség az 

e rendeleti szerinti feladatainak ellátása 

során garantálja az alapvető jogok 

védelmét az uniós joggal, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával, a 

vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve a 

menekültek helyzetére vonatkozó 

egyezményt, valamint a nemzetközi 

védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos 

kötelezettségekkel, különösen a 

visszaküldés tilalmának elvével 

összhangban. E célból az ügynökség 

kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja 

alapjogi stratégiáját. 

(1) Az Európai Határ- és Parti Őrség az 

e rendeleti szerinti feladatainak ellátása 

során garantálja az alapvető jogok 

védelmét az uniós joggal, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával, a 

vonatkozó nemzetközi joggal, különösen a 

visszaküldés tilalmának elvével 

összhangban. E célból az ügynökség 

kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja 

alapjogi stratégiáját. 

Or. en 

 

Módosítás  804 

Geoffrey Van Orden 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Határ- és Parti Őrség az 

e rendeleti szerinti feladatainak ellátása 

során garantálja az alapvető jogok 

védelmét az uniós joggal, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával, a 

vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve a 

menekültek helyzetére vonatkozó 

egyezményt, valamint a nemzetközi 

védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos 

kötelezettségekkel, különösen a 

visszaküldés tilalmának elvével 

összhangban. E célból az ügynökség 

kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja 

alapjogi stratégiáját. 

(1) Az Európai Határ- és Parti Őrség az 

e rendeleti szerinti feladatainak ellátása 

során tiszteletben tartja az emberi jogok 

védelmét. 

Or. en 
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Módosítás  805 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Határ- és Parti Őrség az 

e rendeleti szerinti feladatainak ellátása 

során garantálja az alapvető jogok 

védelmét az uniós joggal, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával, a 

vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve a 

menekültek helyzetére vonatkozó 

egyezményt, valamint a nemzetközi 

védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos 

kötelezettségekkel, különösen a 

visszaküldés tilalmának elvével 

összhangban. E célból az ügynökség 

kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja 

alapjogi stratégiáját. 

(1) Az Európai Határ- és Parti Őrség az 

e rendeleti szerinti feladatainak ellátása 

során garantálja az alapvető jogok 

védelmét az uniós joggal, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával és a 

vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve a 

menekültek helyzetére vonatkozó 

egyezményt, továbbá a Gyermek Jogairól 

szóló egyezményt, valamint a nemzetközi 

védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos 

kötelezettségekkel, különös tekintettel a 

visszaküldés tilalmának elvére. E célból az 

ügynökség kidolgozza, továbbfejleszti és 

végrehajtja alapjogi stratégiáját, beleértve 

egy arra szolgáló hatékony mechanizmust 

is, hogy nyomon kövessék az alapvető 

jogok tiszteletben tartását az ügynökség 

valamennyi tevékenységében. 

Or. en 

Indokolás 

A nyomon követési mechanizmusra tett utalás összhangba hozza a rendelkezést a 71. cikk (2) 

bekezdésével, amely az alapjogi tisztviselő feladataival foglalkozik. A szöveg megegyezik a 

jelenlegi Frontex-rendelet alapjogi stratégiával foglalkozó 26a. cikkével. 

 

Módosítás  806 

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

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, 

Silvia Costa, Jean Lambert 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Határ- és Parti Őrség az (1) Az Európai Határ- és Parti Őrség az 
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e rendeleti szerinti feladatainak ellátása 

során garantálja az alapvető jogok 

védelmét az uniós joggal, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával, a 

vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve a 

menekültek helyzetére vonatkozó 

egyezményt, valamint a nemzetközi 

védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos 

kötelezettségekkel, különösen a 

visszaküldés tilalmának elvével 

összhangban. E célból az ügynökség 

kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja 

alapjogi stratégiáját. 

e rendeleti szerinti feladatainak ellátása 

során garantálja az alapvető jogok 

védelmét az uniós joggal, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával, a 

vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve az 

ENSZ Gyermek Jogairól szóló 

Egyezményét, a menekültek helyzetére 

vonatkozó egyezményt, valamint a 

nemzetközi védelemhez való hozzáféréssel 

kapcsolatos kötelezettségekkel, különösen 

a visszaküldés tilalmának elvével 

összhangban. E célból az ügynökség 

kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja 

alapjogi stratégiáját, különös figyelmet 

fordítva a gyermekek jogaira, annak 

biztosítása érdekében, hogy minden 

műveletben tiszteletben tartsák a gyermek 

mindenek felett álló érdekét.  

Or. en 

 

Módosítás  807 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Határ- és Parti Őrség az 

e rendeleti szerinti feladatainak ellátása 

során garantálja az alapvető jogok 

védelmét az uniós joggal, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával, a 

vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve a 

menekültek helyzetére vonatkozó 

egyezményt, valamint a nemzetközi 

védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos 

kötelezettségekkel, különösen a 

visszaküldés tilalmának elvével 

összhangban. E célból az ügynökség 

kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja 

alapjogi stratégiáját. 

(1) Az Európai Határ- és Parti Őrség az 

e rendeleti szerinti feladatainak ellátása 

során garantálja az alapvető jogok 

védelmét az uniós joggal, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával és a 

vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve a 

menekültek helyzetére vonatkozó 

egyezményt, továbbá a a nőkkel szemben 

alkalmazott hátrányos 

megkülönböztetések (diszkrimináció) 

minden formájának kiküszöböléséről 

szóló egyezményt, a Gyermek Jogairól 

szóló egyezményt, valamint a nemzetközi 

védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos 

kötelezettségekkel, különös tekintettel a 

visszaküldés tilalmának elvére. E célból az 

ügynökség kidolgozza, továbbfejleszti és 

végrehajtja alapjogi stratégiáját, beleértve 
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egy arra szolgáló hatékony mechanizmust 

is, hogy nyomon kövessék az alapvető 

jogok tiszteletben tartását az ügynökség 

valamennyi tevékenységében. 

Or. en 

 

Módosítás  808 

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 

33 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Határ- és Parti Őrség az 

e rendeleti szerinti feladatainak ellátása 

során garantálja az alapvető jogok 

védelmét az uniós joggal, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával, a 

vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve a 

menekültek helyzetére vonatkozó 

egyezményt, valamint a nemzetközi 

védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos 

kötelezettségekkel, különösen a 

visszaküldés tilalmának elvével 

összhangban. E célból az ügynökség 

kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja 

alapjogi stratégiáját. 

(1) Az Európai Határ- és Parti Őrség az 

e rendeleti szerinti feladatainak ellátása 

során garantálja az alapvető jogok 

védelmét az uniós joggal, különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával, az 

emberi jogok európai egyezményével, a 

vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve a 

menekültek helyzetére vonatkozó 

egyezményt, továbbá az ENSZ Gyermek 

Jogairól szóló egyezményét, valamint a 

nemzetközi védelemhez való hozzáféréssel 

kapcsolatos kötelezettségekkel, különösen 

a visszaküldés tilalmának elvével 

összhangban. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás hivatkozik az emberi jogok európai egyezményére és a Gyermek Jogairól szóló 

ENSZ-egyezményre. Egyben a következetesség érdekében törli a bekezdés utolsó szakaszát, és 

áthelyezi a következő bekezdésbe. 

 

Módosítás  809 

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

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 
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Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az ügynökség kidolgozza, 

továbbfejleszti és végrehajtja az alapjogi 

stratégiát. Az ügynökség a konzultatív 

fórummal és az alapjogi tisztviselővel 

szoros együttműködésben hatékony 

mechanizmusokat léptet életbe, hogy az 

ügynökség valamennyi tevékenységében 

nyomon kövesse az alapvető jogok 

tiszteletben tartását. 

Or. en 

 

Módosítás  810 

Geoffrey Van Orden 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatai teljesítése során biztosítja, hogy 

egyetlen személy sem szállítható partra 

olyan országban, nem kényszeríthető egy 

olyan országba történő belépésre, nem 

irányítható olyan országba, és nem adható 

át vagy téríthető vissza egyéb módon olyan 

ország hatóságainak, amely megsérti a 

visszaküldés tilalmára vonatkozó elvet, 

vagy ahol fennáll egy a visszaküldés 

tilalmának elvét megsértő más országba 

való kiutasítás vagy visszaküldés veszélye. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  811 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef 

Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Birgit Sippel, Elly Schlein 
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Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatai teljesítése során biztosítja, hogy 

egyetlen személy sem szállítható partra 

olyan országban, nem kényszeríthető egy 

olyan országba történő belépésre, nem 

irányítható olyan országba, és nem adható 

át vagy téríthető vissza egyéb módon olyan 

ország hatóságainak, amely megsérti a 

visszaküldés tilalmára vonatkozó elvet, 

vagy ahol fennáll egy a visszaküldés 

tilalmának elvét megsértő más országba 

való kiutasítás vagy visszaküldés veszélye. 

(2) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatai teljesítése során biztosítja, hogy 

senki nem tehető partra olyan országban, 

nem kényszeríthető egy olyan országba 

történő belépésre, nem irányítható olyan 

országba, és nem adható át vagy küldhető 

vissza egyéb módon olyan ország 

hatóságainak – a visszaküldés tilalmának 

az elvét megsértve –, ahol többek között 

komolyan fenyegeti az a veszély, hogy 

halálra ítélik, kínozzák, üldözik vagy más 

embertelen vagy megalázó bánásmódnak 

vagy büntetésnek vetik alá, vagy ahol a 

szabadságát veszély fenyegetné a faji 

hovatartozása, vallása, nemzetisége, 

szexuális irányultsága, valamely 

társadalmi csoporthoz tartozása vagy 

politikai meggyőződése miatt; illetve 

amely esetében komolyan fennáll annak a 

veszélye, hogy ezen elvet megsértve 

kiutasítják, kitoloncolják vagy kiadják egy 

másik ilyen országba. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás összhangba hozza a rendelkezést a külső tengeri határok őrizetére vonatkozó 

szabályokat a Frontex által koordinált operatív együttműködés keretében megállapító 

656/2014/EU rendelet 4. cikkével. 

 

Módosítás  812 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatai teljesítése során biztosítja, hogy 

(2) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatai teljesítése során biztosítja, hogy 
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egyetlen személy sem szállítható partra 

olyan országban, nem kényszeríthető egy 

olyan országba történő belépésre, nem 

irányítható olyan országba, és nem adható 

át vagy téríthető vissza egyéb módon olyan 

ország hatóságainak, amely megsérti a 

visszaküldés tilalmára vonatkozó elvet, 

vagy ahol fennáll egy a visszaküldés 

tilalmának elvét megsértő más országba 

való kiutasítás vagy visszaküldés veszélye. 

senki nem tehető partra olyan országban, 

nem kényszeríthető egy olyan országba 

történő belépésre, nem irányítható olyan 

országba, és nem adható át vagy küldhető 

vissza egyéb módon olyan ország 

hatóságainak, ahol többek között 

komolyan fenyegeti az a veszély, hogy 

halálra ítélik, kínozzák, üldözik vagy más 

embertelen vagy megalázó bánásmódnak 

vagy büntetésnek vetik alá, vagy ahol 

életét vagy szabadságát veszély fenyegetné 

a faji hovatartozása, vallása, nemzetisége, 

szexuális irányultsága, valamely 

társadalmi csoporthoz tartozása vagy 

politikai meggyőződése miatt; illetve 

amely esetében komolyan fennáll annak a 

veszélye, hogy a visszaküldés tilalmának 

elvét megsértve kiutasítják, kitoloncolják, 

kiadják vagy visszaküldik egy másik ilyen 

országba; biztosítja továbbá a kollektív 

kiutasítás tilalmának betartását. E célból 

a harmadik országokkal folytatott operatív 

együttműködés kezdeményezése előtt, 

valamint minden operatív tervbe 

biztosítékokat kell beépíteni. 

