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A belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítása ***I 

Az Európai Parlament 2013. június 12-i jogalkotási állásfoglalása az 562/2006/EK 

rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés kivételes körülmények közötti 

ideiglenes visszaállítására vonatkozó közös szabályok megállapítása érdekében történő 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2011)0560), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 

bekezdésére, 77. cikkének (1) és (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság 

benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7–0248/2011), 

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

bekezdésére, 

– tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. 

jegyzőkönyv értelmében a francia nemzetgyűlés, a holland szenátus, a holland 

képviselőház, a portugál parlament, a román szenátus, a szlovák parlament és a svéd 

parlament által benyújtott, indokolással ellátott véleményekre, amelyek szerint a 

javasolt jogalkotási aktus nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével, 

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. május 30-i írásbeli kötelezettségvállalására, 

amely szerint elfogadja a Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére, 

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

0200/2012), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság jelen állásfoglaláshoz csatolt közös 

nyilatkozatát. 

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

lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 



 

P7_TC1-COD(2011)0242 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013június 12-én került 

elfogadásra az 562/2006/EK rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés 

kivételes körülmények közötti ideiglenes visszaállítására vonatkozó közös szabályok 

megállapítása érdekében történő módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a 

végleges jogalkotási aktussal, 1051/2013/EU rendelet.) 



 

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság üdvözli a Schengeni Határ-ellenőrzési 

Kódexnek a belső határokon történő határellenőrzés kivételes körülmények közötti ideiglenes 

visszaállítására vonatkozó közös szabályok megállapítása érdekében történő módosításáról 

szóló rendelet, valamint a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és 

nyomonkövetési mechanizmus létrehozásáról szóló rendelet elfogadását. Az intézmények úgy 

vélik, hogy ezek az új mechanizmusok megfelelő választ jelentenek az Európai Tanács 

2011. június 24-i következtetéseiben megfogalmazott azon felhívásra, amely a schengeni 

térségben a tagállamok közötti együttműködés és kölcsönös bizalom megerősítésére és egy 

hatékony és megbízható ellenőrzési és értékelési rendszerre irányult, a közös szabályok 

érvényre juttatása, valamint az uniós vívmányokon alapuló kritériumok megerősítése, 

kiigazítása és kiterjesztése biztosításának érdekében, emlékeztetve arra is, hogy Európa külső 

határait hatékonyan és következetesen kell igazgatni, aminek alapja a közös felelősségtudat, a 

szolidaritás és a gyakorlati együttműködés. 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság kijelenti, hogy a Schengeni Határ-ellenőrzési 

Kódex módosítása meg fogja erősíteni az uniós szintű együttműködést és koordinációt, azáltal, 

hogy egyrészről kritériumokat állapít meg a határellenőrzések tagállamok általi esetleges 

visszaállítására vonatkozóan, másrészről pedig egy olyan uniós alapú mechanizmust vezet be, 

amely azon ténylegesen kritikus helyzetek kezelését szolgálja, amikor a belső határellenőrzés 

hiánya a térség általános működését teszi kockára.  

A három intézmény hangsúlyozza, hogy ez az új értékelési rendszer egy olyan uniós alapú 

mechanizmus, amely a schengeni vívmányok valamennyi aspektusára kiterjed, és a tagállamok, 

a Bizottság és a releváns uniós ügynökségek szakértőinek munkájára támaszkodik. 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság tudatában van annak, hogy az értékelési 

rendszer módosítására irányulóan a Bizottság által a jövőben benyújtott minden javaslatot 

konzultációs céllal meg kell küldeni az Európai Parlamentnek, hogy annak véleményét a 

végleges szöveg elfogadása előtt a lehető legnagyobb mértékben be lehessen építeni abba. 

 


