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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
a leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
a leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
a leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
a leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusát a Bizottság által javasolt jogalap határozza meg.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.



PR\636387HU.doc 3/19 PE 380.718v01-00

Külső fordítás

HU

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5



PE 380.718v01-00

4/19 PR\636387HU.doc

Külső fordítás

HU



PR\636387HU.doc 5/19 PE 380.718v01-00

Külső fordítás

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

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
(COM(2006)0401 – C6 0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0401)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésére, továbbá 62(2a) és 66. cikkére, 
amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0253/2006),

– tekintettel az eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére 
(A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlament elé, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy azt másik szöveggel kívánja felváltani;

3. megbízza az elnökét, hogy a Parlament állásfoglalását továbbítsa a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás:1
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) Az EU külső határainak felügyelete 
nem csupán annak a tagállamnak az 
érdekét szolgálja, amelynek külső 
határain arra sor kerül, hanem minden 
olyan tagállam érdekében történik, 
amelyek belső határaikon eltörölték az 

  
1 HL C ... /A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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ellenőrzést. 

Indokolás
Ez a módosítás – a szubszidiaritás elvével összhangban – megvilágítja a gyorsreagálású 
határvédelmi csapatok felállításából származó hozzáadott értéket.

Módosítás:2
(2b) preambulumbekezdés (új)

(2b) A határellenőrzés és a személyek 
ellenőrzése különösen a jogszerűtlen 
bevándorlás és az emberkereskedelem 
elleni küzdelemhez járul hozzá, valamint 
a belső biztonságot, a közrendet és a 
közegészségügyet fenyegető veszélyek 
megelőzéséhez.

Indokolás

Emlékeztetni kell arra, hogy a határellenőrzés egyike azon tényezőknek, amelyek 
hozzájárulnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggel 
kapcsolatos más politikák jó működéséhez.

Módosítás:3
(3) preambulumbekezdés

(3) Szem előtt tartva, hogy a 
tagállamoknak a külső határaikon időnként 
válsághelyzetekkel kell szembenézniük, 
különösen akkor, ha a külső határok egyes 
pontjaira nagy számban olyan harmadik 
országbeli állampolgárok érkeznek, akik az 
Európai Unióba illegálisan próbálnak 
belépni, a személyellenőrzés és a külső 
határok felügyelete keretében európai 
szinten nyújtott hatékony gyakorlati 
támogatás tekintetében jelenleg 
rendelkezésre álló lehetőségek nem 
tekinthetők kielégítőnek.

(3) Szem előtt tartva, hogy a 
tagállamoknak a külső határaikon időnként 
válsághelyzetekkel kell szembenézniük, 
különösen akkor, ha a külső határok egyes 
pontjaira nagy számban olyan harmadik 
országbeli állampolgárok érkeznek, akik az 
Európai Unióba jogellenesen próbálnak 
belépni, szükségesnek mutatkozhat a 
nemzeti határvédelmi erő (vagy erők) 
megfelelő és elegendő mennyiségű további 
személyi állománnyal és eszközökkel 
történő gyors kiegészítése azon 
tagállam(ok) esetében, amely(ek)nek 
határain az Unió külső határainak 
ellenőrzése megvalósul.
(Az „illegálisan” kifejezést a vizsgált 
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jogalkotási szövegben mindenütt 
„jogellenesen”-re kell cserélni.)

Módosítás:4
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) A jelenlegi lehetőségek nem 
elegendőek arra, hogy a személyellenőrzés 
és a külső határok felügyelete keretében 
európai szinten hatékony gyakorlati 
segítségnyújtásra kerüljön sor.

Módosítás:5
(3b) preambulumbekezdés (új) 

(3b) Továbbá a tapasztalat nagy – és 
növekvő – mértékben megmutatta, hogy a 
külső határok kezelése ügyében az 
eddiginél jobban szükséges ösztönözni a 
tagállamok és a Közösség közötti 
szolidaritást és segítségnyújtást.

