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A szlovéniai Brdóban 2008. március 11-én és 12-én megtartott, az EU külső határainak igazgatására 

vonatkozó kihívásokról szóló miniszteri konferencián folytatott megbeszéléseket követően az 

elnökség beterjesztette az Európai Unió tagállamai külső határainak igazgatásáról szóló tanácsi 

következtetéstervezet szövegére irányuló javaslatot1.

A Bevándorlással, Határokkal és Menekültüggyel foglalkozó Stratégiai Bizottság 2008. április 1-

jén, az IB-tanácsosok pedig 2008. április 25-én megvizsgálták a tervezetet. A Stratégiai Bizottság 

2008. május 20-i és 21-i ülésén a delegációk elfogadták a mellékelt tervezetet, mely néhány 

delegáció részéről vizsgálati fenntartás tárgyát képezte. Ezek a vizsgálati fenntartások ezt követően 

visszavonásra kerültek.

Ennek alapján az Állandó Képviselők Bizottsága felkérést kap, hogy javasolja a Tanácsnak a 

mellékelt szöveg elfogadását.

_______________

  
1 7811/08 FRONT 37 COMIX 244.
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MELLÉKLET

Tervezet

A Tanács következtetései

az Európai Unió tagállamai

külső határainak igazgatásáról

A TANÁCS:

a) Emlékeztetve a szabadság, a biztonság és a jog Európai Unión belüli megerősítését célul kitűző 

hágai programra és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervre, az átfogó migrációs politikára, 

valamint az integrált határellenőrzésről szóló 2006. december 4-i tanácsi következtetésekre;

b) Üdvözölve a FRONTEX jövőbeni fejlesztéséről1, az Európai Unió határigazgatása terén teendő 

újabb lépések előkészítéséről2 és az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) kialakításának 

vizsgálatáról3 szóló bizottsági közleményt;

c) Újólag megerősítve, hogy a külső határok jobb igazgatására van szükség, a technológia jobb 

felhasználásával, különösen a magas szintű biztonság és az illegális bevándorlás elleni 

küzdelem hatékonyságának fenntartása érdekében, egyben elősegítve az uniós polgárok és a 

jóhiszemű utazók határátlépését;

d) Megerősítve, hogy folytatni kell az európai uniós tagállamok külső határainak integrált 

határrendészetére vonatkozó koherens, átfogó koncepció továbbfejlesztését, az eddig elért 

eredmények alapján;

e) Várakozással tekintve a FRONTEX igazgatótanácsa által az Európai Unió Tagállamai Külső 

Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról 

szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet 33. cikkével összhangban megkezdésre kerülő értékelés 

alapján benyújtott további ajánlások elé;

  
1 6664/08 FRONT 24 COMIX 143.
2 6666/08 FRONT 26 COMIX 145.
3 6665/08 FRONT 25 COMIX 144.
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ELFOGADJA AZ ALÁBBI KÖVETKEZTETÉSEKET:

A. A FRONTEX ügynökség jövőbeni fejlesztésével kapcsolatban:

i. Rövid távú prioritások:

1. Üdvözli a FRONTEX ügynökség működőképessé tétele terén elért gyors előrehaladást, és 

elismeri, hogy az ügynökség aktív szerepet játszik az EU-n belüli integrált határrendészet 

végrehajtásában, valamint emlékeztet arra, hogy az ügynökség számára biztosítani kell a 

szükséges erőforrásokat, hogy célkitűzéseit elérhesse.

2. Felkéri a FRONTEX-et, hogy teljes mértékben hajtsa végre a 2008-as évre vonatkozó 

munkaprogramját, és erősítse meg jelenlegi megbízatásának keretében játszott szerepét, 

valamint az igény felmérése és költség–haszon megközelítés alapján döntsön berendezések –

különösen a határellenőrzésre szolgáló műszaki berendezések – beszerzéséről és/vagy 

bérbevételéről/speciális célra szerződéssel való igénybevételéről, a FRONTEX által koordinált 

műveletekhez való rendelkezésre bocsátásuk céljából.

3. Ösztönzi a tagállamokat és a FRONTEX-et, hogy a többi tagállam által a CRATE keretében 

rendelkezésre bocsátott berendezéseket a lehető legnagyobb mértékben vegyék igénybe, és 

felkéri a FRONTEX-et, hogy rendszeres időközönként tájékoztassa a Tanácsot ezen 

berendezések tényleges használatáról és a rendelkezésre állásuk biztosítására végrehajtott 

intézkedésekről.

