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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE az Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint 
az (EU) 515/2014 rendelet, az (EU) 
2016/399 rendelet, az (EU) 2016/794 
rendelet és az (EU) 2016/1624 rendelet 
módosításáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE az Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint 
az (EU) 515/2014 rendelet, az (EU) 
2016/399 rendelet és az (EU) 2016/1624 
rendelet módosításáról

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 77. 
cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjára, 

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 77. 
cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjára és 
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87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és 
88. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai adatvédelmi biztossal folytatott 
konzultációt követően,

törölve

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos véleménye a (46) preambulumbekezdésben kerül megemlítésre.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ETIAS rendszernek létre kell 
hoznia egy utazási engedélyt olyan 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, akik mentesülnek azon 
kötelezettség alól, hogy a külső határok 
átlépéséhez vízummal kelljen 
rendelkezniük („vízumkötelezettség”), 
lehetővé téve annak megítélését, hogy 
jelenlétük a tagállamok területén jelent-e 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatot. Az érvényes utazási engedély a 
tagállamok területére való belépés új 
feltétele lenne, ugyanakkor az utazási 
engedély puszta birtoklása nem jogosítaná 
fel automatikusan annak birtokosát a 
belépésre.

(9) Az ETIAS rendszernek létre kell 
hoznia egy utazási engedélyt olyan 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, akik mentesülnek azon 
kötelezettség alól, hogy a külső határok 
átlépéséhez vízummal kelljen 
rendelkezniük („vízumkötelezettség”), 
lehetővé téve annak megítélését, hogy 
jelenlétük a tagállamok területén jelent-e 
irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázatot, biztonsági fenyegetést vagy 
magas járványügyi kockázatot. Az utazási 
engedély ezért olyan határozat, mely azt 
jelzi, hogy nem léteznek olyan tényszerű 
bizonyítékok vagy megalapozott indokok, 
melyek alapján megállapítható, hogy az 
adott személy jelenléte a tagállamok 
területén ilyen kockázatot jelent. Mivel az 
ilyen utazási engedély természetében 
különbözik a vízumtól, nem követel meg 
több információt vagy nem helyez 
súlyosabb terhet a kérelmezőre, mint a 
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vízum. Az érvényes utazási engedély a 
tagállamok területére való belépés új 
feltétele lenne, ugyanakkor az utazási 
engedély puszta birtoklása nem jogosítaná 
fel automatikusan annak birtokosát a 
belépésre.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ETIAS-nak hozzá kell járulnia a 
határőrök által a külső határokon található 
átkelőhelyeknél végzett határellenőrzések 
megkönnyítéséhez, valamint a schengeni 
térségbe látogatni szándékozó olyan 
harmadik országbeli állampolgárok 
összehangolt és harmonizált értékeléséhez, 
akikre vonatkozik az utazási engedély 
meglétének követelménye. Emellett 
lehetővé kell tennie a kérelmezők 
alaposabb tájékoztatását a schengeni 
térségbe történő látogatásra való 
jogosultságukkal kapcsolatosan. Az ETIAS 
rendszernek továbbá hozzá kell járulnia a 
határellenőrzések megkönnyítéséhez a 
külső határokon elutasított beléptetések 
számának csökkentése révén.

(11) Az ETIAS-nak hozzá kell járulnia a 
határőrök által a külső határokon található 
átkelőhelyeknél végzett határellenőrzések 
megkönnyítéséhez, valamint a schengeni 
térségbe látogatni szándékozó olyan 
harmadik országbeli állampolgárok 
összehangolt és harmonizált értékeléséhez, 
akikre vonatkozik az utazási engedély 
meglétének követelménye. Emellett 
lehetővé kell tennie a kérelmezők 
alaposabb tájékoztatását a schengeni 
térségbe történő látogatásra való 
jogosultságukkal kapcsolatosan. Az ETIAS 
rendszernek továbbá hozzá kell járulnia a 
határellenőrzések megkönnyítéséhez a 
külső határokon elutasított beléptetések 
számának csökkentése révén, valamint a 
határőrök bizonyos kiegészítő 
információkkal való ellátása az 
alkalmazás manuális értékelése során tett 
jelzésekkel kapcsolatban.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ETIAS rendszernek szintén 
támogatnia kell a Schengeni Információs 
Rendszernek (SIS) az átadás vagy kiadatás 