Or. en 

 

Módosítás  813 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatai teljesítése során biztosítja, hogy 

egyetlen személy sem szállítható partra 

olyan országban, nem kényszeríthető egy 

olyan országba történő belépésre, nem 

irányítható olyan országba, és nem adható 

át vagy téríthető vissza egyéb módon olyan 

ország hatóságainak, amely megsérti a 

visszaküldés tilalmára vonatkozó elvet, 

vagy ahol fennáll egy a visszaküldés 

tilalmának elvét megsértő más országba 

(2) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatai teljesítése során biztosítja, hogy 

senki nem tehető partra olyan országban, 

nem kényszeríthető egy olyan országba 

történő belépésre, nem irányítható olyan 

országba, és nem adható át vagy küldhető 

vissza egyéb módon olyan ország 

hatóságainak, ahol többek között 

komolyan fenyegeti az a veszély, hogy 

halálra ítélik, kínozzák, üldözik vagy más 

embertelen vagy megalázó bánásmódnak 
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való kiutasítás vagy visszaküldés veszélye. vagy büntetésnek vetik alá, vagy ahol 

életét vagy szabadságát veszély fenyegetné 

a faji hovatartozása, vallása, nemzetisége, 

szexuális irányultsága, valamely 

társadalmi csoporthoz tartozása vagy 

politikai meggyőződése miatt; illetve 

amely esetében komolyan fennáll annak a 

veszélye, hogy a visszaküldés tilalmának 

elvét megsértve kiutasítják, kitoloncolják, 

kiadják vagy visszaküldik egy másik ilyen 

országba. 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a tengerfelügyeletről szóló rendelet 4. cikkének (1) bekezdését. 

 

Módosítás  814 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatai teljesítése során biztosítja, hogy 

egyetlen személy sem szállítható partra 

olyan országban, nem kényszeríthető egy 

olyan országba történő belépésre, nem 

irányítható olyan országba, és nem adható 

át vagy téríthető vissza egyéb módon olyan 

ország hatóságainak, amely megsérti a 

visszaküldés tilalmára vonatkozó elvet, 

vagy ahol fennáll egy a visszaküldés 

tilalmának elvét megsértő más országba 

való kiutasítás vagy visszaküldés veszélye. 

(2) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatai teljesítése során biztosítja, hogy 

egyetlen személy sem szállítható partra 

olyan országban, nem kényszeríthető egy 

olyan országba történő belépésre, nem 

irányítható olyan országba, és nem adható 

át vagy téríthető vissza egyéb módon olyan 

ország hatóságainak, amely megsérti a 

visszaküldés tilalmára vonatkozó elvet. 

Or. en 

 

Módosítás  815 

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

33 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatainak ellátása során figyelembe 

veszi a gyermekek, az emberkereskedelem 

áldozatai, az orvosi ellátásra szoruló 

személyek, a nemzetközi védelemre 

szoruló személyek, a tengeren bajba jutott 

személyek, továbbá a különösen 

kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéb 

személyek különleges szükségleteit. 

(3) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatainak ellátása során figyelembe 

veszi a gyermekek, az orvosi ellátásra 

szoruló személyek, a tengeren bajba jutott 

személyek, továbbá a különösen 

kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéb 

személyek különleges szükségleteit. 

Or. en 

 

Módosítás  816 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatainak ellátása során figyelembe 

veszi a gyermekek, az emberkereskedelem 

áldozatai, az orvosi ellátásra szoruló 

személyek, a nemzetközi védelemre 

szoruló személyek, a tengeren bajba jutott 

személyek, továbbá a különösen 

kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéb 

személyek különleges szükségleteit. 

(3) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatainak ellátása során figyelembe 

veszi a gyermekek, az emberkereskedelem 

áldozatai, az orvosi ellátásra szoruló 

személyek, a nemzetközi védelemre 

szoruló személyek, a tengeren bajba jutott 

személyek, továbbá a különösen 

kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéb 

személyek különleges szükségleteit, és 

foglalkozik jogaikkal. 

Or. en 

 

Módosítás  817 

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 

33 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatainak ellátása során figyelembe 

veszi a gyermekek, az emberkereskedelem 

áldozatai, az orvosi ellátásra szoruló 

személyek, a nemzetközi védelemre 

szoruló személyek, a tengeren bajba jutott 

személyek, továbbá a különösen 

kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéb 

személyek különleges szükségleteit. 

(3) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatainak ellátása során figyelembe 

veszi a gyermekek, a kísérő nélküli 

kiskorúak, az emberkereskedelem 

áldozatai, az orvosi ellátásra szoruló 

személyek, a nemzetközi védelemre 

szoruló személyek, a tengeren bajba jutott 

személyek, továbbá a különösen 

kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéb 

személyek különleges szükségleteit. 

Or. en 

 

Módosítás  818 

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 

33 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatainak ellátása során figyelembe 

veszi a gyermekek, az emberkereskedelem 

áldozatai, az orvosi ellátásra szoruló 

személyek, a nemzetközi védelemre 

szoruló személyek, a tengeren bajba jutott 

személyek, továbbá a különösen 

kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéb 

személyek különleges szükségleteit. 

(3) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatainak ellátása során figyelembe 

veszi a gyermekek, különösen a kísérő 

nélküli kiskorúak és a fogyatékkal élő 

gyermekek, az emberkereskedelem 

áldozatai, az orvosi ellátásra szoruló 

személyek, a nemzetközi védelemre 

szoruló személyek, a tengeren bajba jutott 

személyek, továbbá a különösen 

kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéb 

személyek különleges szükségleteit. 

Or. en 

 

Módosítás  819 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatainak ellátása során figyelembe 

veszi a gyermekek, az emberkereskedelem 

áldozatai, az orvosi ellátásra szoruló 

személyek, a nemzetközi védelemre 

szoruló személyek, a tengeren bajba jutott 

személyek, továbbá a különösen 

kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéb 

személyek különleges szükségleteit. 

(3) Az Európai Határ- és Parti Őrség 

feladatainak ellátása során jobban 

meghatározza ás figyelembe veszi a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek, 

például a gyermekek, az 

emberkereskedelem áldozatai, az orvosi 

ellátásra szoruló személyek, terhes nők, a 

nemzetközi védelemre szoruló személyek 

és a tengeren bajba jutott személyek 

különleges szükségleteit. 

Or. en 

 

Módosítás  820 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Feladatainak ellátása során a 

tagállamokkal folytatott kapcsolatai és a 

harmadik országokkal történő 

együttműködés keretében az ügynökség 

figyelembe veszi a konzultatív fórum és az 

alapjogi tisztviselő jelentéseit. 

(4) Valamennyi feladata ellátása során 

a tagállamokkal folytatott kapcsolatai és a 

harmadik országokkal történő 

együttműködés keretében az ügynökség 

figyelembe veszi a konzultatív fórum és az 

alapjogi tisztviselő jelentéseit. Az 

ügynökség tájékoztatja a konzultatív 

fórumot és az alapjogi tisztviselőt, hogy az 

e szervek fórum jelentéseire és ajánlásaira 

adott válaszként hogyan módosította vagy 

nem módosította tevékenységeit, és ezt 

részletezi az éves jelentésében. 

Or. en 

 

Módosítás  821 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Feladatainak ellátása során a 

tagállamokkal folytatott kapcsolatai és a 

harmadik országokkal történő 

együttműködés keretében az ügynökség 

figyelembe veszi a konzultatív fórum és az 

alapjogi tisztviselő jelentéseit. 

(4) Valamennyi feladata ellátása során 

a tagállamokkal folytatott kapcsolatai és a 

harmadik országokkal történő 

együttműködés keretében az ügynökség 

figyelembe veszi a konzultatív fórum és az 

alapjogi tisztviselő jelentéseit. Az 

ügynökség tájékoztatja a konzultatív 

fórumot és az alapjogi tisztviselőt, hogy az 

e szervek fórum jelentéseire és ajánlásaira 

adott válaszként hogyan módosította vagy 

nem módosította tevékenységeit, és ezt 

részletezi az éves jelentésében. 

Or. en 

 

Módosítás  822 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Feladatainak ellátása során a 

tagállamokkal folytatott kapcsolatai és a 

harmadik országokkal történő 

együttműködés keretében az ügynökség 

figyelembe veszi a konzultatív fórum és az 

alapjogi tisztviselő jelentéseit. 

(4) Valamennyi feladata ellátása 

során, ideértve az alapvető jogok 

tiszteletben tartását nyomon követő 

hatékony mechanizmus továbbfejlesztését 

és végrehajtását is, a tagállamokkal 

folytatott kapcsolatai és a harmadik 

országokkal történő együttműködés 

keretében az ügynökség figyelembe veszi a 

konzultatív fórum és az alapjogi tisztviselő 

jelentéseit. 

Or. en 

 

Módosítás  823 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 4 bekezdés – 1 pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1) Az ügynökség éves 

munkaprogramjában részletes programot 

mutat be az alapjogi stratégia 

továbbfejlesztésére és végrehajtására, és 

erről beszámol az éves tevékenységi 

jelentésében. 

Or. en 

 

Módosítás  824 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az ügynökség éves és többéves 

munkaprogramjában részletes programot 

mutat be az alapjogi stratégia 

továbbfejlesztésére és végrehajtására, és 

erről beszámol az éves tevékenységi 

jelentésében. 

Or. en 

 

Módosítás  825 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az ügynökség éves 

munkaprogramjában részletes programot 

mutat be az alapjogi stratégia 

továbbfejlesztésére és végrehajtására, és 

erről beszámol az éves tevékenységi 

jelentésében. 

Or. en 
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Módosítás  826 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség kidolgoz és 

továbbfejleszt egy, az ügynökség által 

összehangolt valamennyi határellenőrzési 

műveletre alkalmazandó magatartási 

kódexet. A magatartási kódex 

meghatározza a jogállamiság és az alapvető 

jogok tiszteletben tartása elveinek 

biztosítását célzó, az ügynökség 

tevékenységében részt vevő minden 

személyre alkalmazandó eljárásokat, 

különös hangsúlyt fektetve a kísérő nélküli 

kiskorúakra és a kiszolgáltatott helyzetben 

lévő személyekre, valamint a nemzetközi 

védelmet kereső személyekre. 

(1) Az ügynökség kidolgoz és 

továbbfejleszt egy, az ügynökség által 

összehangolt, a visszatérési műveletek 

kivételével valamennyi határellenőrzési 

műveletre alkalmazandó magatartási 

kódexet. A magatartási kódex 

meghatározza a jogállamiság és az alapvető 

jogok tiszteletben tartása elveinek 

biztosítását célzó, az ügynökség 

tevékenységében részt vevő minden 

személyre alkalmazandó eljárásokat, 

különös hangsúlyt fektetve a kísérő nélküli 

kiskorúakra és a kiszolgáltatott helyzetben 

lévő személyekre. 

Or. en 

 

Módosítás  827 

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

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

Lambert, Nathalie Griesbeck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség kidolgoz és 

továbbfejleszt egy, az ügynökség által 

összehangolt valamennyi határellenőrzési 

műveletre alkalmazandó magatartási 

kódexet. A magatartási kódex 

meghatározza a jogállamiság és az alapvető 

jogok tiszteletben tartása elveinek 

biztosítását célzó, az ügynökség 

tevékenységében részt vevő minden 

személyre alkalmazandó eljárásokat, 

(1) Az ügynökség kidolgoz és 

továbbfejleszt egy, az ügynökség által 

összehangolt valamennyi határellenőrzési 

műveletre alkalmazandó magatartási 

kódexet. A magatartási kódex 

meghatározza a jogállamiság és az alapvető 

jogok tiszteletben tartása elveinek 

biztosítását célzó, az ügynökség 

tevékenységében részt vevő minden 

személyre alkalmazandó eljárásokat, 
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különös hangsúlyt fektetve a kísérő nélküli 

kiskorúakra és a kiszolgáltatott helyzetben 

lévő személyekre, valamint a nemzetközi 

védelmet kereső személyekre. 

különös hangsúlyt fektetve a gyermekekre, 

a kísérő nélküli kiskorúakra és a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő 

személyekre, valamint a nemzetközi 

védelmet kereső személyekre. 

Or. en 

 

Módosítás  828 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség kidolgozza és 

rendszeresen frissíti a harmadik országok 

illegálisan tartózkodó állampolgárainak 

visszatérésére vonatkozó magatartási 

kódexet, amely az ügynökség által 

koordinált vagy szervezett valamennyi 

visszatérési művelet és visszatérési 

intervenció során alkalmazandó. A 

magatartási kódex leírja azokat a közös, 

egységesített eljárásokat, amelyek 

leegyszerűsítik a visszatérési műveletek és 

visszatérési intervenciók megszervezését, 

illetve biztosítják, hogy a visszatérésre 

emberséges módon, valamint az alapvető 

jogok – különösen az emberi méltóság 

elvének, a kínzás és az embertelen vagy 

megalázó bánásmód vagy büntetés 

tilalmának, a szabadsághoz és 

biztonsághoz való jog, a személyes adatok 

védelméhez való jog és a 

megkülönböztetés tilalma elveinek – teljes 

körű tiszteletben tartásával kerüljön sor. 

