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Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. június 7-én került elfogadásra a
vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó
adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) szóló 2007/…/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv elfogadására tekintettel

A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a
végleges jogszabállyal (2007/…/EK rendelet).

MELLÉKLET

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata az üzemeltetési irányításról szóló,
26. cikkről

Az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy – az alternatívák pénzügyi, működési és
szervezeti szempontból elvégzett érdemi elemzésével szolgáló hatásvizsgálatot követően – terjessze elő a
szükséges jogalkotási javaslatokat valamely ügynökségnek a VIS hosszú távú üzemeltetési irányításával tör-
ténő megbízása céljából. A hatásvizsgálat a Bizottság által a SIS II tekintetében vállalt hatásvizsgálat részét
képezheti.

A Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül beterjeszti
azokat a jogalkotási javaslatokat, amelyek valamely ügynökségnek a VIS hosszú távú üzemeltetési irányítá-
sához történő megbízásához szükségesek. E javaslatok tartalmazni fogják a VIS-ről és a rövid távú tartózko-
dásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló rendelet kiigazításához szük-
séges módosításokat.

Az Európai Parlament és a Tanács kötelezettséget vállal arra, hogy a lehető leggyorsabban foglalkozik ezekkel
a javaslatokkal, és azokat időben elfogadtatja, hogy az ügynökség az e rendelet hatálybalépésétől számított
ötéves időszak vége előtt teljes mértékben megkezdhesse tevékenységeit.

Az Európai Parlament és a Tanács közös nyilatkozata a vízumokkal és meghívólevelekkel való visz-
szaélésről

Az Európai Parlament és a Tanács hangsúlyozza annak szükségességét, hogy átfogó módon kezeljék a
vízumokkal való visszaélés jelenségét, és úgy ítéli meg, hogy a Vízumkódexre irányuló javaslat összefüggésé-
ben gondosan meg kell vizsgálni a vízumok érvényességének lejártát követően jelentkező vagy napvilágra
kerülő visszaélési esetek kezelését. A Vízumkódexről szóló megállapodás megszületését követően felkérik a
Bizottságot, hogy szükség esetén tegyen javaslatot a VIS rendelet megfelelő módosítására.

Az Európai Parlament és a Tanács felkéri továbbá a Bizottságot, hogy legkésőbb három évvel a VIS műkö-
désének megkezdése után készítsen jelentést a meghívóleveleket kiadó személyek által elkövetett visszaélé-
sekkel kapcsolatos helyzetről, és szükség esetén terjesszen elő megfelelő módosítási javaslatokat.

A Tanács nyilatkozata a tagállamokban illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok
visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban alkalmazott közös előírásokról és eljárásokról szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

A Tanács elismeri a kiutasításról szóló irányelv haladéktalan elfogadásának fontosságát, amely hozzájárul egy
közös előírásokon alapuló, hatékony kiutasítási és hazatelepítési politika létrehozásához annak érdekében,
hogy az érintett személyek a hágai program követelményeivel összhangban emberséges módon, és emberi
jogaik és méltóságuk teljes mértékű tiszteletben tartása mellett térhessenek vissza. Ezen európai jogszabály
végrehajtásához megfelelő forrásoknak kell rendelkezésre állniuk. A Tanács ezért kötelezettséget vállal arra,
hogy a harmadik országok illegálisan a tagállamokban tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcso-
latban a tagállamokban alkalmazott közös előírásokról és eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslat terén előrehaladás ér el, és a lehető leghamarabb intézményközi egyeztetéseket
kezd az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy 2007 végéig az első olvasatban megállapodás szület-
hessen.
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