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Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 77. cikkének (2) 
bekezdésére, amely létrehozza a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térséget, amely „biztosítja a személyek belső határokon történő ellenőrzések 
alóli mentességét”,

– tekintettel az EUMSZ 21. cikkének (1) bekezdésére és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának (a továbbiakban: a Charta) 45. cikkére, amely biztosítja a polgárok számára 
a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogot,

– tekintettel az EUMSZ 18. cikkére és a Charta 21. cikkének (2) bekezdésére, amely tiltja 
az állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetést,

– tekintettel a Chartának a menedékjogról, valamint kitoloncolás, kiutasítás vagy kiadatás 
esetén a védelemhez való jogról szóló 18. és 19. cikkére,

– tekintettel a Schengeni Megállapodás 1985. június 14-i aláírása óta folyamatosan 
fejlődő schengeni vívmányokra, amelyek immár magukban foglalnak számos uniós jogi 
aktust a belső és külső határok igazgatása, a vízumpolitika, a visszatérési politika, a 
rendőrségi együttműködés és az adatvédelem területére vonatkozóan, továbbá olyan 
jogi aktusokat, amelyek létrehoznak és irányítanak két uniós ügynökséget (az Európai 
Határ- és Partvédelmi Ügynökséget (Frontex) és a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását 
végző európai uniós ügynökséget (eu-LISA)), egy pénzügyi programot (a külső határok 
és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz) és négy nagyméretű IT-
rendszert (a Schengeni Információs Rendszert, a Vízuminformációs Rendszert, a az 
Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszert (ETIAS) és a határregisztrációs 
rendszert (EES)), illetve ezek interoperabilitását,

– tekintettel a schengeni térség működéséről szóló legutóbbi éves jelentés óta a térségnek 
a folyamatos kihívások fényében történő megerősítése érdekében elfogadott 
jogszabályokra, nevezetesen a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen 
tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő 
használatáról szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi 



rendeletre1, a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) 
létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 
2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendeletre2, a rendőrségi együttműködés és a 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi 
határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre3, az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek 
megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 
2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 
2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 
2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre4, az uniós információs rendszerek közötti 
interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi 
együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az 
(EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i 
(EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendeletre5, az Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, 
az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az 
(EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre6, az (EU) 2016/794 rendeletnek az Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozása céljából történő 
módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1241 európai parlament és 
tanácsi rendeletre7, a hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszeréről és a 
98/700/IB tanácsi együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. március 30-
i (EU) 2020/493 európai parlament és tanácsi rendeletre8, az Európai Határ- és Parti 
Őrségről, valamint az 1052/2013/EU és az (EU) 2016/1624 rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2019. november 13-i (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre9 (az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet), valamint a Közösségi 
Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról 
szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1155 európai parlamenti és tanácsi rendeletre10,

– tekintettel a Schengeni határellenőrzési kódexnek a belső határokon történő 
határellenőrzés ideiglenes visszaállítására alkalmazandó szabályok tekintetében történő 
felülvizsgálatával, a Vízuminformációs Rendszer reformjával, az ETIAS jogszabályi 
keretének kiteljesítésével, a visszatérési irányelvvel, valamint a határigazgatás és a 
vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközzel (2021--2027) kapcsolatos, 

1 HL L 312., 2018.12.7., 1. o.
2 HL L 312., 2018.12.7., 14. o.
3 HL L 312., 2018.12.7., 56. o.
4 HL L 135., 2019.5.22., 27. o.
5 HL L 135., 2019.5.22., 85. o.
6 HL L 236., 2018.9.19., 1. o.
7 HL L 236., 2018.9.19., 72. o.
8 HL L 107., 2020.4.6., 1. o.
9 HL L 295., 2019.11.14., 1. o.
10 HL L 188., 2019.7.12., 25. o.



folyamatban lévő jogalkotási munkára, továbbá a harmadik országbeli állampolgárok 
külső határokon történő előszűrésének bevezetéséről szóló rendeletre irányuló új 
javaslatra (COM(2020)0612),

– tekintettel az Európai Tanács következtetéseire, a Tanács ajánlásaira és a Bizottság 
közleményeire, iránymutatásaira és ütemterveire, amelyek célja a belső és külső 
schengeni határokon a Covid19-re adott válaszintézkedések következtében kialakult 
helyzet kezelése, mint amilyen például a Bizottság 2020. március 16-i „COVID-19: Az 
egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását 
biztosító határigazgatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatások” című közleménye1 , 
a Bizottság 2020. március 30-i, „COVID–19: Iránymutatás az EU-ba irányuló, nem 
alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozásának végrehajtásáról, az uniós 
polgárok hazaszállítására vonatkozó átutazási megállapodások megkönnyítéséről, és a 
vízumpolitikára gyakorolt hatásokról” című közleménye (C(2020)2050) és annak 
későbbi meghosszabbításai, például a 2020. április 8-i meghosszabbítása 
(COM(2020)0148), a Covid19-járvány megfékezésére irányuló intézkedések fokozatos 
megszüntetését célzó, a Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke által benyújtott 
közös ütemterv, valamint a szabad mozgásnak a Covid19-világjárvány miatti 
korlátozására vonatkozó koordinált megközelítésről szóló, 2020. október 13-i (EU) 
2020/1475 tanácsi ajánlás2,

