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MÓDOSÍTÁS: 35-55

Jelentéstervezet (PE 380.718v01-00)
Gérard Deprez
a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről, valamint a 
2007/2004/EK tanácsi rendelet e tekintetben történő módosításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 35
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) A nemzeti határőrökkel folytatott munka 
hatékonysága érdekében a szakértők 
számára lehetővé kell tenni, hogy a 
segítségüket kérő tagállamban történő 
bevetés során végezhessenek 
személyellenőrzéssel és a külső határok 
felügyeletével összefüggő feladatokat.

(6) A nemzeti határőrökkel folytatott munka 
hatékonysága érdekében a szakértők 
számára lehetővé kell tenni, hogy a 
segítségüket kérő tagállamban történő 
bevetés során végezhessenek 
személyellenőrzéssel és a külső határok 
felügyeletével, valamint mentési 
műveletekkel összefüggő feladatokat.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 36
(10A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
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(10a) A kiküldött nemzeti tisztviselőknek és 
a csapatok tagjainak alaposan kell 
ismerniük a nemzetközi jog és a tagállam 
nemzeti jogának a menekültek védelmére 
vonatkozó rendelkezéseit annak érdekében, 
hogy maradéktalanul tiszteletben tartsák a 
határon átlépő személyek jogait.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 37
(10B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(10b) A határon átlépő személyek életének 
védelme és sérüléseik megakadályozása
kiemelt szempont kell hogy legyen a 
kiküldött tisztviselők és a csapatok tagjai
számára feladataik elvégzése során.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 38
(11) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11) E rendelet tiszteletben tartja az Európai 
Unióról szóló szerződés 6. cikkének 
(2) bekezdésében elismert, és az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezményben, valamint az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt 
alapvető jogokat és elveket.

(11) E rendelet tiszteletben tartja az Európai 
Unióról szóló szerződés 6. cikkének 
(2) bekezdésében elismert, és az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezményben, valamint az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában és az 
ENSZ menekültek jogállásáról szóló, 1951-
es genfi egyezményében foglalt alapvető 
jogokat és elveket.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Módosítás: 39
2. CIKK 8A) PONT (új)

8a) „ellenőrzési és megfigyelési műszaki 
eszköz”: bármely eszköz, amelynek 
alkalmazása a határok ellenőrzésére és 
megfigyelésére szolgál, beleértve a 
megfigyelő berendezéseket, hajókat, 
repülőgépeket és földi járműveket.

Or. es

Indokolás

A nagyobb jogbiztonság érdekében pontosítani kell a 2007/2004/EK rendelet 7. cikkében 
meghatározott ellenőrzési és megfigyelési eszközök körét.

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 40
3. CIKK (3) BEKEZDÉS A) PONT 

a) képzések és gyakorlatok az Ügynökség 
éves munkaprogramjába felvett ütemtervvel 
összhangban;

a) képzések és gyakorlatok az Ügynökség 
éves munkaprogramjába felvett ütemtervvel 
összhangban, amelyek tartalmazzák az 
alapvető jogok tiszteletben tartásának
vonatkozásait és a pszichológiai 
szempontokat is;

Or. fr

Indokolás

Fontos rendelkezni a határőrök feladatának pszichológiai vonatkozásairól, mivel az illegális 
bevándorlóknak lelki elsősegélynyújtásra lehet szükségük, elsősorban akkor, ha az utazási 
körülményeik különösen viszontagságosak voltak.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 41
6. CIKK (1-3) BEKEZDÉS 1. ALBEKEZDÉS 

(1) Az Ügynökség által összehangolt közös (1) Az Ügynökség által összehangolt közös 
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műveletek és kísérleti projektek, valamint a 
gyorsreagálású határvédelmi csapatok 
bevetése céljából a kiküldött tisztviselők és a 
csapatok tagjai e tevékenységek során a 7. és
8. cikkben említett feladatokat látják el.

műveletek és kísérleti projektek, valamint a 
gyorsreagálású határvédelmi csapatok 
bevetése céljából a kiküldött tisztviselők és a 
csapatok tagjai e tevékenységek során a 7.,
8. és 8a. cikkben említett feladatokat látják 
el.