(2) Az ügynökség kidolgozza és 

rendszeresen frissíti a harmadik országok 

azon állampolgárainak visszatérésére 

vonatkozó magatartási kódexet, akikre 

jogerős kiutasítási határozat vonatkozik, 

amely magatartási kódex az ügynökség 

által koordinált vagy szervezett valamennyi 

visszatérési művelet és visszatérési 

intervenció során alkalmazandó. A 

magatartási kódex leírja azokat a közös, 

egységesített eljárásokat, amelyek 

leegyszerűsítik a visszatérési műveletek és 

visszatérési intervenciók megszervezését, 

illetve biztosítják, hogy a visszatérésre 

emberséges módon, valamint az alapvető 

jogok – különösen az emberi méltóság 

elvének, a kínzás és az embertelen vagy 

megalázó bánásmód vagy büntetés 

tilalmának, a szabadsághoz és 

biztonsághoz való jog, a személyes adatok 

védelméhez való jog és a 

megkülönböztetés tilalma elveinek – teljes 

körű tiszteletben tartásával kerüljön sor. 

Or. en 

 

Módosítás  829 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség kidolgozza és 

rendszeresen frissíti a harmadik országok 

illegálisan tartózkodó állampolgárainak 

visszatérésére vonatkozó magatartási 

kódexet, amely az ügynökség által 

koordinált vagy szervezett valamennyi 

visszatérési művelet és visszatérési 

intervenció során alkalmazandó. A 

magatartási kódex leírja azokat a közös, 

egységesített eljárásokat, amelyek 

leegyszerűsítik a visszatérési műveletek és 

visszatérési intervenciók megszervezését, 

illetve biztosítják, hogy a visszatérésre 

emberséges módon, valamint az alapvető 

jogok – különösen az emberi méltóság 

elvének, a kínzás és az embertelen vagy 

megalázó bánásmód vagy büntetés 

tilalmának, a szabadsághoz és 

biztonsághoz való jog, a személyes adatok 

védelméhez való jog és a 

megkülönböztetés tilalma elveinek – teljes 

körű tiszteletben tartásával kerüljön sor. 

(2) Az ügynökség betartja a harmadik 

országok illegálisan tartózkodó 

állampolgárainak visszatérésére vonatkozó 

visszatérési kézikönyvet, amely az 

ügynökség által koordinált vagy szervezett 

valamennyi visszatérési művelet és 

visszatérési intervenció során 

alkalmazandó, és biztosítja, hogy a 

2008/115/EK irányelv közös szabályait és 

eljárásait végrehajtják. 

Or. en 

 

Módosítás  830 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség kidolgozza és 

rendszeresen frissíti a harmadik országok 

illegálisan tartózkodó állampolgárainak 

visszatérésére vonatkozó magatartási 

kódexet, amely az ügynökség által 

koordinált vagy szervezett valamennyi 

visszatérési művelet és visszatérési 

(2) Az ügynökség kidolgozza és 

rendszeresen frissíti a harmadik országok 

jogellenesen tartózkodó állampolgárainak 

visszatérésére vonatkozó magatartási 

kódexet, amely az ügynökség által 

koordinált vagy szervezett valamennyi 

visszatérési művelet és visszatérési 
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intervenció során alkalmazandó. A 

magatartási kódex leírja azokat a közös, 

egységesített eljárásokat, amelyek 

leegyszerűsítik a visszatérési műveletek és 

visszatérési intervenciók megszervezését, 

illetve biztosítják, hogy a visszatérésre 

emberséges módon, valamint az alapvető 

jogok – különösen az emberi méltóság 

elvének, a kínzás és az embertelen vagy 

megalázó bánásmód vagy büntetés 

tilalmának, a szabadsághoz és 

biztonsághoz való jog, a személyes adatok 

védelméhez való jog és a 

megkülönböztetés tilalma elveinek – teljes 

körű tiszteletben tartásával kerüljön sor. 

intervenció során alkalmazandó. A 

magatartási kódex leírja azokat a közös, 

egységesített eljárásokat, amelyek 

leegyszerűsítik a visszatérési műveletek és 

visszatérési intervenciók megszervezését, 

illetve biztosítják, hogy a visszatérésre 

emberséges módon, valamint az alapvető 

jogok – különösen az emberi méltóság 

elvének, a kínzás és az embertelen vagy 

megalázó bánásmód vagy büntetés 

tilalmának, a szabadsághoz és 

biztonsághoz való jog, a személyes adatok 

védelméhez való jog és a 

megkülönböztetés tilalma elveinek – teljes 

körű tiszteletben tartásával kerüljön sor. 

Or. en 

 

Módosítás  831 

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

Dalton, Jussi Halla-aho 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A visszatérésre vonatkozó 

magatartási kódex különös figyelmet 

fordít a kitoloncolás hatékony ellenőrzési 

rendszerének létrehozására vonatkozó, a 

2008/115/EK irányelv44 8. cikkének (6) 

bekezdésében megállapított tagállami 

kötelezettségre és az alapjogi stratégiára. 

törölve 

__________________  

44 HL L 348., 2008.12.21., 98. o.  

Or. en 

 

Módosítás  832 

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

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

Griesbeck, Jean Lambert 
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Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség a tagállamok 

megfelelő képzési szervezeteivel 

együttműködve célzott képzési eszközöket 

dolgoz ki, továbbá az európai határ- és 

partvédelmi csapatok tagjai közé tartozó 

határőrök és más érintett személyzet 

számára a feladataikkal és hatásköreikkel 

összefüggő továbbképzéseket biztosít. Az 

ügynökség személyzetéhez tartozó 

szakértők a továbbképzéseknek és 

gyakorlatoknak az ügynökség éves 

munkaprogramjában említett ütemtervével 

összhangban ezekkel a határőrökkel 

rendszeres gyakorlatokat tartanak. 

(1) Az ügynökség a tagállamok 

megfelelő képzési szervezeteivel 

együttműködve célzott képzési eszközöket 

dolgoz ki, ideértve a gyermekekre 

vonatkozó egyedi intézkedéseket is a 

gyermekek érintettsége esetén, továbbá az 

európai határ- és partvédelmi csapatok 

tagjai közé tartozó határőrök és más 

érintett személyzet számára a feladataikkal 

és hatásköreikkel összefüggő 

továbbképzéseket biztosít. Az ügynökség 

személyzetéhez tartozó szakértők a 

továbbképzéseknek és gyakorlatoknak az 

ügynökség éves munkaprogramjában 

említett ütemtervével összhangban ezekkel 

a határőrökkel rendszeres gyakorlatokat 

tartanak. 

Or. en 

 

Módosítás  833 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség a tagállamok 

megfelelő képzési szervezeteivel 

együttműködve célzott képzési eszközöket 

dolgoz ki, továbbá az európai határ- és 

partvédelmi csapatok tagjai közé tartozó 

határőrök és más érintett személyzet 

számára a feladataikkal és hatásköreikkel 

összefüggő továbbképzéseket biztosít. Az 

ügynökség személyzetéhez tartozó 

szakértők a továbbképzéseknek és 

gyakorlatoknak az ügynökség éves 

munkaprogramjában említett ütemtervével 

összhangban ezekkel a határőrökkel 

rendszeres gyakorlatokat tartanak. 

(1) Az ügynökség a tagállamok 

megfelelő képzési szervezeteivel, az 

Európai Menekültügyi Támogatási 

Hivatallal és az Európai Unió Alapjogi 

Ügynökségével együttműködve célzott 

képzési eszközöket dolgoz ki, továbbá az 

európai határ- és partvédelmi csapatok 

tagjai közé tartozó határőrök, parti őrség és 

más érintett személyzet számára a 

feladataikkal és hatásköreikkel összefüggő 

továbbképzéseket biztosít, és képzést 

biztosít azokról a feltételekről, hogy a 

tevékenységek során teljes körűen 

tiszteletben kell tartani az alapvető 
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jogokat. Az ügynökség, az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatal és az 

Európai Unió Alapjogi Ügynökség 
személyzetéhez tartozó szakértők a 

továbbképzéseknek és gyakorlatoknak az 

ügynökség éves munkaprogramjában 

említett ütemtervével összhangban ezekkel 

a határőrökkel és parti őrséggel rendszeres 

gyakorlatokat tartanak. 

Or. en 

 

Módosítás  834 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség megteszi az annak 

biztosításához szükséges 

kezdeményezéseket, hogy a tagállamok 

minden határőre és egyéb személyzete, 

amely részt vesz az európai határ- és 

partvédelmi csapatokban, valamint az 

ügynökség személyzete az ügynökség által 

szervezett operatív tevékenységekben való 

részvételt megelőzően képzésben 

részesüljön a vonatkozó uniós és 

nemzetközi jogszabályokról, beleértve az 

alapvető jogokat és a nemzetközi 

védelemhez való hozzáférést, valamint a 

kutató-mentő műveleteket. 

(2) Az ügynökség megteszi az annak 

biztosításához szükséges 

kezdeményezéseket, hogy a tagállamok 

minden határőre és egyéb személyzete, 

amely részt vesz az európai határ- és 

partvédelmi csapatokban, valamint az 

ügynökség személyzete az ügynökség által 

szervezett operatív tevékenységekben való 

részvételt megelőzően képzésben 

részesüljön a vonatkozó uniós és 

nemzetközi jogszabályokról, beleértve az 

alapvető jogokat, valamint a kutató-mentő 

műveleteket. 

Or. en 

 

Módosítás  835 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség megteszi az annak 

biztosításához szükséges 

kezdeményezéseket, hogy a tagállamok 

minden határőre és egyéb személyzete, 

amely részt vesz az európai határ- és 

partvédelmi csapatokban, valamint az 

ügynökség személyzete az ügynökség által 

szervezett operatív tevékenységekben való 

részvételt megelőzően képzésben 

részesüljön a vonatkozó uniós és 

nemzetközi jogszabályokról, beleértve az 

alapvető jogokat és a nemzetközi 

védelemhez való hozzáférést, valamint a 

kutató-mentő műveleteket. 

(2) Az ügynökség megteszi az annak 

biztosításához szükséges 

kezdeményezéseket, hogy a tagállamok 

minden határőre és egyéb személyzete, 

amely részt vesz az európai határ- és 

partvédelmi csapatokban, valamint az 

ügynökség személyzete és az ügynökség 

által szervezett operatív tevékenységekben 

részt vevő harmadik országok határőrei az 

ilyen tevékenységekben való részvételt 

megelőzően képzésben részesüljenek a 

vonatkozó uniós és nemzetközi 

jogszabályokról, beleértve az alapvető 

jogokat és a nemzetközi védelemhez való 

hozzáférést, a védelmet kérő személyek 

azonosítására és a megfelelő 

létesítményekbe történő irányításukra 

vonatkozó iránymutatásokat, a 

gyermekek, köztük a kísérő nélküli 

kiskorúak, az emberkereskedelem 

áldozatai, a sürgős orvosi 

segítségnyújtásra szoruló személyek és 

más különösen kiszolgáltatott személyek 

sajátos szükségleteinek kezelésére 

vonatkozó iránymutatásokat, valamint a 

kutató-mentő műveleteket. 

Or. en 

Indokolás 

Meg kell tartani a védelmet kérő személyekre vonatkozó jelenlegi rendelet szövegét. Emellett 

a határőröket ki kell képezni arra, hogyan foglalkozzanak a kiszolgáltatott személyekkel, 

köztük a gyermekekkel. 

 

Módosítás  836 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség megteszi az annak 

biztosításához szükséges 

kezdeményezéseket, hogy a tagállamok 

minden határőre és egyéb személyzete, 

amely részt vesz az európai határ- és 

partvédelmi csapatokban, valamint az 

ügynökség személyzete az ügynökség által 

szervezett operatív tevékenységekben való 

részvételt megelőzően képzésben 

részesüljön a vonatkozó uniós és 

nemzetközi jogszabályokról, beleértve az 

alapvető jogokat és a nemzetközi 

védelemhez való hozzáférést, valamint a 

kutató-mentő műveleteket. 