– tekintettel a schengeni vívmányok Horvátország általi teljes körű alkalmazásának 
ellenőrzéséről szóló, 2019. október 22-i bizottsági közleményre (COM(2019)0497),

– tekintettel a Bizottság új migrációs és menekültügyi paktumról szóló, 2020. szeptember 
23-i közleményére (COM(2020)0609),

– tekintettel a schengeni térség működéséről szóló éves jelentésről szóló, 2018. május 30-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel az 1053/2013/EU tanácsi rendelet 22. cikke szerint a schengeni értékelési és 
monitoringmechanizmus működéséről szóló, 2020. november 25-i bizottsági 
közleményre (COM(2020)0779),

– tekintettel a schengeni térségnek a Covid19-világjárvány kitörését követő helyzetéről 
szóló, 2020. június 19-i állásfoglalására4,

– tekintettel „a schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában 
történő teljes körű alkalmazásáról: a belső szárazföldi, tengeri és légi határokon végzett 
ellenőrzések megszüntetéséről” szóló, 2018. december 11-i állásfoglalására5,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) a „Migráció: Alapjogi 
kérdések a szárazföldi határokon” című, 2020. december 8-i jelentésére,

1  HL C 86. I, 2020.3.16., 1. o.
2 HL L 337., 2020.10.14., 3. o.
3 HL C 76., 2020.3.9., 106. o.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0175.
5 HL C 388., 2020.11.13., 18. o.



– tekintettel a visszatérési irányelv végrehajtásáról szóló, 2020. december 17-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a Covid19 kapcsán bevezetett intézkedések demokráciára, jogállamiságra és 
alapvető jogokra gyakorolt hatásáról szóló, 2020. november 13-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak a Frontex 
felügyeletével foglalkozó munkacsoportja létrehozására és a munkacsoport által végzett 
munkára,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság schengeni ellenőrzéssel 
foglalkozó munkacsoportja által ezen állásfoglalás kapcsán végzett előkészítő munkára,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-
0183/2021),

A. mivel a schengeni térség egyedülálló megállapodás, és az Európai Unió egyik 
legnagyobb vívmánya, amely több mint 25 éve lehetővé teszi a személyek belső 
határellenőrzések nélküli szabad mozgását a schengeni térségen belül; mivel ezt 
különböző kompenzációs intézkedések révén tették lehetővé, ilyen például az 
információcserének a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásával való 
megerősítése, valamint egy értékelési mechanizmus létrehozása abból a célból, hogy 
ellenőrizzék a schengeni vívmányok tagállamok általi végrehajtását, illetve erősítsék a 
schengeni térség működésébe vetett közös bizalmat; mivel a kölcsönös bizalom 
megköveteli emellett a szolidaritást, a büntetőügyekben folytatott biztonsági, 
igazságügyi és rendőrségi együttműködést, továbbá közös álláspontot a vízumok és az 
adatvédelem terén;

B. mivel a teljes körűen működő schengeni térség és annak schengeni tagjelölt országokkal 
való jövőbeni bővítése továbbra is kulcsfontosságú a további politikai, gazdasági és 
társadalmi integráció, a kohézió előmozdítása és az országok és régiók közötti szakadék 
áthidalása szempontjából, valamint a szabad mozgás elve védelmének előfeltétele; 
mivel Schengen jövőjének nem szabad széttöredezettnek lennie;

C. mivel a belső határellenőrzések megszüntetése az egyik alapvető, gyakorlati 
alkotóeleme az európai eszme polgárok által megalkotott fogalmának, és döntő 
fontosságú a belső piac működése szempontjából; mivel a schengeni térség veszélyben 
van, ami nem utolsósorban a belső határellenőrzések tagállamok általi, különösen az 
utóbbi években jellemző, egyre fokozódó alkalmazásának köszönhető;

D. mivel a Covid19-világjárványra reagálva a legtöbb tagállam, köztük schengeni 
tagállamok is, visszaállították a belső határellenőrzést vagy részben vagy egészben 
lezárták határaikat, vagy az utazók egyes típusai – többek között a területükön 
tartózkodó uniós állampolgárok és családtagjaik vagy nem uniós polgárok – előtt zárták 
le azokat; mivel – különösen a világjárvány kezdetén – a belső határellenőrzések 
visszaállításával és megszüntetésével kapcsolatos hatékony koordináció hiánya a 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0362.
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0307.



tagállamok között és a Bizottsággal megkérdőjelezte magát a schengeni együttműködés 
koncepcióját;

E. mivel 2015 óta a tagállamok összesen 268 alkalommal vezettek be belső 
határellenőrzéseket, ugyanakkor ez jelentős növekedést jelent a 2006 és 2014 közötti 
időszakhoz képest, amikor belső határellenőrzéseket csupán 35 alkalommal vezettek 
be1;;

F. mivel az Európai Parlament többször is aggodalmát fejezte ki sok ilyen belső 
határellenőrzés szükségességét és arányosságát illetően;

G. mivel a tagállamok közötti kölcsönös bizalom és szoros együttműködés kulcsfontosságú 
elemei annak az alapnak, amelyre a schengeni térség épül;