(2) A kiküldött tisztviselők és a csapatok 
tagjai a 7. és a 8. cikkben említett 
feladatokat a közösségi joggal és a fogadó 
tagállam nemzeti jogával összhangban látják 
el. A fogadó tagállam nemzeti határőrsége 
tisztviselőinek utasítása szerint járnak el. 

(2) A kiküldött tisztviselők és a csapatok 
tagjai a 7., 8 és a 8a. cikkben említett 
feladatokat a közösségi joggal és a fogadó 
tagállam nemzeti jogával összhangban látják 
el. A fogadó tagállam nemzeti határőrsége 
tisztviselőinek utasítása szerint járnak el. 

(3) A kiküldött tisztviselők és a csapatok 
tagjai a 7. és a 8. cikkben említett feladatok 
ellátása során jogosultak saját egyenruhájuk 
viselésére.

(3) A kiküldött tisztviselők és a csapatok 
tagjai a 7., 8 és a 8a. cikkben említett 
feladatok ellátása során jogosultak saját 
egyenruhájuk viselésére.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Kathalijne Maria Buitenweg

Módosítás: 42
6. CIKK (4A) BEKEZDÉS (új) 

(4a) Amennyiben a 7. és 8. cikkben említett 
feladatokat a határellenőrzést és 
megfigyelést megelőző műveletek során 
hajtják végre, a kiküldött tisztviselők és a 
csapatok tagjai a rendszeres külső 
határellenőrzésre vonatkozó 
rendelkezéseknek megfelelően járnak el, 
különös tekintettel a belépés 
megtagadására és a menedékjogra 
vonatkozó különleges rendelkezésekre. A 
kiküldött tisztviselők és a csapatok tagjai 
minden körülmények között garantálják a 
nemzetközi védelmet az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezménynek és a menekültek 
jogállásáról szóló genfi egyezménynek 
megfelelően.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Módosítás: 43
7. CIKK (1) BEKEZDÉS, BEVEZETÉS 

(1) A határellenőrzési tevékenységekben 
részt vevő kiküldött tisztviselők és a 
csapatok ilyen tagjai az 562/2006/EK 
rendelet 7. cikke értelmében az alábbi 
feladatokat látják el a fogadó tagállamban:

(1) A határellenőrzési tevékenységekben 
részt vevő kiküldött tisztviselők és a 
csapatok ilyen tagjai az 562/2006/EK 
rendelet értelmében az alábbi feladatokat 
látják el a fogadó tagállamban:

Or. es

Indokolás

Célszerű a gyorsreagálású határvédelmi csapatok feladatait az 562/2006/EK rendelet 
egészére, nem pedig annak csak bizonyos aspektusaira korlátozni.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 44
7. CIKK (1) BEKEZDÉS, D-F) PONT 

d) annak ellenőrzése, hogy a határt átlépő 
személyek a Schengeni Információs 
Rendszerben (SIS) nem állnak-e beléptetés 
megtagadására irányuló figyelmeztető 
jelzés hatálya alatt;
e) be- és kilépéskor az úti okmányok 
lepecsételése az 562/2006/EK rendelet 
10. cikkével összhangban;

e) be- és kilépéskor az úti okmányok 
lepecsételése az 562/2006/EK rendelet 
10. cikkével összhangban;

f) a határt átlépő személyek birtokában lévő 
szállítóeszközök és tárgyak átkutatása a 
fogadó tagállam nemzeti jogával 
összhangban.

f) a határt átlépő személyek birtokában lévő 
szállítóeszközök és tárgyak átkutatása a 
fogadó tagállam nemzeti jogával 
összhangban.

fa) jogi tanácsadás a határon átlépő 
személyek számára.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Módosítás: 45
7. CIKK (1) BEKEZDÉS, FA) PONT (új) 

fa) az 562/2006/EK rendeletben 
meghatározott bármely más jellegű feladat.

Or. es

Indokolás

Célszerű a gyorsreagálású határvédelmi csapatok feladatait az 562/2006/EK rendelet 
egészére, nem pedig annak csak bizonyos aspektusaira korlátozni.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 46
7. CIKK (2) BEKEZDÉS 

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti célból 
a kiküldött tisztviselők és a csapatok 
tagjainak a SIS-hez és a nemzeti 
adatbázisokhoz való hozzáférését a 
közösségi jog, illetve a fogadó tagállam 
nemzeti joga szabályozza.