(2) Az ügynökség megteszi az annak 

biztosításához szükséges 

kezdeményezéseket, hogy a tagállamok 

minden határőre és egyéb személyzete, 

amely részt vesz az európai határ- és 

partvédelmi csapatokban, valamint az 

ügynökség személyzete az ügynökség által 

szervezett operatív tevékenységekben való 

részvételt megelőzően képzésben 

részesüljön a vonatkozó uniós és 

nemzetközi jogszabályokról és 

gyakorlatról, beleértve az alapvető jogokat 

és a nemzetközi védelemhez való 

hozzáférést, a kutató-mentő műveleteket, 

valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévő 

személyek jobb azonosítását és a 

számukra nyújtott támogatást. 

Or. en 

 

Módosítás  837 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség megteszi a 

szükséges kezdeményezéseket a 

visszatérési feladatokban közreműködő, a 

28., 29. és 30. cikkben említett 

állományhoz tartozó személyzetnek 

nyújtott képzésre. Az ügynökség biztosítja, 

hogy a visszatérési műveletekben vagy 

visszatérési intervenciókban részt vevő 

valamennyi személyzet, valamint az 

ügynökség személyzete az ügynökség által 

szervezett operatív tevékenységekben való 

részvételt megelőzően képzésben 

részesüljön a vonatkozó uniós és 

nemzetközi jogszabályokról, beleértve az 

alapvető jogokat és a nemzetközi 

védelemhez való hozzáférést. 

(3) Az ügynökség megteszi a 

szükséges kezdeményezéseket a 

visszatérési feladatokban közreműködő, a 

28., 29. és 30. cikkben említett 

állományhoz tartozó személyzetnek 

nyújtott képzésre. Az ügynökség biztosítja, 

hogy a visszatérési műveletekben vagy 

visszatérési intervenciókban részt vevő 

valamennyi személyzet, valamint az 

ügynökség személyzete az ügynökség által 

szervezett operatív tevékenységekben való 

részvételt megelőzően képzésben 

részesüljön a vonatkozó uniós és 

nemzetközi jogszabályokról és 

gyakorlatról, beleértve az alapvető 

jogokat, a nemzetközi védelemhez való 
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hozzáférést, valamint a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő személyek jobb 

azonosítását és a számukra nyújtott 

támogatást. 

Or. en 

 

Módosítás  838 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség megteszi a 

szükséges kezdeményezéseket a 

visszatérési feladatokban közreműködő, a 

28., 29. és 30. cikkben említett 

állományhoz tartozó személyzetnek 

nyújtott képzésre. Az ügynökség biztosítja, 

hogy a visszatérési műveletekben vagy 

visszatérési intervenciókban részt vevő 

valamennyi személyzet, valamint az 

ügynökség személyzete az ügynökség által 

szervezett operatív tevékenységekben való 

részvételt megelőzően képzésben 

részesüljön a vonatkozó uniós és 

nemzetközi jogszabályokról, beleértve az 

alapvető jogokat és a nemzetközi 

védelemhez való hozzáférést. 

(3) Az ügynökség megteszi a 

szükséges kezdeményezéseket a 

visszatérési feladatokban közreműködő, a 

28., 29. és 30. cikkben említett 

állományhoz tartozó személyzetnek 

nyújtott képzésre. Az ügynökség biztosítja, 

hogy a visszatérési műveletekben vagy 

visszatérési intervenciókban részt vevő 

valamennyi személyzet, valamint az 

ügynökség személyzete az ügynökség által 

szervezett operatív tevékenységekben való 

részvételt megelőzően képzésben 

részesüljön a vonatkozó uniós és 

nemzetközi jogszabályokról, beleértve az 

alapvető jogokat. 

Or. en 

 

Módosítás  839 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség megteszi a 

szükséges kezdeményezéseket a 

visszatérési feladatokban közreműködő, a 

(3) Az ügynökség megteszi a 

szükséges kezdeményezéseket a 

visszatérési feladatokban közreműködő, a 
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28., 29. és 30. cikkben említett 

állományhoz tartozó személyzetnek 

nyújtott képzésre. Az ügynökség biztosítja, 

hogy a visszatérési műveletekben vagy 

visszatérési intervenciókban részt vevő 

valamennyi személyzet, valamint az 

ügynökség személyzete az ügynökség által 

szervezett operatív tevékenységekben való 

részvételt megelőzően képzésben 

részesüljön a vonatkozó uniós és 

nemzetközi jogszabályokról, beleértve az 

alapvető jogokat és a nemzetközi 

védelemhez való hozzáférést. 

28., 29. és 30. cikkben említett 

állományhoz tartozó személyzetnek 

nyújtott képzésre. Az ügynökség biztosítja, 

hogy a visszatérési műveletekben vagy 

visszatérési intervenciókban részt vevő 

valamennyi személyzet, valamint az 

ügynökség személyzete az ügynökség által 

szervezett operatív tevékenységekben való 

részvételt megelőzően képzésben 

részesüljön a vonatkozó uniós és 

nemzetközi jogszabályokról, beleértve az 

alapvető jogokat, a nemzetközi védelemhez 

való hozzáférést és a kiszolgáltatott 

személyek számára az áldozatkezelési 

mechanizmusokhoz való hozzáférést. 

Or. en 

 

Módosítás  840 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség megteszi a 

szükséges kezdeményezéseket a 

visszatérési feladatokban közreműködő, a 

28., 29. és 30. cikkben említett 

állományhoz tartozó személyzetnek 

nyújtott képzésre. Az ügynökség biztosítja, 

hogy a visszatérési műveletekben vagy 

visszatérési intervenciókban részt vevő 

valamennyi személyzet, valamint az 

ügynökség személyzete az ügynökség által 

szervezett operatív tevékenységekben való 

részvételt megelőzően képzésben 

részesüljön a vonatkozó uniós és 

nemzetközi jogszabályokról, beleértve az 

alapvető jogokat és a nemzetközi 

védelemhez való hozzáférést. 

(3) Az ügynökség megteszi a 

szükséges kezdeményezéseket a 

visszatérési feladatokban közreműködő, a 

28., 29. és 30. cikkben említett 

állományhoz tartozó személyzetnek 

nyújtott képzésre. Az ügynökség biztosítja, 

hogy a visszatérési műveletekben vagy 

visszatérési intervenciókban részt vevő 

valamennyi személyzet, valamint az 

ügynökség személyzete az ügynökség által 

szervezett operatív tevékenységekben való 

részvételt megelőzően képzésben 

részesüljön a vonatkozó uniós és 

nemzetközi jogszabályokról, beleértve az 

alapvető jogokat, az erőszak 

alkalmazásának arányosságát, a 

nemzetközi védelemhez való hozzáférést 

és a kiszolgáltatott személyek számára az 

áldozatkezelési mechanizmusokhoz való 

hozzáférést. 
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Or. en 

 

Módosítás  841 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügynökség elkészíti és 

továbbfejleszti a határőrök képzésének 

egységes alaptanterveit, illetve európai 

szinten képzést biztosít a tagállamok 

nemzeti határőreinek oktatói részére, 

beleértve az alapvető jogokkal, a 

nemzetközi védelemhez való 

hozzáféréssel, valamint a vonatkozó 

tengerjoggal kapcsolatos képzést is. Az 

ügynökség a konzultatív fórummal 

folytatott konzultációt követően készíti el 

az egységes alaptanterveket. A tagállamok 

felhasználják az egységes alaptanterveket a 

határőrök és a visszatérési feladatokban 

közreműködő személyzet képzése során. 

(4) Az ügynökség elkészíti és 

továbbfejleszti a határőrök képzésének 

egységes alaptanterveit, illetve európai 

szinten képzést biztosít a tagállamok 

nemzeti határőreinek oktatói részére, 

beleértve az alapvető jogokkal, a 

nemzetközi védelemhez való 

hozzáféréssel, a vonatkozó tengerjoggal, a 

34. cikkel összhangban kidolgozott 

magatartási kódexszel, valamint az 

alkalmazandó nemzetközi normákkal, 

például a Sphere humanitárius 

segítségnyújtás során alkalmazandó 

minimális normáival kapcsolatos képzést 

is. Az ügynökség a konzultatív fórummal 

folytatott konzultációt követően készíti el 

az egységes alaptanterveket. A tagállamok 

felhasználják az egységes alaptanterveket a 

határőrök és a visszatérési feladatokban 

közreműködő személyzet képzése során. 

Or. en 

 

Módosítás  842 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügynökség elkészíti és 

továbbfejleszti a határőrök képzésének 

egységes alaptanterveit, illetve európai 

szinten képzést biztosít a tagállamok 

(4) Az ügynökség elkészíti és 

továbbfejleszti a határőrök képzésének 

egységes alaptanterveit, illetve európai 

szinten képzést biztosít a tagállamok 
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nemzeti határőreinek oktatói részére, 

beleértve az alapvető jogokkal, a 

nemzetközi védelemhez való 

hozzáféréssel, valamint a vonatkozó 

tengerjoggal kapcsolatos képzést is. Az 

ügynökség a konzultatív fórummal 

folytatott konzultációt követően készíti el 

az egységes alaptanterveket. A tagállamok 

felhasználják az egységes alaptanterveket a 

határőrök és a visszatérési feladatokban 

közreműködő személyzet képzése során. 

nemzeti határőreinek oktatói részére, 

beleértve az alapvető jogokkal, a 

nemzetközi védelemhez való 

hozzáféréssel, valamint a vonatkozó 

tengerjoggal kapcsolatos képzést is. Az 

ügynökség az alapjogi tisztviselővel 

együttműködve és a konzultatív fórummal 

folytatott konzultációt követően készíti el 

az egységes alaptanterveket. A tagállamok 

felhasználják az egységes alaptanterveket a 

határőrök és a visszatérési feladatokban 

közreműködő személyzet képzése során. 

Or. en 

 

Módosítás  843 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügynökség elkészíti és 

továbbfejleszti a határőrök képzésének 

egységes alaptanterveit, illetve európai 

szinten képzést biztosít a tagállamok 

nemzeti határőreinek oktatói részére, 

beleértve az alapvető jogokkal, a 

nemzetközi védelemhez való hozzáféréssel, 
valamint a vonatkozó tengerjoggal 

kapcsolatos képzést is. Az ügynökség a 

konzultatív fórummal folytatott 

konzultációt követően készíti el az 

egységes alaptanterveket. A tagállamok 

felhasználják az egységes alaptanterveket a 

határőrök és a visszatérési feladatokban 

közreműködő személyzet képzése során. 

(4) Az ügynökség elkészíti és 

továbbfejleszti a határőrök képzésének 

egységes alaptanterveit, illetve európai 

szinten képzést biztosít a tagállamok 

nemzeti határőreinek oktatói részére, 

beleértve az alapvető jogokkal, valamint a 

vonatkozó tengerjoggal kapcsolatos 

képzést is. Az ügynökség a konzultatív 

fórummal folytatott konzultációt követően 

készíti el az egységes alaptanterveket. A 

tagállamok felhasználják az egységes 

alaptanterveket a határőrök és a 

visszatérési feladatokban közreműködő 

személyzet képzése során. 

Or. en 

 

Módosítás  844 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 
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Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügynökség elkészíti és 

továbbfejleszti a határőrök képzésének 

egységes alaptanterveit, illetve európai 

szinten képzést biztosít a tagállamok 

nemzeti határőreinek oktatói részére, 

beleértve az alapvető jogokkal, a 

nemzetközi védelemhez való 

hozzáféréssel, valamint a vonatkozó 

tengerjoggal kapcsolatos képzést is. Az 

ügynökség a konzultatív fórummal 

folytatott konzultációt követően készíti el 

az egységes alaptanterveket. A tagállamok 

felhasználják az egységes alaptanterveket a 

határőrök és a visszatérési feladatokban 

közreműködő személyzet képzése során. 