H. mivel az elmúlt években fontos uniós jogalkotási eszközöket fogadtak el azzal a céllal, 
hogy javítsák a külső határokon végzett határellenőrzések eredményességét és 
hatékonyságát, és hozzájáruljanak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség magas szintű biztonságához; mivel ezek az eszközök az EU információs 
rendszereinek új architektúrájáról és a rendszerek átjárhatóságáról rendelkeznek;

I. mivel továbbra is érkeznek beszámolók a migránsok, köztük a nemzetközi védelmet 
kérők ellen elkövetett erőszakról és az EU külső határán történő visszafordításokról; 
mivel az Európai Parlament, az OLAF, a Frontex és az európai ombudsman vizsgálatot 
indított ezen állítások kivizsgálására; mivel az Unió még nem rendelkezik hatékony 
mechanizmussal arra, hogy ellenőrizze az alapvető jogok érvényesülését a külső 
határain;

J. mivel a schengeni vívmányok Egyesült Királyság általi alkalmazásának 2017. évi 
schengeni értékelése során a Schengeni Információs Rendszer területén súlyos 
hiányosságokat tártak fel;

K. mivel a schengeni értékelési mechanizmus első értékelési ciklusából kiderült, hogy az 
értékelésekből fakadó ajánlások és a megfelelő reformok jobb és gyorsabb 
végrehajtására van szükség, különös tekintettel arra, ahogy a mechanizmus az alapvető 
jogok tiszteletben tartását értékeli;

L. mivel a Frontex éves sebezhetőségi értékelése megvizsgálja, hogy a tagállamok 
mennyire képesek a külső határokon jelentkező fenyegetések és kihívások kezelésére, és 
konkrét korrekciós intézkedéseket javasol a sebezhetőségek enyhítésére, ezért kiegészíti 
a schengeni értékelési mechanizmus keretében végzett értékeléseket;

M. mivel Bulgária és Románia tekintetében a schengeni vívmányok teljes körű alkalmazása 
a belső határellenőrzések eltörlése tekintetében még nem valósult meg, bár a Parlament 
erre már a 2011. június 8-i állásfoglalásában is felszólított;

N. mivel a Bizottság a schengeni vívmányok teljes körű alkalmazásának ellenőrzéséről 
szóló, 2019. október 22-i közleményében kijelentette, hogy Horvátország megtette az 

1 2021. május 19-i helyzet, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-
do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-
control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control.pdf 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control.pdf


intézkedéseket a schengeni szabályok teljes körű alkalmazásához szükséges feltételek 
biztosításához;

A schengeni térség működése

1. úgy véli, hogy magát a schengeni együttműködés koncepcióját, azaz a belső 
határellenőrzések mellőzésének biztosítását és a mozgási szabadság garantálását még 
inkább megkérdőjelezte a Covid19-világjárvány; ezzel összefüggésben ismételten 
aggodalmának ad hangot az egyes tagállamokban a belső határellenőrzések jelenlegi 
helyzetével kapcsolatban, és a Covid19 terjedésének korlátozása érdekében bevezetett 
közegészségügyi intézkedések teljes körű támogatása mellett e tekintetben emlékeztet 
arra, hogy minden ilyen, a világjárvány elleni küzdelemre és az alapvető jogok és 
szabadságok korlátozására irányuló intézkedésnek mindig tiszteletben kell tartania a 
törvény szellemét és betűjét;

2. emlékeztet arra, hogy a hatályos uniós jog értelmében a belső határellenőrzést vissza 
lehet állítani, feltéve, hogy az szükséges, arányos, ideiglenes jellegű és végső 
eszközként alkalmazható; e tekintetben megismétli azon álláspontját, hogy a belső 
határellenőrzések 2015 óta történt meghosszabbítása közül sok nem volt kellően 
megalapozott, és nem felelt meg a meghosszabbítások szükségességére és 
arányosságára vonatkozó szabályoknak, ezért jogellenes volt;

3. elismeri, hogy a Bizottság kísérletet tett egy közös európai válasz koordinálására; 
sajnálatát fejezi ki ugyanakkor amiatt, hogy egyes tagállamok az új kihívásokra adott 
nem koordinált válaszként továbbra is belső határellenőrzéseket vezetnek be anélkül, 
hogy megfelelően figyelembe vennék a schengeni térség mint belső határellenőrzések 
nélküli térség fenntartásához fűződő közös európai érdeket; megismétli, hogy a 
bevezetett ellenőrzések negatív hatást gyakorolnak az áruk, a tőke, a szolgáltatások és a 
személyek Unión belüli szabad mozgására; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a határt 
átlépő munkavállalók különösen nehéz helyzetét;

4. emlékeztet arra, hogy a Bizottság annak ellenére, hogy jelentős hiányosságokat tárt fel a 
schengeni vívmányok végrehajtása terén, lassan vagy egyáltalán nem kezdeményezett a 
kötelezettségszegési eljárásokat; esmételten felhívja a Bizottságot, hogy gyakoroljon 
megfelelő ellenőrzést a schengeni vívmányok alkalmazása felett, értékelje, hogy 
tiszteletben tartották-e a szükségesség és az arányosság elvét, és szükség esetén indítson 
kötelezettségszegési eljárást; hangsúlyozza, hogy sürgősen fokozni kell a schengeni 
államok közötti kölcsönös bizalmat és együttműködést, valamint biztosítani kell a 
schengeni térség megfelelő irányítását;