(12) Az ETIAS rendszernek szintén 
támogatnia kell a Schengeni Információs 
Rendszernek (SIS) a beléptetési tilalom 
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céljából letartóztatandó személyekkel, 
eltűnt személyekkel, bírósági eljárásban 
való segítségnyújtás céljából keresett 
személyekkel, valamint rejtett vagy célzott 
ellenőrzés céljából keresett személyekkel 
kapcsolatos figyelmeztető jelzésekre 
vonatkozó célkitűzéseit. E célból az ETIAS 
rendszernek a kérelemfájlokat 
automatikusan össze kell vetnie a SIS-ben 
található, megfelelő figyelmeztető 
jelzésekkel. Ezen adatfeldolgozásra a SIS 
támogatása céljából kerül sor. Ennek 
megfelelően az ilyen összehasonlításból 
származó valamennyi találatot el kell 
tárolni a SIS-ben.

hatálya alá tartozó harmadik országbeli 
állampolgárokkal, az átadás vagy kiadatás 
céljából letartóztatandó személyekkel, 
eltűnt személyekkel, bírósági eljárásban 
való segítségnyújtás céljából keresett 
személyekkel, valamint rejtett, célzott 
[vagy információkérő] ellenőrzés céljából 
keresett személyekkel kapcsolatos 
figyelmeztető jelzésekre vonatkozó 
célkitűzéseit. E célból az ETIAS 
rendszernek a kérelemfájlokat 
automatikusan össze kell vetnie a SIS-ben 
található, megfelelő figyelmeztető 
jelzésekkel. Ezen adatfeldolgozásra a SIS 
támogatása céljából kerül sor. Ennek 
megfelelően az ilyen összehasonlításból 
származó valamennyi találatot el kell 
tárolni a SIS-ben.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az ETIAS Központi Egységnek az 
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
részét kell képeznie. Az ETIAS Központi 
Egység lenne felelős az automatikus 
folyamat során elutasított utazási engedély 
iránti kérelmek ellenőrzéséért, annak 
megállapítása érdekében, hogy egy adott 
kérelmező személyes adatai egyeznek-e a 
találatot eredményező egyén személyes 
adataival, továbbá felelős lenne az 
átvilágítási szabályokért és a kérelmek 
feldolgozásának rendszeres ellenőrzéséért. 
Az ETIAS Központi Egység a hét minden 
napján, napi 24 órában működne.

(14) Az ETIAS Központi Egységnek az 
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
részét kell képeznie. Az ETIAS Központi 
Egység lenne felelős az utazási engedély 
iránti kérelmek ellenőrzéséért, ha az 
automatikus folyamat egy vagy több 
találatot eredményezett, annak 
megállapítása érdekében, hogy egy adott 
kérelmező személyes adatai egyeznek-e a 
találatot eredményező egyén személyes 
adataival, továbbá felelős lenne az 
átvilágítási szabályokért. Az ETIAS 
Központi Egység a hét minden napján, napi 
24 órában működne.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(15) Minden tagállamnak létre kellene 
hoznia egy ETIAS Nemzeti Egységet, 
amely elsősorban annak vizsgálatáért lenne 
felelős, hogy kiadjanak vagy elutasítsanak-
e egy adott utazási engedélyt, valamint e 
tárgyban a határozatok meghozataláért. Az 
ETIAS Nemzeti Egységeknek együtt 
kellene működniük egymással és az 
Europollal a kérelmek elbírálása céljából. 
Az ETIAS Nemzeti Egységek a hét minden 
napján, napi 24 órában működnének.

(15) Minden tagállamnak létre kellene 
hoznia egy ETIAS Nemzeti Egységet, 
amely elsősorban annak vizsgálatáért lenne 
felelős, hogy kiadjanak, elutasítsanak, 
megsemmisítsenek vagy visszavonjanak-e 
egy adott utazási engedélyt, valamint e 
tárgyban a határozatok meghozataláért. Az 
ETIAS Nemzeti Egységeknek együtt 
kellene működniük egymással és az 
Europollal a kérelmek elbírálása céljából. 
Az ETIAS Nemzeti Egységek a hét minden 
napján, napi 24 órában működnének.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A céljai megvalósítása érdekében az 
ETIAS rendszernek biztosítania kell egy 
online kérelmi formanyomtatványt, 
amelyen a kérelmezőnek nyilatkoznia kell 
a személyazonosságáról, az úti 
okmányáról, a lakóhelyének adatairól, az 
elérhetőségeiről, az iskolai végzettségéről, 
a jelenlegi foglalkozásáról, arról, hogy 
családtagja-e egy uniós polgárnak vagy a 
szabad mozgás uniós jogával rendelkező 
harmadik országbeli állampolgárnak, és 
nem rendelkezik tartózkodási kártyával, ha 
a kérelmező kiskorú, akkor a felelős 
személy azonosító adatairól, valamint 
válaszolnia kell egy sor, a hátterére 
vonatkozó kérdésre (függetlenül attól, 
hogy a kérelmező szenved-e bármely 
esetlegesen járványt okozó betegségben, 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
Nemzetközi Egészségügyi Szabályzatában 
(IHR) meghatározottak szerint, illetőleg 
egyéb fertőző vagy ragályos, parazitás 
megbetegedésben, szerepel-e a bűnügyi 
nyilvántartásokban, járt-e háborús 
övezetekben, illetőleg született-e a 
kérelmezőre vonatkozó kiutasítási 
határozat vagy a terület elhagyására 
felszólító határozat). A kérelmezők 
egészségügyi adataihoz való hozzáférés 