(4) Az ügynökség elkészíti és 

továbbfejleszti a határőrök képzésének 

egységes alaptanterveit, illetve európai 

szinten képzést biztosít a tagállamok 

nemzeti határőreinek oktatói részére, 

beleértve az alapvető jogokkal, a 

nemzetközi védelemhez való 

hozzáféréssel, a kiszolgáltatott helyzetben 

lévő személyek jobb azonosításával és a 

számukra nyújtott támogatással, valamint 

a vonatkozó tengerjoggal kapcsolatos 

képzést is. Az ügynökség a konzultatív 

fórummal folytatott konzultációt követően 

készíti el az egységes alaptanterveket. A 

tagállamok felhasználják az egységes 

alaptanterveket a határőrök és a 

visszatérési feladatokban közreműködő 

személyzet képzése során. 

Or. en 

 

Módosítás  845 

Barbara Spinelli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az ügynökség a tagállamokkal és 

harmadik országokkal együttműködve 

képzési tevékenységeket szervezhet a 

területükön. 

(6) Az ügynökség a tagállamokkal 

együttműködve képzési tevékenységeket 

szervezhet. 

Or. en 

 

Módosítás  846 

Michał Boni 
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Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az ügynökség a tagállamokkal és 

harmadik országokkal együttműködve 

képzési tevékenységeket szervezhet a 

területükön. 

(6) Az ügynökség a tagállamokkal és 

harmadik országokkal együttműködve 

képzési tevékenységeket szervezhet a 

területükön. Az ügynökség ösztönzi az 

együttműködést és a képzések szervezését 

a tagállamok és a harmadik országok 

körében. 

Or. en 

 

Módosítás  847 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség proaktívan 

figyelemmel kíséri és elősegíti a külső 

határok ellenőrzése és a visszatérés 
tekintetében releváns kutatási és 

innovációs tevékenységeket, ideértve a 

fejlett megfigyelési technológiák – többek 

között a távirányítású légijármű-

rendszerek – alkalmazását. Az ügynökség 

e kutatás eredményeit továbbítja a 

Bizottságnak és a tagállamoknak. Az 

ügynökség adott esetben felhasználja 

ezeket az eredményeket a közös 

műveletek, a gyors határvédelmi 

intervenciók, a visszatérési műveletek és 

visszatérési intervenciók során. 

(1) Az ügynökség proaktívan 

figyelemmel kíséri az EU külső határai 

tekintetében releváns kutatási és 

innovációs tevékenységeket. 

Or. en 

 

Módosítás  848 

Michał Boni 

 



 

PE582.071v01-00 128/156 AM\1092761HU.doc 

HU 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség proaktívan 

figyelemmel kíséri és elősegíti a külső 

határok ellenőrzése és a visszatérés 

tekintetében releváns kutatási és 

innovációs tevékenységeket, ideértve a 

fejlett megfigyelési technológiák – többek 

között a távirányítású légijármű-rendszerek 

– alkalmazását. Az ügynökség e kutatás 

eredményeit továbbítja a Bizottságnak és a 

tagállamoknak. Az ügynökség adott 

esetben felhasználja ezeket az 

eredményeket a közös műveletek, a gyors 

határvédelmi intervenciók, a visszatérési 

műveletek és visszatérési intervenciók 

során. 

(1) Az ügynökség proaktívan 

figyelemmel kíséri, népszerűsíti és 

elősegíti a külső határok ellenőrzése és a 

visszatérés tekintetében releváns kutatási 

és innovációs tevékenységeket, ideértve a 

fejlett megfigyelési technológiák – többek 

között a távirányítású légijármű-rendszerek 

– alkalmazását. Az ügynökség e kutatás 

eredményeit továbbítja a Bizottságnak és a 

tagállamoknak. Az ügynökség adott 

esetben felhasználja ezeket az 

eredményeket a közös műveletek, a gyors 

határvédelmi intervenciók, a visszatérési 

műveletek és visszatérési intervenciók 

során. 

Or. en 

 

Módosítás  849 

Péter Niedermüller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség proaktívan 

figyelemmel kíséri és elősegíti a külső 

határok ellenőrzése és a visszatérés 

tekintetében releváns kutatási és 

innovációs tevékenységeket, ideértve a 

fejlett megfigyelési technológiák – többek 

között a távirányítású légijármű-

rendszerek – alkalmazását. Az ügynökség 

e kutatás eredményeit továbbítja a 

Bizottságnak és a tagállamoknak. Az 

ügynökség adott esetben felhasználja 

ezeket az eredményeket a közös 

műveletek, a gyors határvédelmi 

intervenciók, a visszatérési műveletek és 

visszatérési intervenciók során. 

(1) Az ügynökség proaktívan 

figyelemmel kíséri és elősegíti a külső 

határok ellenőrzése tekintetében releváns 

kutatási és innovációs tevékenységeket, 

ideértve a fejlett megfigyelési technológiák 

alkalmazását. Az ügynökség e kutatás 

eredményeit továbbítja a Bizottságnak és a 

tagállamoknak. Az ügynökség adott 

esetben felhasználja ezeket az 

eredményeket a közös műveletek, a gyors 

határvédelmi intervenciók, a visszatérési 

műveletek és visszatérési intervenciók 

során. 
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Or. en 

 

Módosítás  850 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség proaktívan 

figyelemmel kíséri és elősegíti a külső 

határok ellenőrzése és a visszatérés 

tekintetében releváns kutatási és 

innovációs tevékenységeket, ideértve a 

fejlett megfigyelési technológiák – többek 

között a távirányítású légijármű-rendszerek 

– alkalmazását. Az ügynökség e kutatás 

eredményeit továbbítja a Bizottságnak és a 

tagállamoknak. Az ügynökség adott 

esetben felhasználja ezeket az 

eredményeket a közös műveletek, a gyors 

határvédelmi intervenciók, a visszatérési 

műveletek és visszatérési intervenciók 

során. 

(1) Az ügynökség proaktívan 

figyelemmel kíséri és elősegíti a külső 

határok ellenőrzése és a visszatérés 

tekintetében releváns kutatási és 

innovációs tevékenységeket, ideértve a 

fejlett megfigyelési technológiák – többek 

között a távirányítású légijármű-rendszerek 

– alkalmazását. Az ügynökség e kutatás 

eredményeit továbbítja a Bizottságnak, az 

Európai Parlamentnek és a 

tagállamoknak. Az ügynökség adott 

esetben felhasználja ezeket az 

eredményeket a közös műveletek, a gyors 

határvédelmi intervenciók, a visszatérési 

műveletek és visszatérési intervenciók 

során. 

Or. en 

 

Módosítás  851 

Barbara Spinelli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség segítséget nyújt a 

tagállamoknak és a Bizottságnak a 

kulcsfontosságú kutatási témák 

azonosításában. Az ügynökség segítséget 

nyújt a Bizottságnak a vonatkozó uniós 

kutatási és innovációs keretprogramok 

meghatározásában és végrehajtásában. 

(2) Az ügynökség segítséget nyújt a 

tagállamoknak és a Bizottságnak a 

kulcsfontosságú kutatási témák 

azonosításában. Az ügynökség segítséget 

nyújt a Bizottságnak a vonatkozó uniós 

kutatási és innovációs keretprogramok 

meghatározásában. 
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Or. en 

 

Módosítás  852 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség segítséget nyújt a 

tagállamoknak és a Bizottságnak a 

kulcsfontosságú kutatási témák 

azonosításában. Az ügynökség segítséget 

nyújt a Bizottságnak a vonatkozó uniós 

kutatási és innovációs keretprogramok 

meghatározásában és végrehajtásában. 

(2) Az ügynökség segítséget nyújt a 

tagállamoknak és a Bizottságnak a 

kulcsfontosságú kutatási témák 

azonosításában. Az ügynökség segítséget 

nyújt a tagállamoknak és a Bizottságnak a 

vonatkozó uniós kutatási és innovációs 

keretprogramok meghatározásában és 

végrehajtásában. 

Or. en 

 

Módosítás  853 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség a kutatási és 

innovációs keretprogram – különösen a 

„Horizont 2020” kutatási és innovációs 

keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi 

program – keretében végrehajtja a kutatási 

és innovációs keretprogram 

határbiztonsághoz kapcsolódó részeit. E 

célból az ügynökség feladatai a 

következők: 

(3) Az ügynökség a kutatási és 

innovációs keretprogram – különösen a 

„Horizont 2020” kutatási és innovációs 

keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi 

program – keretében nyomon követi a 

kutatási és innovációs keretprogram uniós 

külső határokhoz kapcsolódó részeit. E 

célból az ügynökség a következő 

feladatokat követi nyomon: 

Or. en 

 

Módosítás  854 

Barbara Spinelli 
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Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 3 bekezdés– a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a Bizottság által elfogadott 

megfelelő munkaprogramok alapján 

irányítja a programvégrehajtás egyes 

szakaszait, továbbá konkrét projektek 

egyes szakaszait a teljes projektciklus 

során, amennyiben a Bizottság erre 

felhatalmazta az ügynökséget a 

felhatalmazó jogi aktussal; 

a) a) a Bizottság által elfogadott 

megfelelő munkaprogramok alapján a 

programvégrehajtás irányítása a teljes 

projektciklus során; 

Or. en 

 

Módosítás  855 

Barbara Spinelli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) elfogadja a bevételekkel és a 

kiadásokkal kapcsolatos, a költségvetés 

végrehajtását szolgáló jogi aktusokat, 

továbbá elvégzi a program igazgatásához 

szükséges műveleteket, amennyiben a 

Bizottság erre felhatalmazta az 

ügynökséget a felhatalmazó jogi aktussal; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  856 

Barbara Spinelli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) támogatást nyújt a 

programvégrehajtáshoz, amennyiben a 

törölve 
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Bizottság erre felhatalmazta az 

ügynökséget a felhatalmazó jogi 

aktusban. 

Or. en 

 

Módosítás  857 

Péter Niedermüller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Azokon a területeken, amelyek 

tekintetében a 36. cikk (3) bekezdése 

alapján nem hatalmazták fel a források 

kezelésével, az ügynökség a tagállami 

hatóságokkal és a magán piaci 

szereplőkkel közösen társfinanszírozhatja 

az innovatív technológiák kereskedelmi 

forgalmazást megelőző beszerzését és 

közbeszerzését. 

Or. en 

 

Módosítás  858 

Péter Niedermüller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 3 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) Az ügynökség a titkárság 

rendelkezésére bocsátja az Európai 

Bizottság által létrehozott platformot, 

amelyben a megfelelő európai 

ügynökségek, kutatóintézetek, az iparág és 

a szolgáltatók, valamint az érintett 

tagállamok hatóságai vesznek részt. E 

platform célja az, hogy kidolgozza a 

határőrségeket és parti őrségeket 

támogató technológiai és innovációs 

útitervet. 
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Or. en 

 

Módosítás  859 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügynökség kísérleti projekteket 

tervezhet és hajthat végre az e rendelet 

hatálya alá tartozó ügyekben. 

(4) Az ügynökség az Európai 

Parlament és a Tanács jóváhagyására is 

figyelemmel kísérleti projekteket tervezhet 

és hajthat végre az e rendelet hatálya alá 

tartozó ügyekben. 

Or. en 

 

Módosítás  860 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügynökség kísérleti projekteket 

tervezhet és hajthat végre az e rendelet 

hatálya alá tartozó ügyekben. 

(4) Az ügynökség támogatást nyújthat 

a kísérleti projektek tervezéséhez és 

végrehajtásához az e rendelet hatálya alá 

tartozó ügyekben. 

Or. en 

 

Módosítás  861 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az ügynökség nyilvánosságra 

hozza az összes kutatási projektjét, 
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beleértve a demonstrációs projekteket is, 

az érintett együttműködő partnereket és a 

projekt költségvetését.  

Or. en 

 

Módosítás  862 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 4 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4b) Az ügynökség biztosítja a 

lobbitevékenység átláthatóságát azzal, 

hogy közzéteszi a harmadik érdekelt 

felekkel tartott valamennyi találkozóját. 

Or. en 

Indokolás 

Az ügynökségnek követnie kell a bankszektor területén működő uniós ügynökségek (például az 

Európai Bankhatóság, az ESMA és az EIOPA) bevált gyakorlatát, amelyek már 

kötelezettséget vállaltak arra, hogy közzéteszik a harmadik érdekelt felekkel tartott 

találkozóikat. 