4. Ösztönzi, hogy a kockázatelemzés és a megvalósíthatósági tanulmányok megbízható adatokon 

alapuljanak, mivel ez az európai határrendészeti rendszer sikerének előfeltétele, és ebben a 

tekintetben felkéri a FRONTEX-et, hogy szorosan működjön együtt más szervezetekkel 

(Europol), valamint, hogy a Bizottsággal és a Tanáccsal közösen mérje fel, hogyan javítható 

az ICONet felhasználása és a potenciális hozzáadott érték, amit az ügynökségnek az ICONet 

igazgatásában játszott szerepe jelent.
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5. Felkéri a FRONTEX-et, hogy a 2007/2004/EK rendelet 16. cikkével összhangban – az 

operatív koordináció támogatására vonatkozó kapacitásának javítására figyelemmel –

mérlegelje szakrészlegek felállításának lehetőségét – beleértve az erre a célra figyelembe 

vehető különböző lehetőségeket –, és erről tegyen jelentést a Tanácsnak.

6. Üdvözli a FRONTEX és a határok igazgatásában részt vevő más hatóságok – köztük a 

vámhatóságok – közötti, létező megbízatásaik keretében folytatott együttműködés 

fejlesztésére vonatkozó további lehetőségek feltérképezésére irányuló szándékot, figyelembe 

véve a Bizottságnak az ügynökségek közötti együttműködésről és az uniós szinten 

megvalósítandó kísérleti projektekről szóló következő tanulmányát.

7. Úgy véli, hogy a FRONTEX-nek az értékelő tevékenységek céljából végzett vonatkozó 

kockázatelemzésen és esetleg ezen értékelő tevékenységek optimalizálásához szükséges 

képzés nyújtásán keresztül támogató szerepet kell játszania a schengeni értékelő rendszerben, 

továbbá vállalja, hogy a Bizottság következő javaslata alapján ezt a kérdést ismét megvitatja.

8. Hangsúlyozza, hogy szükség van az ügynökség által a határrendészetre vonatkozóan a 

harmadik országokkal folytatott operatív és más típusú együttműködés ösztönzésében játszott 

szerep – az ügynökség jelenlegi megbízatásának keretén belüli – megerősítésére a migrációval 

kapcsolatos általános megközelítés és a vonatkozó külső pénzügyi eszközök keretében.

9. Üdvözli a FRONTEX képzési tevékenységekben való részvételét és az egységes alaptanterv 

kidolgozását, és felkéri az ügynökséget, hogy – jelenlegi megbízatásának keretében –

mérlegelje uniós szinten a tagállamok és harmadik országok számára további képzések 

szervezését, többek között a menekültjogi, a tengerjogi és az alapjogi szabályokról.

ii. Hosszú távú prioritások:

10. Ösztönzi az igényeken alapuló megközelítést a külső határok integrált igazgatásának átfogó 

célkitűzésén belül, melynek alapja az alapvető jogok tiszteletben tartása és a tehermegosztás, 

a szolidaritás elve, és melynek célja az illegális bevándorlás megelőzésében való hatékonyság 

javítása, különös tekintettel a külső határok magas kockázati szintű területeire.



9873/08 lj/ZV/pg 5
MELLÉKLET DG H I HU

11. Megerősíti, hogy a FRONTEX tevékenységei további fejlesztésének lépésenkénti 

megközelítésen kell alapulnia, mely képes az eddig elért eredményekre építeni és az 

azonosított hiányosságokat kezelni.

12. Üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy felmérje, hogyan hosszabbítható meg a 

FRONTEX megbízatása annak érdekében, hogy a harmadik országokkal folytatott operatív 

együttműködésre és technikai segítségnyújtási projektek végrehajtására nagyobb lehetőséget 

nyújtson, továbbá hogy megvizsgálja, helyénvalóak lennének-e az együttműködés egyéb 

formái.

13. Várakozással tekint a 2007/2004/EK tanácsi rendelet 33. cikkével összhangban megkezdésre 

kerülő értékelés eredménye, és az azt követően a Frontex-rendelet módosítására (és egységes 

szerkezetbe foglalására) esetlegesen benyújtott bizottsági javaslat elé.

B. Az EU külső határainak igazgatására váró jövőbeli kihívásokkal kapcsolatban 

(belépés/kilépés, regisztráltutas-program, elektronikus utazásiengedély-rendszer)

14. Elismeri, hogy szükség van a tagállamok által a létező és új veszélyekre adott válaszlépések 

kidolgozására és megerősítésére a rendelkezésre álló technológiának a külső határok jobb 

igazgatása és az illegális bevándorlás elleni küzdelem céljából való kiegészítő és lényeges 

intézkedésként való felhasználásával – figyelembe véve az EU külső határainak egyes 

részeiért felelős tagállamok és nem uniós szomszédjaik viszonyát–, egyben biztosítva, hogy 

Európa a világ számára továbbra is nyitott és vonzó úti cél maradjon.