Indokolás

Fontos emlékeztetni arra, hogy a szolidaritás kulcseleme a tagállamok együttműködésének, s 
ez fokozottan érvényes a külső határok ellenőrzése tekintetében.

Módosítás:6
1. cikk

E rendelet gyors technikai és operatív 
segítségnyújtás céljából eljárást vezet be 
gyorsreagálású határvédelmi csapatoknak 
arra az esetre történő felállítására, ha ezt 
különös megterhelést jelentő helyzettel 
szembesülő tagállam kérelmezi, különösen 
ha a külső határok egyes pontjaira nagy 
számban olyan harmadik országbeli 
állampolgárok érkeznek, akik az Európai 
Unióba illegálisan próbálnak belépni. A 

E rendelet gyors technikai és operatív 
segítségnyújtás céljából eljárást vezet be 
gyorsreagálású határvédelmi csapatoknak 
arra az esetre történő felállítására, ha ezt 
különös megterhelést jelentő helyzettel 
szembesülő tagállam – vagy közös 
kérelmet beterjesztő több tagállam –
kérelmezi, különösen ha a külső határok 
egyes pontjaira nagy számban olyan 
harmadik országbeli állampolgárok 
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rendelet továbbá meghatározza a kiküldött 
tisztviselők és a gyorsreagálású 
határvédelmi csapatok tagjai által a 
tagállamuktól eltérő más tagállamban 
végrehajtott műveletek során végzendő 
feladatokat.

érkeznek, akik az Európai Unióba
jogellenesen próbálnak belépni. A rendelet 
továbbá meghatározza a kiküldött 
tisztviselők és a gyorsreagálású 
határvédelmi csapatok tagjai által a 
tagállamuktól eltérő más tagállamban 
végrehajtott műveletek során végezhető
feladatokat.

Indokolás

Azt a lehetőséget is figyelembe kell venni, hogy több tagállam közösen nyújt be kérelmet a 
gyorsreagálású csapatok ugyanazon földrajzi régióban fekvő több tagállam területén történő 
igénybevétele iránt.

Módosítás:7
2. cikk, 1. pont

1. „az Ügynökség”: az Európai Unió 
Tagállamai Külső Határain Való Operatív 
Együttműködési Igazgatásért Felelős 
Európai Ügynökség gyorsreagálású 
határvédelmi csapatokat bevetése 
érdekében;

1. „az Ügynökség”: az Európai Unió 
Tagállamai Külső Határain Való Operatív 
Együttműködési Igazgatásért Felelős 
Európai Ügynökség;

Indokolás

A FRONTEX ügynökségről van szó; ez nem igényel további fogalommeghatározást.

Módosítás:8
2. cikk, 5. pont

5. „a csapatok tagjai”: a tagállamok
határvédelmi szolgálatainak a 
gyorsreagálású határvédelmi csapatokban 
szolgálatot teljesítő tisztviselői; 

5. „a csapatok tagjai”: más tagállamok 
határvédelmi szolgálatainak a 
gyorsreagálású határvédelmi csapatokban 
szolgálatot teljesítő tisztviselői;

Indokolás

A gyorsreagálású csapatok tagjai több tagállam állampolgáraiból is kikerülhetnek.
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Módosítás:9
3. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamok megküldik nemzeti 
határőrségük azon tisztviselőinek nevét, 
akiket gyorsreagálású határvédelmi 
csapatok felállítása céljából az Ügynökség 
rendelkezésére kívánnak bocsátani.

(2) A tagállamok határvédelmi erőik tagjai 
közül kijelölik azokat, akiket 
gyorsreagálású határvédelmi csapatok 
felállítása céljából az Ügynökség 
rendelkezésére kívánnak bocsátani. 
Nevüket közlik az Ügynökséggel (első 
alkalommal az e rendelet hatálybalépését 
követő három hónapon belül).
(E bekezdést az (1) bekezdés elé kell 
illeszteni.)