 

Módosítás  863 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség a rá alkalmazandó 

pénzügyi szabályokkal összhangban a 

közös műveletek, kísérleti projektek, gyors 

határvédelmi intervenciók, visszatérési 

műveletek, visszatérési intervenciók vagy 

technikai segítségnyújtási projektek során 

bevethető műszaki eszközöket szerezhet be 

(1) Az ügynökség a rá alkalmazandó 

pénzügyi szabályokkal összhangban a 

közös műveletek, kísérleti projektek, gyors 

határvédelmi intervenciók, kutatási és 

mentési műveletek, visszatérési műveletek, 

visszatérési intervenciók vagy technikai 

segítségnyújtási projektek során bevethető 
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– egyedül vagy valamely tagállammal 

közös tulajdonban – vagy bérelhet. 

műszaki eszközöket szerezhet be – egyedül 

vagy valamely tagállammal közös 

tulajdonban – vagy bérelhet. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás abból következik, hogy a 4. és 7. cikket kiegészítették a kutatási és mentési 

műveletekkel. 

 

Módosítás  864 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügynökség az ügyvezető 

igazgatónak az igazgatótanáccsal folytatott 

konzultációt követő határozata révén 

műszaki eszközöket, például 

ujjnyomatvételi 

berendezéstujjnyomatvételi berendezést 
szerezhet be. Az ügynökség számára 

jelentős költségekkel járó 

eszközbeszerzésekre vagy -bérlésekre 

alapos szükséglet- és költség-haszon 

elemzést követően kerülhet sor. Az ilyen 

kiadásoknak szerepelniük kell az 

ügynökségnek az igazgatótanács által 

elfogadott költségvetésében. 

(2) Az ügynökség az ügyvezető 

igazgatónak az igazgatótanáccsal folytatott 

konzultációt követő határozata révén 

élvonalbeli műszaki eszközöket szerezhet 

be. Az ügynökség számára jelentős 

költségekkel járó eszközbeszerzésekre 

vagy -bérlésekre alapos szükséglet- és 

költség-haszon elemzést követően kerülhet 

sor. Az ilyen kiadásoknak szerepelniük kell 

az ügynökségnek az igazgatótanács által 

elfogadott költségvetésében. 

Or. it 

Módosítás  865 

Ana Gomes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 37a. cikk 
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 Közbeszerzés 

 Az ügynökség közbeszerzéseiért a 

Bizottság és az Európai Védelmi 

Ügynökség együttesen felel, és ennek 

során az érintett európai ügynökségeket, 

kutatóintézeteket, az iparágat, a 

szolgáltatókat és az érintett tagállami 

hatóságokat egyesítő platform támogatja. 

E platform célja az, hogy azonosítsa és 

kidolgozza az ügynökségeket és a nemzeti 

határőrségeket és parti őrségeket 

támogató technológiai és innovációs 

útitervet, a stratégiai irányítás és az 

átlátható elszámoltathatóság alapján 

racionalizálva, egyesítve és megosztva az 

erőforrásokat. 

Or. en 

 

Módosítás  866 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség a külső határok 

ellenőrzésére vagy visszaküldés céljára 

szolgáló, a tagállamok vagy az ügynökség 

tulajdonát képező, illetve a tagállamok és 

az ügynökség közös tulajdonában lévő 

eszközökből álló műszakieszköz-

állományban található eszközökről 

központi nyilvántartást hoz létre és vezet. 

(1) Az ügynökség a külső határok 

ellenőrzésére, kutatásra és mentésre vagy 

visszaküldés céljára szolgáló, a tagállamok 

vagy az ügynökség tulajdonát képező, 

illetve a tagállamok és az ügynökség közös 

tulajdonában lévő eszközökből álló 

műszakieszköz-állományban található 

eszközökről központi nyilvántartást hoz 

létre és vezet. 

Or. en 

 

Módosítás  867 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az ügynökség biztosítja a 

műszakieszköz-állományban felsorolt 

eszközök kompatibilitását és 

interoperabilitását. 

 E célból meghatározza az ügynökség által 

beszerzendő eszköz által teljes körűen 

vagy részben teljesítendő műszaki 

szabványokat, valamint a tagállamok 

tulajdonában lévő, a műszakieszköz-

állományban felsorolt eszközök műszaki 

szabványait. 

Or. en 

 

Módosítás  868 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – 10 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az ügynökség teljes mértékben 

finanszírozza azon műszaki eszközök 

kiküldését, amelyek egy adott tagállam 

által egy adott év tekintetében biztosított 

minimális számú műszaki eszköz részét 

képezik. A minimális számú műszaki 

eszközök körébe nem tartozó műszaki 

eszközök kiküldését az ügynökség a 

támogatható kiadások legfeljebb 75 %-áig 

társfinanszírozza, figyelembe véve az 

ilyen műszaki eszközöket kiküldő 

tagállamok sajátos körülményeit. 

(10) Az ügynökség teljes mértékben 

finanszírozza azon műszaki eszközök 

kiküldését, amelyek egy adott tagállam 

által egy adott év tekintetében biztosított 

minimális számú műszaki eszköz részét 

képezik. A minimális számú műszaki 

eszközök körébe nem tartozó műszaki 

eszközök kiküldését az ügynökség a 

támogatható kiadások legfeljebb 100%-áig 

finanszírozza, figyelembe véve az ilyen 

műszaki eszközöket kiküldő tagállamok 

sajátos körülményeit. 

Or. en 

Indokolás 

Az ügynökségnek 100%-ig finanszíroznia kell az év elején nem biztosított eszközöket, mivel 

előfordulhat, hogy néhány tagállam nincs abban a helyzetben, hogy az év elején biztosítson 

bizonyos eszközöket a minimális eszközállomány számára, különösen akkor, ha az érintett 

földrajzi régió helyzete ingatag. 
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Módosítás  869 

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A csapatok tagjainak képeseknek 

kell lenniük a határellenőrzéshez és a 

visszatéréshez, valamint az 562/2006/EK 

rendelet és a 2008/115/EK irányelv 

célkitűzéseinek megvalósításához 

szükséges valamennyi feladat elvégzésére 

és hatáskör gyakorlására. 

(1) A csapatok tagjainak képeseknek 

kell lenniük a külső határellenőrzéshez és a 

visszatéréshez, valamint az 562/2006/EK 

rendelet és a 2008/115/EK irányelv 

célkitűzéseinek megvalósításához 

szükséges valamennyi feladat elvégzésére 

és hatáskör gyakorlására. 

Or. en 

 

Módosítás  870 

Geoffrey Van Orden 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A csapatok tagjai feladataik 

ellátása és hatáskörük gyakorlása során 

saját egyenruhájukat viselik. Az 

egyenruhán az Unió és az ügynökség 

jelével ellátott kék karszalagot viselnek, 

amely jelzi, hogy közös műveletben, 

kísérleti projektben, gyors határvédelmi 

intervencióban, visszatérési műveletben 

vagy visszatérési intervencióban vesznek 

részt. A fogadó tagállam nemzeti 

hatóságaival szembeni azonosítás céljából 

mindig maguknál tartják az akkreditációs 

jelvényt, amelyet kérésre felmutatnak. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  871 

Barbara Spinelli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A csapatok tagjai feladataik ellátása 

és hatáskörük gyakorlása során saját 

egyenruhájukat viselik. Az egyenruhán az 

Unió és az ügynökség jelével ellátott kék 

karszalagot viselnek, amely jelzi, hogy 

közös műveletben, kísérleti projektben, 

gyors határvédelmi intervencióban, 

visszatérési műveletben vagy visszatérési 

intervencióban vesznek részt. A fogadó 

tagállam nemzeti hatóságaival szembeni 

azonosítás céljából mindig maguknál 

tartják az akkreditációs jelvényt, amelyet 

kérésre felmutatnak. 

(4) A csapatok tagjai feladataik ellátása 

és hatáskörük gyakorlása során saját 

egyenruhájukat viselik. Az egyenruhán jól 

látható azonosító számot és az Unió és az 

ügynökség jelével ellátott kék karszalagot 

viselnek, amely jelzi, hogy közös 

műveletben, kísérleti projektben, gyors 

határvédelmi intervencióban, visszatérési 

műveletben vagy visszatérési 

intervencióban vesznek részt. A fogadó 

tagállam nemzeti hatóságaival szembeni 

azonosítás céljából mindig maguknál 

tartják az akkreditációs jelvényt, amelyet 

kérésre felmutatnak. 

Or. en 

 

Módosítás  872 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A csapatok tagjai feladataik ellátása 

és hatáskörük gyakorlása során saját 

egyenruhájukat viselik. Az egyenruhán az 

Unió és az ügynökség jelével ellátott kék 

karszalagot viselnek, amely jelzi, hogy 

közös műveletben, kísérleti projektben, 

gyors határvédelmi intervencióban, 

visszatérési műveletben vagy visszatérési 

intervencióban vesznek részt. A fogadó 

tagállam nemzeti hatóságaival szembeni 

azonosítás céljából mindig maguknál 

tartják az akkreditációs jelvényt, amelyet 

kérésre felmutatnak. 

(4) A csapatok tagjai feladataik ellátása 

és hatáskörük gyakorlása során saját 

egyenruhájukat viselik. Az egyenruhán jól 

látható azonosító számot és az Unió és az 

ügynökség jelével ellátott kék karszalagot 

viselnek, amely jelzi, hogy közös 

műveletben, kísérleti projektben, gyors 

határvédelmi intervencióban, visszatérési 

műveletben vagy visszatérési 

intervencióban vesznek részt. A fogadó 

tagállam nemzeti hatóságaival szembeni 

azonosítás céljából mindig maguknál 

tartják az akkreditációs jelvényt, amelyet 

kérésre felmutatnak. 
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Or. en 

 

Módosítás  873 

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

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A csapatok tagjai feladataik ellátása 

és hatáskörük gyakorlása során saját 

egyenruhájukat viselik. Az egyenruhán az 

Unió és az ügynökség jelével ellátott kék 

karszalagot viselnek, amely jelzi, hogy 

közös műveletben, kísérleti projektben, 

gyors határvédelmi intervencióban, 

visszatérési műveletben vagy visszatérési 

intervencióban vesznek részt. A fogadó 

tagállam nemzeti hatóságaival szembeni 

azonosítás céljából mindig maguknál 

tartják az akkreditációs jelvényt, amelyet 

kérésre felmutatnak. 

(4) A csapatok tagjai feladataik ellátása 

és hatáskörük gyakorlása során saját 

egyenruhájukat viselik. Az egyenruhán a 

személyazonosítást lehetővé tevő jól 

látható jelölést és az Unió és az ügynökség 

jelével ellátott kék karszalagot viselnek, 

amely jelzi, hogy közös műveletben, 

kísérleti projektben, gyors határvédelmi 

intervencióban, visszatérési műveletben 

vagy visszatérési intervencióban vesznek 

részt. A fogadó tagállam nemzeti 

hatóságaival szembeni azonosítás céljából 

mindig maguknál tartják az akkreditációs 

jelvényt, amelyet kérésre felmutatnak. 

Or. en 

 

Módosítás  874 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A csapatok tagjai a feladataik 

ellátása és hatáskörük gyakorlása során a 

küldő és a fogadó tagállam 

beleegyezésével, a fogadó tagállam 

határőreinek jelenlétében és nemzeti 

jogával összhangban alkalmazhatnak 

erőszakot, a szolgálati fegyverek, lőszerek 

és felszerelések használatát is ideértve. A 

fogadó tagállam a küldő tagállam 

(6) A csapatok tagjai a feladataik 

ellátása és hatáskörük gyakorlása során a 

küldő és a fogadó tagállam 

beleegyezésével, a fogadó tagállam 

határőreinek jelenlétében és nemzeti 

jogával összhangban, valamint a 

nemzetközi emberi jogi normákkal, köztük 

az ENSZ-nek a bűnüldöző szervek 

tagjaira vonatkozó magatartási kódexével 
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beleegyezésével a csapatok tagjai számára 

engedélyezheti, hogy a fogadó tagállam 

határőreinek távollétében erőszakot 

alkalmazzanak. 

és az erőszak és a lőfegyverek bűnüldöző 

szervek tagjai általi alkalmazására 

vonatkozó ENSZ-alapelvekkel, valamint 

az Európai Unió Alapjogi Chartájával 

összhangban alkalmazhatnak erőszakot, a 

szolgálati fegyverek, lőszerek és 

felszerelések használatát is ideértve. A 

fogadó tagállam a küldő tagállam 

beleegyezésével a csapatok tagjai számára 

engedélyezheti, hogy a fogadó tagállam 

határőreinek távollétében erőszakot 

alkalmazzanak. 