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a 
Szerződésekben és a Chartában foglalt jogszabályokat, és jogszerűen és 
megkülönböztetéstől mentesen kell végrehajtaniuk a határokkal kapcsolatos 
intézkedéseket; kritikus fontosságúnak tartja a schengeni térség működésével 
kapcsolatos rendszeres politikai és nyilvános vitát;

6. megjegyzi, hogy e jogalkotási ciklus során eddig nem történt előrelépés a Schengeni 
Határ-ellenőrzési Kódex felülvizsgálatát illetően, amelyre vonatkozóan az 
intézményközi tárgyalásokat a Tanács továbbra is akadályozza; üdvözli a Bizottság 
bejelentését, miszerint új javaslatokat fog előterjeszteni a schengeni irányításra 
vonatkozóan; csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság továbbra is figyelmen 



kívül hagyja a Parlament felé történő jelentéstételi kötelezettségét, mivel nem terjeszti 
elő a belső határellenőrzés nélküli térség működéséről szóló éves jelentést (a Schengeni 
Határ-ellenőrzési Kódex 33. cikke) és az éves átfogó jelentés a schengeni értékelési 
mechanizmus 20. cikkével összhangban, és ezzel akadályozza az ellenőrzést és az építő 
politikai vitát;

7. miután több alkalommal is szorgalmazta a schengeni vívmányok rendelkezéseinek 
Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazását, sürgeti a Tanácsot, hogy 
tegyen eleget vállalásainak, és haladéktalanul hozzon döntést a belső szárazföldi, 
tengeri és légi határokon végzett ellenőrzések megszüntetéséről, valamint tegye 
lehetővé a szóban forgó tagállamok számára a belső határokon végzett ellenőrzésektől 
mentes szabad mozgás térségéhez való jogos csatlakozást; készen áll arra, hogy a 
Tanácsnak a csatlakozási okmány 4. cikke szerinti felkérésére véleményt nyilvánítson a 
schengeni vívmányok rendelkezéseinek Horvátországban történő teljes körű 
végrehajtásáról; úgy véli, hogy a szolidaritás és a felelősség mindenkire egyformán 
vonatkozik, és a schengeni térségnek csak széttöredezettség nélkül lehet jövője;

8. elengedhetetlennek tartja, hogy az uniós vízumpolitika hatékony, felhasználóbarát és 
biztonságos legyen, és e tekintetben üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy 2025-ig 
digitalizálja a vízumeljárást; úgy véli, hogy a tagállamokban huzamos tartózkodási 
engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok integrációja kulcsfontosságú 
eleme a gazdasági és társadalmi kohézió előmozdításának, ezért kéri a hosszú távú 
tartózkodásra jogosító vízumok és tartózkodási engedélyek kiadására vonatkozó 
minimumszabályok harmonizálásának megfontolását;

9. megismétli a tagállamokhoz intézett azon felhívását, hogy biztosítsák a visszatérési 
irányelv1 megfelelő végrehajtását minden tekintetben, és felhívja a Bizottságot, hogy 
kövesse nyomon annak végrehajtását;

10. ösztönzi a tagállamokat, hogy erősítsék meg az információcserét és fejlesszék tovább a 
határokon átnyúló rendőrségi együttműködést, például a közös nyomozócsoportok 
fokozott alkalmazása révén;

11. üdvözli, hogy időközben számos, az előző éves jelentésben2 kért intézkedést 
végrehajtottak (a Schengeni Információs Rendszer jogi keretének felülvizsgálata és az 
Eurosur reformja); megjegyzi azonban, hogy a megfogalmazott ajánlások többsége 
továbbra is érvényes;

12. rámutat arra , hogy a külső határok hatékony működése elengedhetetlen a schengeni 
térség életképességéhez; aggodalommal állapítja meg, hogy a schengeni értékelő 
jelentések és a sebezhetőségi értékelések továbbra is rámutatnak a külső határok 
védelmének és igazgatásának hiányosságaira és sebezhetőségeire; felhívja a 
tagállamokat, hogy hajtsák végre a Tanács és a Frontex által nekik címzett ajánlásokat, 
amelyek célja a hiányosságok és sebezhetőségek orvoslása, különösen az alapvető 
jogoknak a határigazgatással kapcsolatos tevékenységekben való tiszteletben tartására 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a 
harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével 
kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 
2008.12.24., 98. o.).

2 HL C 76., 2020.3.9., 106. o.



vonatkozó ajánlásokat, hangsúlyozza a közelmúltban elfogadott jogalkotási 
intézkedések fontosságát;

13. aggodalmát fejezi ki a jelenlegi utazási korlátozásoknak a menekültek és a nemzetközi 
védelmet igénylő emberek jogaira kifejtett hatása miatt; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy az ilyen intézkedések elfogadása teljes 
mértékben összhangban legyen a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex 3. és 4. cikkében, 
valamint a Chartában rögzített követelményekkel;