Indokolás

A rendelet hatékonyságának biztosítása céljából a tagállamok kötelesek közölni határvédelmi 
erőik azon tagjainak nevét, akiket a gyorsreagálású határvédelmi csoportok tagjaiként az 
Ügynökség rendelkezésre kívánnak bocsátani. Az Ügynökség csak akkor működhet 
hatékonyan, ha a névsorok megfelelő időn belül rendelkezésre állnak. A koherencia kedvéért 
ajánlatos előbb utalni a névsorok összeállítására [(1) bekezdés], s csak utána a csoportok 
felállítására, amely az Ügynökség feladata [(2) bekezdés].

Módosítás:  10
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, amelyben 
szerepelnek az alapjogok tiszteletben 
tartásának aspektusai is;

Indokolás

A határőrök képzésének ki kell terjednie az alapjogok tiszteletben tartásának aspektusaira is, 
összhangban az EU-Szerződés 6. cikkével.

Módosítás:11
5. cikk, (1) bekezdés

(1) A gyorsreagálású határvédelmi (1) A gyorsreagálású határvédelmi 
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csapat(ok) bevetése során a csapat(ok) 
feletti utasítási jogkört az operatív tervvel 
összhangban a fogadó tagállam gyakorolja. 
A kérelmező tagállam haladéktalanul 
tájékoztatja az Ügynökséget a csapat(ok)ra 
vonatkozóan az illetékes hatóságai által 
hozott valamennyi döntésről, ideértve 
különösen az operatív terv módosítására 
vagy kiigazítására irányuló javaslatokat.

csapat(ok) bevetése során a csapat(ok) 
feletti utasítási jogkört az operatív tervvel 
összhangban a fogadó tagállam gyakorolja. 
A fogadó tagállam haladéktalanul 
tájékoztatja az Ügynökséget a csapat(ok)ra 
vonatkozóan az illetékes hatóságai által 
hozott valamennyi döntésről, ideértve 
különösen az operatív terv módosítására 
vagy kiigazítására irányuló javaslatokat.

Indokolás

A feladat jóváhagyása után a „kérelmező” tagállam „fogadó” tagállammá válik.

Módosítás:12
6. cikk, (1) bekezdés

(1) Az Ügynökség által összehangolt közös 
műveletek és kísérleti projektek sikeres 
lebonyolítása, valamint a gyorsreagálású 
határvédelmi csapatok bevetése céljából a 
kiküldött tisztviselők és a csapatok tagjai e 
tevékenységek teljes időtartama alatt 
ellátják a 7. és 8. cikkben említett 
feladatokat.

(1) Az Ügynökség által összehangolt közös 
műveletek és kísérleti projektek sikeres 
lebonyolítása, valamint a gyorsreagálású 
határvédelmi csapatok bevetése céljából a 
kiküldött tisztviselők és a csapatok tagjai e 
tevékenységek teljes időtartama alatt 
elláthatják a 7. és 8. cikkben említett 
feladatokat.

Indokolás

A módosítás nem igényel indokolást.

Módosítás:13
6. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A közösségi jogszabályok betartása 
különösképpen megköveteli a személyek 
határátlépési rendjére vonatkozó 
közösségi szabályozás (Schengeni határ-
ellenőrzési kódex) helyes végrehajtását; 
ennek megfelelően a kirendelt tisztviselők 
és a csoportok tagjai a 7. cikkben előírt 
feladataik végrehajtása során teljes 
mértékben tiszteletben tartják az emberi 
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méltóságot, a személyekkel szemben 
semmilyen – nemi, faji, etnikai, vallási 
hovatartozáson, meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
beállítottságon alapuló –
megkülönböztetést nem tesznek, s csupán 
a megjelölt célokkal arányos 
intézkedéseket foganatosítanak.

Indokolás

A módosítás nem igényel indokolást.

Módosítás:14
6. cikk, (4) bekezdés

(4). A származási tagállamukban szolgálati 
fegyver viselésére jogosult kiküldött 
tisztviselők és a csapatok ilyen tagjai a 7. 
és a 8. cikkben említett feladatok ellátása 
során csak a fogadó tagállam 
beleegyezésével és annak nemzeti jogával 
összhangban viselhetik fegyverüket.