Or. en 

 

Módosítás  875 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A csapatok tagjai a feladataik 

ellátása és hatáskörük gyakorlása során a 

küldő és a fogadó tagállam 

beleegyezésével, a fogadó tagállam 

határőreinek jelenlétében és nemzeti 

jogával összhangban alkalmazhatnak 

erőszakot, a szolgálati fegyverek, lőszerek 

és felszerelések használatát is ideértve. A 

fogadó tagállam a küldő tagállam 

beleegyezésével a csapatok tagjai számára 

engedélyezheti, hogy a fogadó tagállam 

határőreinek távollétében erőszakot 

alkalmazzanak. 

(6) A csapatok tagjai a feladataik 

ellátása és hatáskörük gyakorlása során 

nem alkalmazhatnak erőszakot. 

Or. en 

 

Módosítás  876 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 6 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A csapatok tagjai a feladataik 

ellátása és hatáskörük gyakorlása során a 

küldő és a fogadó tagállam 

beleegyezésével, a fogadó tagállam 

határőreinek jelenlétében és nemzeti 

jogával összhangban alkalmazhatnak 

erőszakot, a szolgálati fegyverek, lőszerek 

és felszerelések használatát is ideértve. A 

fogadó tagállam a küldő tagállam 

beleegyezésével a csapatok tagjai számára 

engedélyezheti, hogy a fogadó tagállam 

határőreinek távollétében erőszakot 

alkalmazzanak. 

(6) A csapatok tagjai a feladataik 

ellátása és hatáskörük gyakorlása során a 

küldő és a fogadó tagállam 

beleegyezésével, a fogadó tagállam 

határőreinek jelenlétében és nemzeti 

jogával összhangban, valamint a 

nemzetközi emberi jogi normákkal, köztük 

az ENSZ-nek a bűnüldöző szervek 

tagjaira vonatkozó magatartási kódexével 

és az erőszak és a lőfegyverek bűnüldöző 

szervek tagjai általi alkalmazására 

vonatkozó ENSZ-alapelvekkel, valamint 

az Alapjogi Chartával összhangban 
alkalmazhatnak erőszakot, a szolgálati 

fegyverek, lőszerek és felszerelések 

használatát is ideértve. A fogadó tagállam a 

küldő tagállam beleegyezésével a csapatok 

tagjai számára engedélyezheti, hogy a 

fogadó tagállam határőreinek távollétében 

erőszakot alkalmazzanak. 

Or. en 

 

Módosítás  877 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A szolgálati fegyverek, lőszerek és 

felszerelések jogos önvédelem és a csapat 

tagjainak vagy más személyek jogos 

védelme esetén a fogadó tagállam nemzeti 

jogával összhangban alkalmazhatók. 

(7) A szolgálati fegyverek, lőszerek és 

felszerelések jogos önvédelem és a csapat 

tagjainak vagy más személyek jogos 

védelme esetén a fogadó tagállam nemzeti 

jogával, valamint a nemzetközi emberi 

jogi normákkal és az Alapjogi Chartával 
összhangban alkalmazhatók. 

Or. en 
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Módosítás  878 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A szolgálati fegyverek, lőszerek és 

felszerelések jogos önvédelem és a csapat 

tagjainak vagy más személyek jogos 

védelme esetén a fogadó tagállam nemzeti 

jogával összhangban alkalmazhatók. 

(7) A szolgálati fegyverek, lőszerek és 

felszerelések jogos önvédelem és a csapat 

tagjainak vagy más személyek jogos 

védelme esetén a fogadó tagállam nemzeti 

jogával, valamint a nemzetközi emberi 

jogi normákkal és az Európai Unió 

Alapjogi Chartájával összhangban 

alkalmazhatók. 

Or. en 

 

Módosítás  879 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet alkalmazásában a fogadó 

tagállam engedélyezheti a csapatok 

tagjainak, hogy a határforgalom-

ellenőrzéshez, a határőrizethez és a 

visszatéréshez szükséges nemzeti és 

európai adatbázisaiba betekinthessenek. 

A csapatok tagjai csak a feladataik 

ellátásához és hatáskörük gyakorlásához 

szükséges adatokba tekinthetnek be. A 

fogadó tagállamok a csapatok tagjainak 

kiküldése előtt értesítik az ügynökséget 

azon nemzeti és európai adatbázisokról, 

amelyekbe be lehet tekinteni. Az 

ügynökség ezt az információt a 

kiküldetésben részt vevő valamennyi 

tagállamnak rendelkezésére bocsátja. 

E rendelet alkalmazásában a fogadó 

tagállam engedélyezheti a csapatok 

tagjainak, hogy betekintsenek az európai 

adatbázisokba, és engedélyezheti nekik, 

hogy betekintsenek azokba a nemzeti 

adatbázisokba, amelyek a határforgalom-

ellenőrzéssel, a határőrizettel és a 

visszatéréssel kapcsolatos operatív tervben 

meghatározott műveleti célok 

megvalósításához szükségesek. A csapatok 

tagjai csak a feladataik ellátásához és 

hatáskörük gyakorlásához szükséges 

adatokba tekinthetnek be. A fogadó 

tagállamok a csapatok tagjainak kiküldése 

előtt értesítik az ügynökséget azon nemzeti 

és európai adatbázisokról, amelyekbe be 

lehet tekinteni. Az ügynökség ezt az 

információt a kiküldetésben részt vevő 

valamennyi tagállamnak rendelkezésére 

bocsátja. 
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Or. en 

Indokolás 

Gyakorlati akadályok lépnek fel, ha kötelezik a tagállamokat, hogy engedélyezzék az 

ügynökség által bevetett csapatok tagjai számára a nemzeti adatbázisokba való betekintést. Az 

egyik ilyen akadály lehet a nyelv. 

 

Módosítás  880 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet alkalmazásában a fogadó 

tagállam engedélyezheti a csapatok 

tagjainak, hogy a határforgalom-

ellenőrzéshez, a határőrizethez és a 

visszatéréshez szükséges nemzeti és 

európai adatbázisaiba betekinthessenek. A 

csapatok tagjai csak a feladataik 

ellátásához és hatáskörük gyakorlásához 

szükséges adatokba tekinthetnek be. A 

fogadó tagállamok a csapatok tagjainak 

kiküldése előtt értesítik az ügynökséget 

azon nemzeti és európai adatbázisokról, 

amelyekbe be lehet tekinteni. Az 

ügynökség ezt az információt a 

kiküldetésben részt vevő valamennyi 

tagállamnak rendelkezésére bocsátja. 

E rendelet alkalmazásában a fogadó 

tagállam engedélyezheti a csapatok 

tagjainak, hogy a határforgalom-

ellenőrzéshez, a határőrizethez és a 

visszatéréshez szükséges nemzeti és 

európai adatbázisaiba betekinthessenek, és 

biztosítja, hogy hatékony és tényleges 

hozzáférést kapjanak ezekhez az 

adatbázisokhoz. A csapatok tagjai csak a 

feladataik ellátásához és hatáskörük 

gyakorlásához szükséges adatokba 

tekinthetnek be. A fogadó tagállamok a 

csapatok tagjainak kiküldése előtt értesítik 

az ügynökséget azon nemzeti és európai 

adatbázisokról, amelyekbe be lehet 

tekinteni. Az ügynökség ezt az információt 

a kiküldetésben részt vevő valamennyi 

tagállamnak rendelkezésére bocsátja. 

Or. en 

 

Módosítás  881 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 (8a) A csapatok által a feladataik 

ellátása és hatásköreik gyakorlása közben 

gyűjtött vagy feldolgozott személyes 

adatok feldolgozásáért felelős adatkezelők 

a fogadó tagállamok hatóságai. 

Or. en 

 

Módosítás  882 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amikor valamely csapat tagjai egy 

fogadó államban működnek, a műveleteik 

teljesítése során általuk okozott minden 

kárért a fogadó tagállam felel, nemzeti 

jogával összhangban. 

(1) Amikor valamely csapat tagjai egy 

fogadó államban működnek, a műveleteik 

teljesítése során általuk okozott minden 

kárért az ügynökség felel, a tagállamok 

jogában közös általános elvekkel 
összhangban. 

Or. en 

 

Módosítás  883 

Barbara Spinelli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amikor valamely csapat tagjai egy 

fogadó államban működnek, a műveleteik 

teljesítése során általuk okozott minden 

kárért a fogadó tagállam felel, nemzeti 

jogával összhangban. 

(1) Amikor valamely csapat tagjai egy 

fogadó államban működnek, a műveleteik 

teljesítése során általuk okozott minden 

kárért a fogadó tagállam és az ügynökség 

egyetemlegesen felel. Amikor valamely 

csapat tagjai egy harmadik országban 

működnek, a műveleteik teljesítése során 

általuk okozott minden kárért az 

ügynökség felel. 
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Or. en 

 

Módosítás  884 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amikor valamely csapat tagjai egy 

fogadó államban működnek, a műveleteik 

teljesítése során általuk okozott minden 

kárért a fogadó tagállam felel, nemzeti 

jogával összhangban. 

(1) Amikor valamely csapat tagjai egy 

fogadó államban működnek, a műveleteik 

teljesítése során általuk okozott minden 

kárért a fogadó tagállam és az ügynökség 

egyetemlegesen felel. Amikor valamely 

csapat tagjai egy harmadik országban 

működnek, a műveleteik teljesítése során 

általuk okozott minden kárért az 

ügynökség felel. 

Or. en 

Indokolás 

Az egyetemleges felelősség értelmében a panaszos megválaszthatja, hogy az ügynökség vagy 

a fogadó tagállam ellen nyújt be kárigényt. Ha az igény megalapozott, az alperes fizeti meg a 

teljes kártérítést, és szükség esetén tárgyalást folytat annak megosztásáról. A harmadik 

országokban folytatott műveletekért az ügynökségnek teljes felelősséget kell vállalnia. 

 

Módosítás  885 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amikor valamely csapat tagjai egy 

fogadó államban működnek, a műveleteik 

teljesítése során általuk okozott minden 

kárért a fogadó tagállam felel, nemzeti 

jogával összhangban. 

(1) Amikor valamely csapat tagjai egy 

fogadó államban működnek, amely a 20. 

cikk (1) bekezdésével összhangban a 

csapatok utasításáért felelős, a műveleteik 

teljesítése során általuk okozott minden 

kárért a fogadó tagállam felel, nemzeti 
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jogával összhangban. 

Or. en 

 

Módosítás  886 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amikor valamely csapat tagjai egy 

fogadó államban működnek, a műveleteik 

teljesítése során általuk okozott minden 

kárért a fogadó tagállam felel, nemzeti 

jogával összhangban. 

(1) Amikor valamely csapat tagjai egy 

fogadó államban működnek, a műveleteik 

teljesítése során általuk okozott minden 

kárért a csapatok felelnek a fogadó 

tagállam nemzeti jogával összhangban. 

Or. en 

 

Módosítás  887 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben e kár súlyos 

gondatlanság vagy szándékos 

kötelezettségszegés eredménye, a fogadó 

tagállam a küldő tagállamhoz fordulhat a 

sértettek vagy a nevükben eljárni jogosult 

személyek részére fizetett összegeknek a 

küldő tagállam általi visszatérítéséért. 

(2) Amennyiben e kár súlyos 

gondatlanság vagy szándékos 

kötelezettségszegés eredménye, a fogadó 

tagállam vagy az ügynökség a küldő 

tagállamhoz fordulhat a sértettek vagy a 

nevükben eljárni jogosult személyek 

részére fizetett összegeknek a küldő 

tagállam általi visszatérítéséért. 

Or. en 

 

Módosítás  888 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 
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Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben e kár súlyos 

gondatlanság vagy szándékos 

kötelezettségszegés eredménye, a fogadó 

tagállam a küldő tagállamhoz fordulhat a 

sértettek vagy a nevükben eljárni jogosult 

személyek részére fizetett összegeknek a 

küldő tagállam általi visszatérítéséért. 

(2) Amennyiben e kár súlyos 

gondatlanság, szándékos 

kötelezettségszegés vagy hatáskörtúllépés 

eredménye, a jogosult sértetteket vagy 

személyeket az ügynökségnek 

kártalanítania kell. 