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Módosítás: 47
8. CIKK A) PONT 

a) technikai eszközök használata a külső 
határterület ellenőrzéséhez;

a) technikai eszközök, köztük szárazföldi 
járművek, hajók és repülőgépek használata 
a külső határterület ellenőrzéséhez;

Or. es

Indokolás

Meg kell vizsgálni különböző közlekedési eszközök (hajók, repülőgépek, terepjáró 
gépjárművek stb.) használatának lehetőségét a felügyeleti feladatok során.
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Módosítás, előterjesztette: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Módosítás: 48
8. CIKK B) PONT 

b) gyalogos és járműves járőrözésben való 
részvétel a fogadó tagállam külső 
határterületén;

b) gyalogos és járműves járőrözésben való 
részvétel a fogadó tagállam külső határán;

Or. es

Indokolás

Jóllehet szükséges a földi járőrök földrajzi működési körének behatárolása, a tengeri járőrök 
működésének határ menti övezetre történő korlátozása a kívánttal ellentétes hatású, mivel a 
gyorsreagálású határvédelmi csapatok munkája a tagállam felségvizeire korlátozódna, és 
nem lenne lehetőségük arra, hogy nemzetközi vizeken hajózzanak.

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Módosítás: 49
8. CIKK B) PONT 

b) gyalogos és járműves járőrözésben való
részvétel a fogadó tagállam külső 
határterületén;

b) gyalogos és járműves járőrözésben való 
részvétel a fogadó tagállam külső határán;

Or. es

Indokolás

Ezen gyorsreagálású csapatok működési területének tengeri határokra történő kiterjesztésére 
van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Módosítás: 50
8. CIKK CA) PONT (új) 

ca) részvétel a személyek határátlépésére 
irányadó szabályok közösségi kódexének 
(Schengeni határ-ellenőrzési kódex) 
létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 
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562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 végrehajtásához szükséges 
valamennyi feladatban.
1HL L 105., 2006.4.14., 1. o.

Or. en

Indokolás

Ezen gyorsreagálású határvédelmi csapatok részvételének kibővítése szükséges a határ-
ellenőrzési kódex betartásához szükséges valamennyi feladat területén.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 51
8A. CIKK (új) 

8a. cikk
Mentési műveletek

A 7. és a 8. cikkben említett feladatok 
ellátása során a kiküldött tisztviselők és a 
csapatok tagjai segítséget nyújtanak a 
határon átlépő személyek életének 
megmentésére vagy a sérülések 
megakadályozására irányuló mentési 
műveletekben, vagy ők maguk hajtanak 
végre ilyen műveleteket.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 52
9. CIKK (1) BEKEZDÉS 

(1) A fogadó tagállam a kiküldött 
tisztviselők és a csapatok tagjai részére 
igazolványt állít ki, amely azonosítja őket, és 
bizonyítja a 7. és a 8. cikkben említett 
feladatok ellátására való jogosultságukat. Az 
igazolvány a következőket tartalmazza:

(1) A fogadó tagállam a kiküldött 
tisztviselők és a csapatok tagjai részére 
igazolványt állít ki, amely azonosítja őket, és 
bizonyítja a 7., 8. és a 8a. cikkben említett
feladatok ellátására való jogosultságukat. Az 
igazolvány a következőket tartalmazza:

a) a kiküldött tisztviselőnek/a csapat a) a kiküldött tisztviselőnek/a csapat 
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tagjának a nevét és állampolgárságát; tagjának a nevét és állampolgárságát;
b) a kiküldött tisztviselőnek/a csapat 
tagjának a beosztását;

b) a kiküldött tisztviselőnek/a csapat 
tagjának a beosztását;

c) a kiküldött tisztviselőnek/a csapat 
tagjának új keletű digitális fényképét;

c) a kiküldött tisztviselőnek/a csapat 
tagjának új keletű digitális fényképét;

d) információk arról a közös 
műveletről/bevetésről, amelyben a kiküldött 
tisztviselő/a csapat tagja részt vesz;

e) információk arról a közös 
műveletről/bevetésről, amelyben a kiküldött 
tisztviselő/a csapat tagja részt vesz;

e) azon feladatok, amelyeket a kiküldött 
tisztviselő/a csapat tagja a 7. és a 8. cikk 
szerint elláthat;

e) azon feladatok, amelyeket a kiküldött 
tisztviselő/a csapat tagja a 7., 8. és a 8a. cikk 
szerint elláthat;

f) azon időszak, amelyben a kiküldött 
tisztviselőnek/a csapat tagjának a 7. és a 8. 
cikkben említett feladatokat el kell látnia.