14. súlyos aggodalmának ad hangot a Frontex visszafordításban való részvételével és az 
ügynökség tevékenységei során az alapvető jogok potenciális megsértésével kapcsolatos 
ismétlődő állítások miatt, és úgy véli, hogy meg kell erősíteni és hatékonyan 
érvényesíteni kell a belső jelentéstételi mechanizmusokat, valamint a Frontex 
tevékenységeinek parlamenti és nyilvános ellenőrzését; hangsúlyozza, hogy az Európai 
Határ- és Parti Őrségről szóló1896 rendelet 46. cikke arra utasítja a Frontex ügyvezető 
igazgatóját, hogy függessze fel, szüntesse meg vagy ne kezdje meg a tevékenységeket, 
ha megsértik e tevékenységek lebonyolításának feltételeit, beleértve az alapvető jogok 
tiszteletben tartását is;

15. kijelenti e tekintetben, hogy teljes mértékben támogatja az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottságon belül a Frontex felügyeletével foglalkozó munkacsoport 
létrehozását és folyamatban lévő munkáját, amelynek célja a Frontex tevékenységeivel 
és szervezésével kapcsolatos valamennyi vonatkozás értékelése, a Frontex integrált 
határigazgatással kapcsolatos megerősített szerepe és erőforrásai, valamint az uniós 
vívmányok helyes alkalmazása, beleértve az alapvető jogok tiszteletben tartását is;

16. mély aggodalmát fejezi ki a Földközi-tengeren bekövetkező halálesetek magas száma 
miatt; emlékeztet arra, hogy a tengeren bajba jutott személyek számára történő 
segítségnyújtás mind az uniós, mind a nemzetközi jog szerint jogi kötelezettség, és hogy 
a kutatás-mentés az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet szerinti integrált 
európai határigazgatás szerves eleme; felhívja a Frontexet, hogy jelentősen javítsa a 
tengeren végzett operatív tevékenységeiről rendelkezésre álló információkat, többek 
között a Parlamentnek történő rendszeres és megfelelő jelentéstétel révén, például a 
tengeri mentést koordináló tripoli központtal és a líbiai parti őrséggel való 
együttműködésével kapcsolatban;

17. mély aggodalmát fejezi ki a külső határokon alkalmazott erőszakról és – többek között 
az egyik tagállamból a másikba, majd egy nem uniós országba történő – 
visszafordításokról  érkező folyamatos és komoly jelentések miatt; ismét hangsúlyozza, 
hogy a tagállamok kötelesek megakadályozni az illetéktelen határátlépéseket, és 
emlékeztet arra, hogy ez a kötelezettség nem sérti a nemzetközi védelmet kérő 
személyek jogait; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő és 
hajtsák végre a határokon történő visszafordításra és rossz bánásmódra vonatkozó 
állítások hatékony, független és azonnali kivizsgálását, és biztosítsák, hogy a 
hiányosságokat azonnal orvosolják;

18. tudomásul veszi az alapvető jogok és a jogállamiság tiszteletben tartását biztosító 
megfelelő nyomon követési mechanizmusok hiányát a külső határok igazgatása 
tekintetében, és úgy véli, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) 
fokozott operatív szerepet kell kapnia e tekintetben, többek között a schengeni 
értékelési és ellenőrzési mechanizmuson keresztül ; felhívja a tagállamokat, hogy 



gondoskodjanak a nemzeti ellenőrző szervek tényleges létrehozásáról, valamint arról, 
hogy azok képesek legyenek feladataikat elegendő erőforrások, megfelelő megbízatás és 
magas szintű függetlenség révén ellátni; ösztönzi a tagállamokat, hogy a Frontexszel, az 
Alapjogi Ügynökséggel, az UNHCR-rel és az érintett nem kormányzati szervezetekkel 
együttműködve folyamatosan fektessenek be a határőrizeti hatóságok szakmai 
magatartásába, beleértve a menekültügyi és menekültjoggal kapcsolatos képzést is;

19. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló új 
rendelet alapvető jogokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása – például az, hogy 
2020. december 5-ig 40 emberi jogi megfigyelőt vegyenek fel a rendelet előírásainak 
megfelelően – késedelmet szenvedett; üdvözli az álláshirdetések közzétételét, és kéri, 
hogy sürgősen kerüljön sor a folyamatban lévő munkaerő-felvételre; hangsúlyozza, 
hogy minden felvett megfigyelőnek képesnek kell lennie az Európai Határ- és Parti 
Őrségről szóló rendelet 110. cikkében előírt feladatok teljesítésére, ezért a feladatoknak 
megfelelő adminisztratív besorolásba kell felvenni őket; kéri továbbá, hogy az Alapjogi 
Ügynökség és a nemzeti emberi jogi intézmények szakértőinek bevonásával növeljék az 
ügynökség panasztételi mechanizmusának függetlenségét;

Schengeni értékelési és monitoringmechanizmus (SEMM)

20. úgy véli, hogy a SEMM jelentős javulásokat hozott a schengeni térség irányításában, és 
a kölcsönös bizalom és a kollektív felelősség fokozásával hozzájárult működésének 
biztosításához; hangsúlyozza azonban az értékelési mechanizmus sui generis jellegét az 
uniós jogban, és emlékeztet arra, hogy továbbra is a Bizottság felelős a Szerződések és 
az intézmények által azok alapján elfogadott intézkedések végrehajtásának  
biztosításáért;