Or. en 

 

Módosítás  889 

Barbara Spinelli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben e kár súlyos 

gondatlanság vagy szándékos 

kötelezettségszegés eredménye, a fogadó 

tagállam a küldő tagállamhoz fordulhat a 

sértettek vagy a nevükben eljárni jogosult 

személyek részére fizetett összegeknek a 

küldő tagállam általi visszatérítéséért. 

(2) (2) Amennyiben e kár súlyos 

gondatlanság vagy szándékos 

kötelezettségszegés eredménye, a fogadó 

tagállam vagy az ügynökség a küldő 

tagállamhoz fordulhat a sértettek vagy a 

nevükben eljárni jogosult személyek 

részére fizetett összegeknek a küldő 

tagállam általi visszatérítéséért. 

Or. en 

 

Módosítás  890 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben e kár súlyos 

gondatlanság vagy szándékos 

kötelezettségszegés eredménye, a fogadó 

(2) Amennyiben e kár súlyos 

gondatlanság vagy szándékos 

kötelezettségszegés eredménye, az 
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tagállam a küldő tagállamhoz fordulhat a 

sértettek vagy a nevükben eljárni jogosult 

személyek részére fizetett összegeknek a 

küldő tagállam általi visszatérítéséért. 

ügynökség a tagállamok jogában közös 

általános elvekkel összhangban jóvátesz 

minden okozott kárt. 

Or. en 

 

Módosítás  891 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az e cikk (1) és (2) bekezdésében 

említett, a 18. cikk szerinti operatív terv 

végrehajtása során bekövetkező 

események esetén a csapatok tagjai teljes 

körűen felelnek az általuk okozott minden 

kárért. 

Or. en 

 

Módosítás  892 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok között a (2) és (3) 

bekezdés alkalmazásával kapcsolatban 

felmerülő, egymás között tárgyalás útján 

nem rendezhető vitás kérdéseket a 

tagállamok az EUMSZ 273. cikkével 

összhangban az Európai Unió Bírósága elé 

terjesztik. 

(4) A tagállamok, illetve a tagállamok 

és az ügynökség között a (2) és (3) 

bekezdés alkalmazásával kapcsolatban 

felmerülő, egymás között tárgyalás útján 

nem rendezhető vitás kérdéseket a 

tagállamok a szerződésekkel összhangban 

az Európai Unió Bírósága elé terjesztik. 

Or. en 
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Módosítás  893 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok között a (2) és (3) 

bekezdés alkalmazásával kapcsolatban 

felmerülő, egymás között tárgyalás útján 

nem rendezhető vitás kérdéseket a 

tagállamok az EUMSZ 273. cikkével 

összhangban az Európai Unió Bírósága elé 

terjesztik. 

(4) A tagállamok, illetve a tagállamok 

és az ügynökség között a (3) bekezdés 

alkalmazásával kapcsolatban felmerülő, 

egymás között tárgyalás útján nem 

rendezhető vitás kérdéseket a tagállamok 

az EUMSZ 273. cikkének sérelme nélkül 

az Európai Unió Bírósága elé terjesztik. 

Or. en 

 

Módosítás  894 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok között a (2) és (3) 

bekezdés alkalmazásával kapcsolatban 

felmerülő, egymás között tárgyalás útján 

nem rendezhető vitás kérdéseket a 

tagállamok az EUMSZ 273. cikkével 

összhangban az Európai Unió Bírósága elé 

terjesztik. 

(4) A tagállamok között a (3) bekezdés 

alkalmazásával kapcsolatban felmerülő, 

egymás között tárgyalás útján nem 

rendezhető vitás kérdéseket a tagállamok 

az EUMSZ 273. cikkével összhangban az 

Európai Unió Bírósága elé terjesztik. 

Or. en 

 

Módosítás  895 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A Bíróság rendelkezik hatáskörrel 
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az (1) és (2) bekezdésben említett károkra 

vonatkozó kártérítésből eredő jogviták 

tekintetében. 

Or. en 

Indokolás 

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért 

Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló, 2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi 

rendelet 19. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerint. 

 

Módosítás  896 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Hogy eleget tegyen az (1) 

bekezdésben a belső biztonság magas 

szintjének biztosításával kapcsolatos 

feladatának, az ügynökség az 

adatvédelemre és adatbiztonságra 

irányadó európai jogszabályok 

alkalmazása mellett hozzáfér a megfelelő 

adatbázisokhoz, például a Schengeni 

Információs Rendszerhez (SIS), a 

Vízuminformációs Rendszerhez (VIS), az 

Eurodachoz és a jövőbeli intelligens 

határ-ellenőrzési rendszerhez. 

Or. en 

 

Módosítás  897 

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

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az igazgatótanács megállapítja a 

45/2001/EK rendelet ügynökség általi 

alkalmazásához szükséges intézkedéseket, 

köztük az ügynökség adatvédelmi 

tisztviselőjére vonatkozókat is. Ezeket az 

intézkedéseket az európai adatvédelmi 

biztossal folytatott konzultációt követően 

állapítják meg. 

(2) Az adatvédelmi tisztviselőt a 

45/2001/EK rendelettel összhangban 

nevezik ki. Az igazgatótanács 

intézkedéseket hoz e rendelet ügynökség 

általi alkalmazása érdekében. Ezeket az 

intézkedéseket az európai adatvédelmi 

biztossal folytatott konzultációt követően 

állapítják meg. 

Or. en 

 

Módosítás  898 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A 47. cikk sérelme nélkül tilos az 

ügynökség által feldolgozott személyes 

adatok továbbítása és az e rendelet 

keretében feldolgozott személyes 

adatoknak a tagállamok által harmadik 

országok és más harmadik felek számára 

történő továbbítása. 

(4) A 47. cikk sérelme nélkül tilos az 

ügynökség által feldolgozott személyes 

adatok továbbítása és az e rendelet 

keretében feldolgozott személyes 

adatoknak a tagállamok által harmadik 

országok, nemzetközi szervezetek és más 

harmadik felek számára történő 

továbbítása. 

Or. en 

 

Módosítás  899 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A 47. cikk sérelme nélkül tilos az 

ügynökség által feldolgozott személyes 

adatok továbbítása és az e rendelet 

keretében feldolgozott személyes 

(4) A 47. cikk sérelme nélkül tilos az 

ügynökség által feldolgozott személyes 

adatok továbbítása és az e rendelet 

keretében feldolgozott személyes 
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adatoknak a tagállamok által harmadik 

országok és más harmadik felek számára 

történő továbbítása. 

adatoknak a tagállamok által harmadik 

országok és más harmadik felek, köztük a 

nemzetközi szervezetek számára történő 

továbbítása.  

Or. en 

 

Módosítás  900 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Amennyiben kivételes esetekben 

rendkívül sajátos körülmények között 

kifejezetten előírják, hogy a személyes 

adatokat az ügynökség vagy a tagállamok 

harmadik országoknak vagy nemzetközi 

szervezeteknek továbbítják, akkor ehhez a 

45/2001/EK rendelet 9. cikkével és a 

95/46/EK irányelv 25. és 26. cikkével 

összhangban értékelni kell a 

megfelelőséget, és egyedi biztosítékokat 

kell alkalmazni. 

Or. en 

 

Módosítás  901 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

45 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

45. cikk törölve 

A személyes adatok feldolgozásának céljai  

(1) Az ügynökség csak az alábbi célokból 

dolgozhat fel személyes adatokat: 

 

a) a közös műveletek, kísérleti projektek, 

gyors határvédelmi intervenciók 

szervezésével és koordinálásával 
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kapcsolatos, valamint a migrációkezelési 

támogató csoportok keretében fennálló 

feladatainak elvégzése a 46. cikknek 

megfelelően; 

b) a visszatérési műveletek és visszatérési 

intervenciók szervezésével és 

koordinálásával kapcsolatos feladatainak 

elvégzése a 47. cikknek megfelelően; 

 

c) a tagállamokkal, az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatallal, az 

Europollal vagy az Eurojusttal folytatott 

információcsere elősegítése 46. cikknek 

megfelelően; 

 

d) az ügynökség által végzett 

kockázatelemzés a 10. cikknek 

megfelelően; 

 

e) a hajók Eurosur keretében történő 

azonosítása és nyomon követése a 48. 

cikknek megfelelően. 

 

(2) A személyes adatok ilyen jellegű 

feldolgozása során tiszteletben kell tartani 

az arányosság elvét, és a személyes adatok 

feldolgozása szigorúan az (1) bekezdésben 

említett célokra szükséges személyes 

adatokra korlátozódik. 

 

(3) Az ügynökség számára személyes 

adatot rendelkezésre bocsátó tagállam 

vagy más uniós ügynökség meghatározza, 

hogy azt az (1) bekezdésben említettek 

szerint milyen célból vagy célokból 

dolgozzák fel. Ennek hiányában az 

érintett személyes adat szolgáltatójával 

konzultálva az ügynökség feldolgozza a 

személyes adatot, hogy meghatározza 

annak szükségességét az (1) bekezdésben 

említett célból vagy célokból történő 

további feldolgozás tekintetében. Az 

ügynökség az (1) bekezdésben foglalt 

céloktól eltérő célra csak akkor dolgozhat 

fel információkat, ha arra az 

adatszolgáltató engedélyt ad. 

 

(4) A tagállamok és az uniós ügynökségek 

a személyes adatok továbbításának 

pillanatában jelezhetik, hogy – többek 

között az adatok továbbítása, törlése vagy 

megsemmisítése vonatkozásában – 
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általános vagy egyedi hozzáférési vagy 

felhasználási korlátozások vannak 

érvényben. Amikor az adattovábbítást 

követően válik nyilvánvalóvá, hogy ilyen 

korlátozásra van szükség, erről 

tájékoztatják az ügynökséget. Az 

ügynökség köteles betartani e 

korlátozásokat. 

Or. en 

 

Módosítás  902 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

45 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség számára személyes 

adatot rendelkezésre bocsátó tagállam vagy 

más uniós ügynökség meghatározza, hogy 

azt az (1) bekezdésben említettek szerint 

milyen célból vagy célokból dolgozzák fel. 

Ennek hiányában az érintett személyes 

adat szolgáltatójával konzultálva az 

ügynökség feldolgozza a személyes adatot, 

hogy meghatározza annak szükségességét 

az (1) bekezdésben említett célból vagy 

célokból történő további feldolgozás 

tekintetében. Az ügynökség az (1) 

bekezdésben foglalt céloktól eltérő célra 
csak akkor dolgozhat fel információkat, ha 

arra az adatszolgáltató engedélyt ad. 

(3) Az ügynökség számára személyes 

adatot rendelkezésre bocsátó tagállam vagy 

más uniós ügynökség meghatározza, hogy 

azt az (1) bekezdésben említettek szerint 

milyen célból vagy célokból dolgozzák fel. 

Az ügynökség csak akkor dolgozhat fel 

információkat az eredeti céltól eltérő, (1) 

bekezdés szerinti célra, ha arra az 

adatszolgáltató engedélyt ad. 

Or. en 

 

Módosítás  903 

Ska Keller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

45 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügynökség számára személyes 

adatot rendelkezésre bocsátó tagállam vagy 

más uniós ügynökség meghatározza, hogy 

azt az (1) bekezdésben említettek szerint 

milyen célból vagy célokból dolgozzák fel. 

Ennek hiányában az érintett személyes adat 

szolgáltatójával konzultálva az ügynökség 

feldolgozza a személyes adatot, hogy 

meghatározza annak szükségességét az (1) 

bekezdésben említett célból vagy célokból 

történő további feldolgozás tekintetében. 

Az ügynökség az (1) bekezdésben foglalt 

céloktól eltérő célra csak akkor dolgozhat 

fel információkat, ha arra az 

adatszolgáltató engedélyt ad. 

(3) Az ügynökség számára személyes 

adatot rendelkezésre bocsátó tagállam vagy 

más uniós ügynökség meghatározza, hogy 

azt az (1) bekezdésben említettek szerint 

milyen célból vagy célokból dolgozzák fel. 

Ennek hiányában az érintett személyes adat 

szolgáltatójával konzultálva az ügynökség 

feldolgozza a személyes adatot, hogy 

meghatározza annak szükségességét az (1) 

bekezdésben említett célból vagy célokból 

történő további feldolgozás tekintetében. 

Or. en 

 