(4). A származási tagállamukban szolgálati 
fegyver viselésére jogosult kiküldött 
tisztviselők és a csapatok ilyen tagjai a 7. 
és a 8. cikkben említett feladatok ellátása 
során akkor viselhetik a fegyverüket, ha a 
fogadó tagállam jogszabályai ezt 
ugyanezen feladatok végzése során saját 
tisztviselőik számára lehetővé teszik. 
Minden más esetben e kérdést a 
2007/2004/EK rendelet 8f. cikkében előírt 
operatív terv szabályozza.

Indokolás

A szolgálati fegyver viselésére vonatkozó rendelkezésekben nem szabad különbséget tenni a 
fogadó tagállam és a többi tagállam tisztviselői között.

Módosítás:15
7. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) a határt átlépő személyek úti 
okmányainak ellenőrzése ezen okmányok 
érvényességének és hitelességének, 
valamint a személyek azonosságának 
megállapítása érdekében; 

a) a határt átlépő személyek úti 
okmányainak ellenőrzése – ideértve 
műszaki eszközök alkalmazását is – ezen 
okmányok érvényességének és 
hitelességének, valamint a személyek 
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azonosságának megállapítása érdekében; 

Indokolás

A módosítás egyszerűsíti a 7. cikket. A műszaki eszközök alkalmazása beilleszthető az a) 
pontba.

Módosítás:  16
7. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) műszaki eszközök alkalmazása az úti 
okmányok a) pont szerinti ellenőrzéséhez; 

törölve

Indokolás

Lásd a 7. cikk (1) bekezdése a) pontjának módosítást.

Módosítás:17
8. cikk, b) pont

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

b) járőrözésben való részvétel a fogadó 
tagállam külső határterületén;

Indokolás

A járőrök többfélék lehetnek. Nincs értelme az alkalmazási kört gyalogos és járműves 
járőrökre szűkíteni.

Módosítás:18
8. cikk, c.a) pont (új)

c.a) a külső határt jogellenes módon 
átlépő személyek elfogása és a fogadó 
állam illetékes hatósága számára történő 
átadása.

Indokolás

A külső határt jogellenes módon átlépő személyek elfogása a Schengeni határ-ellenőrzési 
kódexben előírt feladatok közé tartozik, s szerepelnie kellene a közös egységek feladatainak 
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felsorolásában is.

Módosítás:  19
9. cikk, (1) bekezdés, d) pont

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

d) a fogadó ország azon tisztjének nevét, 
akinek alárendeltségében a feladatát 
végzi;

Indokolás

Az előadó megfelelőbbnek tartja, ha annak a tisztnek a nevét tüntetik fel, akinek 
alárendeltségében a tisztviselő a feladatát végzi, ahelyett, hogy a tisztviselő kénytelen legyen 
a közös műveletre/bevetésre vonatkozóan számos információt közölni. Az utóbbi kényszer nem 
csak szükségtelen a tisztviselő munkájának irányításához, hanem hátrányos vagy bosszantó 
megkülönböztetésként is felfogható a nemzeti határőrség tagjainak helyzetéhez képest.

Módosítás:20
9. cikk, (1) bekezdés, e) pont

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

törölve

Indokolás

Az előadó megfelelőbbnek tartja, ha annak a tisztnek a nevét tüntetik fel, akinek 
alárendeltségében a tisztviselő a feladatát végzi, ahelyett, hogy a tisztviselő kénytelen legyen 
listát készíteni az általa a 7. és 8. cikk szerint ellátható feladatokról. Az utóbbi kényszer nem
csak szükségtelen a tisztviselő munkájának irányításához, hanem hátrányos vagy bosszantó 
megkülönböztetésként is felfogható a nemzeti határőrség tagjainak helyzetéhez képest.