15. Hangsúlyozza az új rendszereknek a közösségi jogszabályokkal, az adatvédelem elveivel, az 

emberi jogokkal, a nemzetközi védelemmel és az arányosság elvével való teljes összhangjára 

vonatkozó követelményt, miközben tükrözniük kell a költség–haszon megközelítést és a 

technológia hozzáadott értékét.
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16. Felkéri a Bizottságot, hogy segítse és támogassa az EU határigazgatása terén teendő újabb 

lépések előkészítéséről szóló bizottsági közleményben szereplő rendszerek technikai és 

gyakorlati megvalósíthatóságának és interoperabilitásának felmérését szolgáló kísérleti 

projektek kidolgozását a létező kezdeményezések potenciáljának teljes felhasználásával, 

különösen e kezdeményezéseknek az összes határtípusra való kiterjesztésére összpontosítva, 

és figyelembe véve valamennyi közlekedési módot. Az ilyen kísérleti projekteknek elsősorban 

maximális interoperabilitást kell biztosítaniuk, és figyelembe kell venniük a nemzetközi 

technikai szabványokat.

17. Felkéri a Bizottságot, hogy – amennyiben megfelelőnek tartja – a 2010. év elejéig a szükséges 

hatásvizsgálatok kíséretében nyújtson be javaslatokat harmadik országok polgáraira 

vonatkozó belépési/kilépési és regisztráltutas-rendszerre, mely valamennyi határtípusra 

alkalmazható a tagállamok tapasztalatai és legjobb gyakorlatai alapján, és mely figyelembe 

veszi a teljes mértékben működő uniós rendszerekkel (pl. SIS II, VIS) való szinergiákra és 

interoperabilitásra vonatkozó igényt.

18. Üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy vizsgálatot folytasson az elektronikus 

utazásiengedély-rendszer megvalósíthatóságának és hozzáadott értékének felmérésére –

figyelembe véve fejlődést és a harmadik országok összehasonlítható rendszerei terén szerzett 

tapasztalatot – az Unió integrált határrendészeti stratégiájának továbbfejlesztése céljából, és 

felkéri a Bizottságot, hogy e vizsgálat eredményeit 2009 első felében nyújtsa be a Tanácsnak, 

tekintettel adott esetben az ezt követő jogalkotási javaslatokra.

19. A Bizottság inputjai és a Tanácson belül folytatott korábbi megbeszélések alapján elismeri, 

hogy 2009 végéig el kell fogadni a bel- és igazságügyön belüli valamennyi európai IT-

rendszerre vonatkozó indikatív IT-stratégiát egy koherens megközelítés biztosítása és az IT-

fejlesztések hatékonyságának és eredményességének fokozására.

20. Felkéri a Bizottságot, hogy a pénzügyi, operatív és szervezeti szempontból érdemi elemzést 

adó hatásvizsgálatot követően nyújtsa be a SIS II, a VIS és az EURODAC – és potenciálisan a 

bel- és igazságügy területén belüli más, nagy méretű IT-rendszer – hosszú távú operatív 

igazgatására irányuló szükséges jogalkotási javaslatokat.
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C. Az európai határőrizeti rendszerrel (EUROSUR) kapcsolatban

21. Üdvözli az európai partiőrség-hálózatnak a FRONTEX által készített MEDSEA- és 

BORTEC-tanulmányon alapuló létrehozása terén elért eredményeket.

22. Üdvözli a Bizottság arra vonatkozó szándékát, hogy 2008-ban a tagállamokkal közösen 

megindítja a nemzeti koordinációs központok feladataira, illetve az ezek, valamint a 

FRONTEX közötti koordinációra vonatkozó iránymutatás kidolgozásával kapcsolatos 

munkát.

23. Ösztönzi a Bizottságot, hogy haladéktalanul indítsa meg az EUROSUR-koncepció 

kulcsfontosságú összetevőinek vizsgálatát, és hogy megbízható adatokra alapozva elemezze a 

határfelügyeleti eszközök és műholdak közös alkalmazásának elveit, egy ilyen rendszer 

bevezetésének pénzügyi kihatásait, valamint, hogy a FRONTEX által elvégzett értékelés 

alapján mérje fel a kiválasztott harmadik országok határfelügyeleti infrastruktúráját.

24. Felkéri a Bizottságot, hogy a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramban (biztonsági és 

űrkutatási témák) adjon elsőbbséget a határfelügyeleti eszközök teljesítményének és 

használatának javítása számára.

25. Felkéri a FRONTEX-et, hogy – létező megbízatása keretében – vegyen részt az EUROSUR-

koncepció kidolgozásában, beleértve az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) 

létrehozásának vizsgálatáról szóló bizottsági közleményben említett tanulmányok folytatását.

26. Felkéri a Bizottságot, hogy 2009 első fele folyamán a tagállamok és a FRONTEX szoros 

együttműködésében elvégzett előkészítő munkák alapján tegyen jelentést a Tanácsnak az 

EUROSUR kiépítésében elért eredményekről, beleértve a Bizottság által az EUROSUR-

koncepció kulcsfontosságú összetevőire vonatkozóan elvégzendő vizsgálatot is.

__________________