21. üdvözli a Bizottság szándékát a SEMM felülvizsgálatára; emlékeztet a schengeni 
irányítási csomagról 2012-ben folytatott tárgyalások során a jogalapjáról folytatott 
megbeszélésekre, és ragaszkodik ahhoz, hogy a mechanizmus reformjában a Tanáccsal 
egyenrangú félként vehessen részt, lehetőleg a rendes jogalkotási eljárás 
alkalmazásával, vagy a SEMM létrehozásáról szóló 1053/2013/EU tanácsi rendelet1 
elfogadásakor alkalmazott módszerrel;

22. hangsúlyozza az egyértelmű határidők bevezetésének fontosságát a bármiféle reformhoz 
kapcsolódó eljárás minden lépését illetően, ideértve az ajánlások tagállami 
végrehajtását, a bizottsági javaslatoknak a schengeni értékelő munkacsoport szakértői 
csoportja általi értékelését és a cselekvési tervek bemutatását; megismétli a többéves és 
az éves tervezés rugalmassága növelésének és a Bizottság szerepe megerősítésének a 
fontosságát, különösen abban az esetben, amikor a tagállamok nem nyújtanak be 
véleményt, és valóban bejelentetlen látogatásokra van szükség; úgy véli, hogy az 
alapvető jogokat a schengeni értékelések során következetesen értékelni kell; végül úgy 
véli, hogy a Parlament ellenőrző szerepének és a folyamat átláthatósága javításának a 
reform kulcsfontosságú részét kell képeznie;

1 A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok 
alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a 
végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó 
Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 295., 2013.11.6., 27. o.).



23. felhívja a Bizottságot, hogy fordítson elegendő forrást a schengeni rendszer átfogó 
értékelésének biztosítására, többek között a tagállami helyszíni látogatások számának 
növelésével; rámutat arra, hogy bár a Bizottság 198 értékelő jelentést fogadott el a 
2015–2019 közötti időszakban, csak 45 schengeni értékelést zártak le; felhívja a 
tagállamokat, hogy fokozzák az értékelések eredményeinek és a tanácsi ajánlásoknak a 
végrehajtását; megjegyzi, hogy az első schengeni értékelési ciklus öt évet vett igénybe; 
úgy véli, hogy az értékelési folyamatot és az ajánlások elfogadásának folyamatát, amely 
átlagosan 32 hetet vesz igénybe, fel kell gyorsítani, és különösen felhívja a Tanácsot, 
hogy gyorsítsa fel a Bizottság által kiadott ajánlások elfogadását;

24. felszólítja a Tanácsot, hogy tartson rendszeres miniszteri szintű megbeszéléseket a 
schengeni térség megfelelő működéséről, ideértve az olyan helyzetekben folytatott 
megbeszéléseket is, amikor az értékelő jelentések súlyos hiányosságokat mutattak, és 
ezáltal vállalja a schengeni értékelési folyamat által ráruházott politikai szerepet; 
felhívja továbbá a Bizottságot és a Tanácsot, hogy akadályozzák meg e mechanizmus 
céljának bárminemű veszélyeztetését, nevezetesen annak megállapítását, hogy teljesült-
e a belső határellenőrzések megszüntetésére vonatkozó valamennyi előfeltétel egy 
tagjelölt ország esetében, és biztosítsák a schengeni vívmányoknak a szóban forgó 
tagállamok által történő betartását;

25. úgy véli, hogy a jövőbeni schengeni értékelési mechanizmusnak tartalmaznia kell az 
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség operatív tevékenységeinek értékelését, 
tekintettel a külső határok igazgatásában és a visszaküldési műveletekben játszott, egyre 
növekvő szerepére; úgy véli továbbá, hogy a mechanizmusnak meg kell erősítenie a 
szinergiáit az Európai Határ- és Parti Őrség sebezhetőségi felméréseivel; ismét 
hangsúlyozza, hogy el kell kerülni az átfedéseket, és a schengeni értékelők számára 
hozzáférést kell biztosítani a sebezhetőségi értékelések eredményeihez;

26. emlékeztet arra, hogy többek között az alapvető jogok is az integrált határigazgatás 
végrehajtásának átfogó elemét képezik; emlékeztet továbbá arra, hogy a schengeni 
vívmányokat a Chartával összhangban kell végrehajtani; hangsúlyozza ezért, hogy a 
schengeni értékeléseknek azt is meg kell vizsgálniuk, hogy a külső határokon 
tiszteletben tartják-e az alapvető jogokat, beleértve a visszaküldés tilalmát, az emberi 
méltóság tiszteletben tartásához való jogot, a megkülönböztetésmentesség elvét és a 
nemzetközi védelem kérelmezéséhez való jogot; úgy véli, hogy a jövőbeli 
mechanizmusnak biztosítania kell, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 
szakértői legyenek a külső határok igazgatása és a visszaküldés esetleges értékelését 
célzó helyszíni látogatásért felelős csapat hivatalos tagjai; úgy véli, hogy valamennyi 
érintett bel- és igazságügyi ügynökség számára lehetővé kell tenni a részvételt;