Módosítás:21
9. cikk, (1) bekezdés, f) pont

f) azon időszak, amely alatt a kiküldött 
tisztviselő/a csapat tagja a 7. és a 8. 
cikkben említett feladatokat ellátja. 

törölve

Indokolás
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Az előadó megfelelőbbnek tartja, ha annak a tisztnek a nevét tüntetik fel, akinek 
alárendeltségében a tisztviselő feladatát végzi, ahelyett, hogy a tisztviselőnek jeleznie kelljen 
azt az időszakot, amely alatt a 7. és 8. cikk szerinti feladatokat elláthatja. Az utóbbi kényszer 
nem csak szükségtelen a tisztviselő munkájának irányításához, hanem hátrányos vagy 
bosszantó megkülönböztetésként is felfogható a nemzeti határőrség tagjainak helyzetéhez 
képest.

Módosítás:  22
12. cikk, (1) pont

2. cikk, (1) bekezdés, g) pont (2007/2004/EK rendelet)

„g) gyorsreagálású határvédelmi csapatok 
bevetése különös megterhelést jelentő 
helyzetekben támogatást kérő
tagállamokban, különösen akkor, ha a 
külső határok egyes pontjaira nagy 
számban olyan harmadik országbeli 
állampolgárok érkeznek, akik az Európai 
Unióba illegálisan próbálnak belépni;”

„g) gyorsreagálású határvédelmi csapatok 
bevetése különös megterhelést jelentő 
helyzetekben támogatást kérő egy vagy 
több tagállamban, különösen akkor, ha a 
külső határok egyes pontjaira nagy 
számban olyan harmadik országbeli 
állampolgárok érkeznek, akik az Európai 
Unióba jogellenesen próbálnak belépni;”

Indokolás

Azt a lehetőséget is figyelembe kell venni, hogy több tagállam közösen nyújt be kérelmet a 
gyorsreagálású csapatok ugyanazon földrajzi régióban fekvő több tagállam területén történő 
igénybevétele iránt.

Módosítás:23
12. cikk, 3. pont

8a. cikk (2007/2004/EK rendelet)

Ha a 8. cikk (2) bekezdésének a) és b) 
pontjában említett intézkedések nem 
elegendőek a különös megterhelést jelentő
helyzet kezeléséhez, az Ügynökség a 
kérelmező tagállamban megfelelő 
időtartamra bevethet egy vagy több 
gyorsreagálású határvédelmi csapatot.

Ha a 8. cikk (2) bekezdésének a) és b) 
pontjában említett intézkedések nem 
elegendőek a különös megterhelést jelentő 
helyzet kezeléséhez, az Ügynökség a 
kérelmező tagállamban vagy 
tagállamokban megfelelő időtartamra 
bevethet egy vagy több gyorsreagálású 
határvédelmi csapatot.

Indokolás
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Lásd a 12. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás:24
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 vagy tagállamok
szembenéz vagy szembenéznek. A csapat 
összetételének összhangban kell lennie a 
8f. cikk (3) bekezdése szerint elkészített 
operatív tervvel.

Indokolás

Lásd a 12. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás:25
12. cikk, 3. pont

8d. cikk, (1) bekezdés, d.a) pont (új) (2007/2004/EK rendelet)

d.a) a hazatérés vagy hazaszállítás 
költségei.

Indokolás

Az előirányzott költségek között nem szerepelnek a tisztviselő hazatérésével vagy esetleges 
hazaszállításával kapcsolatos költségek.

Módosítás:26
12. cikk, 3. pont

8f. cikk, (1) bekezdés (2007/2004/EK rendelet)

(1) A 8a. cikkel összhangban valamely 
tagállam gyorsreagálású határvédelmi 
csapatok bevetésére irányuló kérelméről 
való döntés során az ügyvezető igazgató 
figyelembe veszi az Ügynökség 
kockázatelemzéseinek eredményeit, 