f) azon időszak, amelyben a kiküldött 
tisztviselőnek/a csapat tagjának a 7., 8. és a 
8a. cikkben említett feladatokat el kell 
látnia.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Módosítás: 53
12. CIKK 1A) PONT (új)

7. cikk (1a) bekezdés (új) (2007/2004 EK rendelet) 

1a) A 7. cikk az alábbi (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„Az ellenőrzési és megfigyelési műszaki 
eszközök között található berendezések 
felhasználhatók a gyorsreagálású csapatok 
által végrehajtott műveletek keretében. 
Azok a tagállamok, amelyek állampolgárai 
részt vesznek a gyorsreagálású 
csapatokban, rendelkezésre bocsátják a
csapatok megfelelő működéséhez szükséges 
logisztikai eszközöket a fogadó állam, 
illetve az Ügynökség által meghatározott 
szükségletek függvényében.”

Or. en

Indokolás

A gyorsreagálású csapatok hozzájárulásának nem szabad az emberi erőforrásokra 
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korlátozódnia. Éppen ellenkezőleg, biztosítaniuk kell logisztikai eszközök (többek között 
megfigyelési rendszerek és valamennyi típusú légi, tengeri és szárazföldi jármű) rendelkezésre 
bocsátását is. A módosítás célja annak tisztázása, hogy a 2007/2004 rendelet (Frontex 
rendelet) jelenlegi 7. cikkében foglalt műszaki eszközök felhasználhatók a gyorsreagálású 
csapatok keretében (ami a jelenlegi megfogalmazásból nem egyértelmű), és hogy a 
tagállamok, amelyek állampolgárai részt vesznek az említett csapatokban, rendelkezésre 
bocsátják az említett csapatok megfelelő működéséhez szükséges logisztikai eszközöket.

Módosítás, előterjesztette: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Módosítás: 54
12. CIKK 3) PONT

8b. cikk (1) bekezdés második albekezdés (2007/2004 EK rendelet) 

Az Ügynökség e listák elkészítése során 
figyelembe veszi a tisztviselők ide vonatkozó 
szakmai tapasztalatát, és különösen a 
nyelvtudást.

Az Ügynökség e listák elkészítése során 
biztosítja, hogy a tisztviselők rendelkeznek
ide vonatkozó szakmai tapasztalattal, 
különös tekintettel a nyelvtudásra, és 
ismerik a nemzetközi jog, valamint a 
tagállamok nemzeti jogának a menekültek
védelmére vonatkozó rendelkezéseit.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 55
12. CIKK 3) PONT

8b. cikk (2) bekezdés (2007/2004 EK rendelet) 

(2) Az Ügynökség a gyorsreagálású 
határvédelmi csapatok összetételének 
meghatározásakor figyelembe veszi azon 
különös körülményeket, amelyekkel a 
kérelmező tagállam szembenéz. A csapat 
összetételének összhangban kell lennie a 8f. 
cikk (3) bekezdése szerint elkészített 
operatív tervvel.

(2) Az Ügynökség a gyorsreagálású 
határvédelmi csapatok összetételének 
meghatározásakor figyelembe veszi azon 
különös körülményeket, amelyekkel a 
kérelmező tagállam szembenéz. A csapat 
tagjainak alaposan ismerniük kell a fogadó 
ország feladataik végrehajtására vonatkozó 
jogszabályait, beleértve a menekültek 
védelmére vonatkozó nemzeti jogi 
rendelkezéseket. A csapat összetételének 
összhangban kell lennie a 8f. cikk (3) 
bekezdése szerint elkészített operatív 
tervvel.
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Or. en
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