27. úgy véli, hogy súlyos hiányosságok feltárása esetén sokkal gyorsabb nyomon követésre 
van szükség, amelynek célja a súlyos hiányosságok késedelem nélküli elhárítása; úgy 
véli, hogy a „súlyos hiányosság” fogalommeghatározását és az ilyen hiányosságok 
esetén alkalmazandó gyorsított eljárást szerepeltetni kell a felülvizsgált 
mechanizmusban; úgy véli, hogy a bevált gyakorlatokat tartalmazó jelenlegi, nem 
kötelező érvényű katalógusoknak az uniós jog alapján kézikönyvek formájában 
hivatalos státuszt kell kapniuk az átláthatóság fokozása és az értékelések objektív 
kritériumok alapján történő összehasonlítása érdekében;



28. csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság még nem nyújtotta be az 1053/2013/EU 
rendelet 20. cikkében előírt éves jelentést, annak ellenére, hogy a Parlament és a Tanács 
erre több alkalommal is felhívta;

29. hangsúlyozza, hogy a jó irányítás és az átláthatóság előmozdítása érdekében az uniós 
intézményeknek a lehető legnyitottabb módon kell végezniük munkájukat; úgy véli, 
hogy a Bizottságnak honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie az egyes 
tagállamok értékelési folyamataira és a tanácsi ajánlások tagállamok általi teljesítésére 
vonatkozó információkat; úgy véli továbbá, hogy a Bizottságnak megfelelő platformot 
kell biztosítania a schengeni értékelési dokumentumokban szereplő minősített 
információkhoz való biztonságos és titkosított hozzáféréshez a hozzáférési joggal 
rendelkező szereplők, különösen az európai parlamenti képviselők számára a 
demokratikus ellenőrzés és felügyelet gyakorlásának megkönnyítése érdekében;

30. megjegyzi, hogy a Bizottság 2020 novemberében ismét ellátogatott Horvátországba a 
külső határ ügyében, és ismét megerősítette, hogy a schengeni vívmányok 
alkalmazásához szükséges feltételek teljesültek; felszólítja Horvátországot, hogy 
folytassa a folyamatban lévő intézkedések végrehajtáát és orvosolja a feltárt 
hiányosságokat, különösen a személyzet képzését, a személyzet létszámát és a 
szárazföldi határőrizeti kapacitást illetően; ragaszkodik az alapvető jogok tiszteletben 
tartásának alapos értékeléséhez, miután nem kormányzati szervezetek és a média több 
alkalommal is a határőrök által elkövetett visszaélésekről, erőszakról és 
visszafordításokról számoltak be;  üdvözli a rendőrök irreguláris migránsokkal és 
nemzetközi védelmet kérelmezőkkel szembeni fellépéseinek nyomon követésére 
szolgáló független mechanizmus létrehozását; felhívja a Bizottságot, hogy folytassa 
annak értékelését, hogy a határigazgatási műveletek valamennyi tagállamban 
megfelelnek-e az alapvető jogokkal kapcsolatos követelményeknek, és az emberi jogok 
megsértése esetén tegye meg a szükséges intézkedéseket;

31. kiemeli a schengeni rendszer visszatérő hiányosságait és fejlesztésre szoruló területeit, 
amelyeket a Bizottság azonosított: a vonatkozó schengeni vívmányok hiányos vagy nem 
megfelelő átültetése, végrehajtása és alkalmazása; elégtelen létszám és nem megfelelő 
képesítés és/vagy képzés; eltérő és következetlen nemzeti gyakorlatok a schengeni 
vívmányok következetlen végrehajtása miatt; széttagolt igazgatási struktúrák, a 
különböző hatóságok elégtelen koordinációja és integrációja mellett; valamint a 
schengeni térségen belüli együttműködés gyakorlati, technológiai és szabályozási 
akadályai; emlékeztet arra, hogy ezek a problémák alapvető akadályokat jelentenek 
Schengen megfelelő működésében, és sürgeti a tagállamokat, hogy végre fordítsanak 
ezekre megfelelő figyelmet;

Nagyméretű információs rendszerek használata a bel- és igazságügy területén

32. megjegyzi az új nagyméretű IT-rendszerek fejlesztése és a közöttük lévő 
interoperabilitás terén elért eredményeket; felhívja a tagállamokat, a Bizottságot és az 
érintett ügynökségeket, hogy tartsák fenn a végrehajtás tervezett menetrendjét, amely 
előírja az új informatikai rendszerek bevezetését, a meglévő rendszerek reformjának 
befejezését és e rendszerek interoperabilitását 2023 végéig; megjegyzi továbbá, hogy e 
rendszerek végrehajtásához stabil jogi keretre van szükség; emlékeztet arra, hogy e 
rendszerek használata hatással lesz azon személyek magánélethez és adatvédelemhez 
való jogára is, akiknek az adatait ezekben a rendszerekben tárolni fogják, és 



hangsúlyozza, hogy a végrehajtás során végig gondoskodni kell az e rendszereket 
létrehozó jogi aktusokban meghatározott biztosítékok érvényesítéséről;

33. emlékeztet az eu-LISA döntő szerepére az új informatikai rendszerek megvalósításában; 
hangsúlyozza továbbá a nemzeti összetevők fontosságát e rendszerek átfogó felépítése 
szempontjából, és sürgeti a tagállamokat, hogy rendelkezzenek a megfelelő pénzügyi és 
emberi erőforrásokról az időben történő megvalósításhoz;