(1) A 8a. cikkel összhangban valamely 
tagállam vagy tagállamok gyorsreagálású 
határvédelmi csapatok bevetésére irányuló 
kérelméről való döntés során az ügyvezető 
igazgató figyelembe veszi az Ügynökség 
kockázatelemzéseinek eredményeit, 
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valamint a kérelmező tagállam és bármely 
más tagállam által szolgáltatott minden 
más vonatkozó információt. Adott esetben 
az ügyvezető igazgató a kérelmező
tagállam külső határain fennálló helyzet 
felmérése érdekében kiküldheti az 
Ügynökség szakértőjét.

valamint minden más, különösen a 
kérelmező tagállam vagy tagállamok által 
szolgáltatott vonatkozó információt. Adott 
esetben az ügyvezető igazgató a kérelmező
tagállam vagy tagállamok külső határain 
fennálló helyzet felmérése érdekében 
kiküldheti az Ügynökség szakértőjét.

Indokolás

Lásd a 12. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás:27
12. cikk, 3. pont

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

(2) Az ügyvezető igazgató a 
gyorsreagálású határvédelmi csapatok 
bevetésére irányuló kérelemről a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb a kérelem 
megérkezésétől számított öt munkanapon 
belül dönt. Az ügyvezető igazgató a 
határozatáról egyidejűleg értesíti írásban a 
kérelmező tagállamot és az 
igazgatótanácsot. A határozatnak 
tartalmaznia kell az alapjául szolgáló főbb 
indokokat. 

(2) Az ügyvezető igazgató a 
gyorsreagálású határvédelmi csapatok 
bevetésére irányuló kérelemről a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb a kérelem 
megérkezésétől számított öt munkanapon 
belül dönt. Az ügyvezető igazgató a 
határozatáról egyidejűleg értesíti írásban a 
kérelmező tagállamot és az Ügynökség 
igazgatótanácsát. A határozatnak 
tartalmaznia kell az alapjául szolgáló főbb 
indokokat. 

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi a cikk szövegét.

Módosítás:28
12. cikk, 3. pont

8f. cikk, (3) bekezdés, (2007/2004/EK rendelet)

(3) Ha az ügyvezető igazgató egy vagy 
több gyorsreagálású határvédelmi csapat 
bevetéséről dönt, az Ügynökség és a 
kérelmező tagállam a 8g. cikknek 

(3) Ha az ügyvezető igazgató egy vagy 
több gyorsreagálású határvédelmi csapat 
bevetéséről dönt, az Ügynökség és a 
kérelmező tagállam vagy tagállamok a 8g. 
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megfelelően haladéktalanul operatív tervet 
készít.

cikknek megfelelően haladéktalanul 
operatív tervet készít vagy készítenek.

Indokolás

Lásd a 12. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás:29
12. cikk, 3. pont

8f. cikk, (4) bekezdés, (2007/2004/EK rendelet)

(4) Mihelyt az operatív tervet jóváhagyták, 
az ügyvezető igazgató tájékoztatja azon 
tagállamokat, amelyek határőreit a 
gyorsreagálású határvédelmi csapatok 
keretében bevetik. E tájékoztatást írásban 
megküldik a 8c. cikk alapján felállított 
nemzeti kapcsolattartó pontoknak, a 
bevetés időpontjának megjelölésével 
együtt. Egyidejűleg megküldik számukra 
az operatív terv másolatát is.

(4) Mihelyt az operatív tervet jóváhagyták, 
az ügyvezető igazgató tájékoztatja azon 
tagállamot vagy tagállamokat, amelynek 
vagy amelyeknek a határőreit a 
gyorsreagálású határvédelmi csapatok 
keretében bevetik. E tájékoztatást írásban 
megküldik a 8c. cikk alapján felállított 
nemzeti kapcsolattartó pontoknak, 
feltüntetve a bevetendő tisztviselők számát 
és személyazonosságát, az esetlegesen 
igényelt felszereléseket, a bevetés 
időpontjának megjelölésével együtt. 
Egyidejűleg megküldik számukra az 
operatív terv másolatát is.

Indokolás

Ezekre az információkra feltétlenül szükség van a feladat megfelelő végrehajtásához.

Módosítás:30
12. cikk, 3. pont

8f. cikk, (5) bekezdés, (2007/2004/EK rendelet)

(5) A gyorsreagálású határvédelmi 
csapato(ka)t legkésőbb öt munkanapon 
belül vetik be azt követően, hogy az 
Ügynökség és a kérelmező tagállam az 

(5) A gyorsreagálású határvédelmi 
csapato(ka)t legkésőbb öt munkanapon 
belül vetik be azt követően, hogy az 
Ügynökség és a kérelmező tagállam vagy 
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operatív tervet jóváhagyta. tagállamok az operatív tervet jóváhagyta 
vagy jóváhagyták

Indokolás

Lásd a 12. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás:31
12. cikk, 3. pont

8f. cikk, (5a) bekezdés (új), (2007/2004/EK rendelet)

(5a) Abban az esetben, ha ugyanazon 
földrajzi régióban elhelyezkedő több 
tagállamra különleges nyomás nehezedik 
– különösen, ha a külső határok egyes 
pontjaira nagy számban olyan harmadik 
országbeli állampolgárok érkeznek, akik 
az Európai Unióba jogellenesen 
próbálnak belépni –, közös kérelmet 
intézhetnek az Ügynökséghez 
gyorsreagálású csoportok bevetése 
céljából. Az e cikkben előírt eljárás szerint 
elbírált kérelem eredményeképpen –
pozitív döntés esetén – az Ügynökség és a 
kérelmező tagállamok közös operatív 
tervet dolgoznak ki.

Indokolás

Lásd a 12. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás:32
12. cikk, 3. pont

8f. cikk, (5b) bekezdés (új), (2007/2004/EK rendelet)

(5b) Abban az esetben, ha az ügyvezető 
igazgató pozitív döntést hoz a bevetési 
kérelemmel kapcsolatban, de úgy ítéli 



PR\636387HU.doc 19/19 PE 380.718v01-00

Külső fordítás

HU

meg, hogy az Ügynökség nem rendelkezik 
elegendő pénzügyi eszközzel annak 
finanszírozásához, a kérelem beérkeztétől 
számított öt munkanapon belül kiegészítő 
pénzkeret iránti kérelmet nyújt be a 
Bizottsághoz. A kérelemre a költségvetési 
hatóság rendkívüli sürgősséggel ad 
választ.

Indokolás

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor az Ügynökség megállapítása szerint a fellépés sürgős és 
célszerű lenne, ám nem rendelkezik a végrehajtásához szükséges költségvetési kerettel. Adott 
esetben rendkívüli eljárás bevezetésére van szükség.

Módosítás:33
12. cikk, 3. pont

8g. cikk, (1) bekezdés, g.a) pont (új), (2007/2004/EK rendelet)

g.a) adott esetben a szolgálati fegyver 
viselésére a 7. és 8. cikkben előírt 
feladatok végrehajtása esetén vonatkozó 
egyedi rendelkezések.

Indokolás

E módosítás a 6. cikk (4) bekezdésének módosításával függ össze.

Módosítás:34
12. cikk, 3. pont

8h. cikk, (1) bekezdés, (2007/2004/EK rendelet)

(1) Az ügyvezető igazgató az Ügynökség 
személyzetéből egy vagy több olyan 
szakértőt nevez ki, akit vagy akiket 
összekötő tisztviselőként küldenek ki a 
csapat(ok)hoz, és akik az Ügynökséget 
képviselik, valamint megfigyelőként 
tevékenykednek. Az ügyvezető igazgató a 
fogadó tagállamot értesíti a kinevezésről. 

(1) Az ügyvezető igazgató az Ügynökség 
személyzetéből egy vagy több olyan 
szakértőt nevez ki, akit vagy akiket 
összekötő tisztviselőként küldenek ki a 
csapat(ok)hoz, és akik az Ügynökséget 
képviselik. 
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Indokolás

Az összekötő tisztviselőnek a 8h. cikk meghatározott feladatai vannak, tehát itt nem lehet 
csupán „megfigyelőként” meghatározni.