34. üdvözli a Vízuminformációs Rendszer (VIS) reformjával kapcsolatban elért politikai 
megállapodást, különös tekintettel a műveletek megkezdésére vonatkozó egyértelmű és 
jogilag kötelező erejű határidő meghatározására;

35. hangsúlyozza, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontoktól kiegészítő információk kérésére 
szolgáló SIRENE-iroda tevékenységének jelentős növekedése várható, és ismét 
felszólítja a tagállamokat, hogy erősítsék meg az iroda rendelkezésére álló eszközöket 
annak biztosítása révén, hogy megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokkal 
rendelkezzen új feladatainak ellátásához;

36. elismeri a Közös Kutatóközpont által az ujjlenyomatok, tenyérlenyomatok, arcképek és 
DNS Schengeni Információs Rendszerben történő felhasználásával kapcsolatban végzett 
vizsgálatokat;

37. úgy véli, hogy a Bizottság és a Tanács súlyosan figyelmen kívül hagyta kötelezettségeit, 
miután a 2017. évi értékelés során súlyos hiányosságokat tártak fel a Schengeni 
Információs Rendszer Egyesült Királyság általi használata terén; emlékeztet a schengeni 
ellenőrzéssel foglalkozó munkacsoport azon kérésére, hogy a Bizottságnak és a Tanács 
elnökségének címzett 2020. június 15-i leveleiben foglaltaknak megfelelően 
haladéktalanul szüntessék meg az Egyesült Királyság hozzáférését; megállapítja, hogy 
nem uniós országként az Egyesült Királyság a továbbiakban nem rendelkezik 
hozzáféréssel a Schengeni Információs Rendszerhez; szorgalmazza az EU és az 
Egyesült Királyság közötti folyamatos biztonsági együttműködés szoros nyomon 
követését az adatátvitelek tekintetében az EU és az Egyesült Királyság közötti 
kereskedelmi és együttműködési megállapodás által biztosított hat hónapos időszak 
folyamán;

Az európai integrált határigazgatás többéves stratégiai szakpolitikai ciklusa

38. üdvözli a Frontex által az új szakpolitikai ciklus első lépéseként bemutatott, az európai 
integrált határigazgatásra vonatkozó stratégiai kockázatelemzést;

A schengeni térség jövője

39. megjegyzi, hogy az elmúlt évek különböző válságai, például a jelenlegi világjárvány, 
valamint a tagállamok nagyrészt összehangolatlan és néha egyoldalú fellépései aláásták 
a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat, és veszélybe sodorták Schengent; 
meggyőződése, hogy ennek megfelelően fokozni kell a holisztikus megoldások 
megtalálására irányuló erőfeszítéseket, és hogy ezeket az intézkedéseket megfelelően 
össze kell hangolni; ezzel összefüggésben üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy 
stratégiát fogadjon el a schengeni térség jövőjéről, és üdvözli továbbá a schengeni 
fórum létrehozását, amelynek lehetővé kell tennie a Parlamenttel és a Tanáccsal a 
schengeni térség helyzetéről és jövőjéről folytatott magas szintű politikai vitákat is;



40. úgy véli, hogy a Schengeni határellenőrzési kódex – különösen a belső határellenőrzésre 
vonatkozó szabályok tekintetében – már nem felel meg a célnak, és sürgős és érdemi 
reformot igényel a kölcsönös bizalom és szolidaritás megerősítése, valamint a schengeni 
térség integritásának és teljes körű helyreállításának biztosítása érdekében; e tekintetben 
megjegyzi, hogy egyértelműbb szabályokra van szükség a közegészségügyi 
vészhelyzetekre vonatkozóan; hangsúlyozza, hogy bár a belső határellenőrzések 
visszaállításáról továbbra is az egyes tagállamok döntenek, ez csak végső megoldás 
lehet, korlátozott ideig és annyiban, amennyiben az ellenőrzések szükségesek és 
arányosak az azonosított súlyos fenyegetéssel, különös figyelmet fordítva a szabad 
mozgáshoz való jogra és a megkülönböztetésmentesség elvére gyakorolt hatásukra, 
valamint azokra a hatásokra, amelyeket e határellenőrzések gyakorolhatnak a határmenti 
régiókra, ugyanakkor fenntartva a különböző jogalapok közötti különbségtételt; úgy 
véli, hogy minden olyan esetben, amikor egy tagállam meghosszabbítja a 
határellenőrzést, további biztosítékokat és felügyeleti intézkedéseket kell alkalmazni, és 
az ilyen intézkedéseket minden körülmények között vissza kell vonni, amint az azok 
alapjául szolgáló okok megszűnnek;

41. úgy véli, hogy strukturált és átlátható konzultációs mechanizmust kell létrehozni 
krízishelyzetek esetére annak érdekében, hogy meghatározzák a belső határokon végzett 
ellenőrzésekkel szembeni enyhítő vagy alternatív intézkedéseket, valamint a külső 
határokon kötelezően alkalmazandó egységes szabályokat;

42. felhívja a Parlament igazgatását, hogy hozzon létre egy külön, a schengeni irányítást 
támogató egységet annak érdekében, hogy a Parlament megfelelően gyakorolhassa 
demokratikus ellenőrzési és felügyeleti feladatait a schengeni vívmányokkal 
kapcsolatban;

°

° °

43. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok nemzeti parlamentjeinek, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökségnek.