(16) A céljai megvalósítása érdekében az 
ETIAS rendszernek biztosítania kell egy 
online kérelmi formanyomtatványt, 
amelyen a kérelmezőnek nyilatkoznia kell 
a személyazonosságáról, az úti 
okmányáról, a lakóhelyének adatairól, az 
elérhetőségeiről, arról, hogy családtagja-e 
egy uniós polgárnak vagy a szabad mozgás 
uniós jogával rendelkező harmadik 
országbeli állampolgárnak, és nem 
rendelkezik tartózkodási kártyával, ha a 
kérelmező kiskorú, akkor a felelős személy 
azonosító adatairól, valamint válaszolnia 
kell egy sor, a hátterére vonatkozó kérdésre 
(szerepel-e a bűnügyi nyilvántartásokban, 
járt-e háborús övezetekben, illetőleg 
született-e a kérelmezőre vonatkozó 
kiutasítási határozat vagy a terület 
elhagyására felszólító határozat).
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csak annak eldöntéséhez lenne 
engedélyezett, hogy az adott személyek 
veszélyt jelentenek-e a közegészségügyre.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az ETIAS rendszernek be kell 
fogadnia a kérelmező nevében más által 
benyújtott kérelmeket is olyan esetekben, 
amikor egyes utasok bármilyen okból 
nincsenek abban a helyzetben, hogy maguk 
nyújtsák be a kérelmüket. Ilyen esetekben a 
kérelmet az utas által meghatalmazott 
harmadik személynek vagy az utasért 
törvényesen felelős személynek kell 
benyújtania, feltéve, hogy e személynek az 
azonosító adatait feltüntetik a kérelmi 
formanyomtatványon.

(17) Az ETIAS rendszernek be kell 
fogadnia a kérelmező nevében más által 
benyújtott kérelmeket is olyan esetekben, 
amikor egyes utasok bármilyen okból 
nincsenek abban a helyzetben, hogy maguk 
nyújtsák be a kérelmüket. Ilyen esetekben a 
kérelmet az utas által meghatalmazott 
harmadik személynek, többek között 
kereskedelmi közvetítőnek, vagy az utasért 
törvényesen felelős személynek kell 
benyújtania, feltéve, hogy e személynek az 
azonosító adatait feltüntetik a kérelmi 
formanyomtatványon. A Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy a kérelmezők 
nevében kérelmeket benyújtó 
kereskedelmi közvetítők ezt a szolgáltatást 
csak a felmerült költségek megtérítése 
ellenében nyújtsák ügyfeleiknek, ne pedig 
nyereségszerzés céljából.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A kérelem véglegesítéséhez 
valamennyi 18. életévét betöltött 
kérelmezőnek díjat kell fizetnie. A 
fizetéseket egy bank vagy pénzügyi 
közvetítő kezelné. Az elektronikus fizetés 
biztosításához szükséges adatokat csak a 
pénzügyi tranzakciót végrehajtó bank vagy 
pénzügyi közvetítő részére kellene 
megadni, ezek nem képeznék az ETIAS 

(18) A kérelem véglegesítéséhez a 
kérelmezőknek meg kell fizetniük az 
utazási engedély díját. A fizetéseket egy 
bank vagy pénzügyi közvetítő kezelné. Az 
elektronikus fizetés biztosításához 
szükséges adatokat csak a pénzügyi 
tranzakciót végrehajtó bank vagy pénzügyi 
közvetítő részére kellene megadni, ezek 
nem képeznék az ETIAS rendszerben tárolt 



PE621.706/ 7

HU

rendszerben tárolt adatok részét. adatok részét.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A kérelmező által szolgáltatott 
személyes adatok ETIAS általi 
feldolgozása kizárólagosan a következő 
célokat szolgálhatja: az (EU) 2016/399 
rendeletben24 megállapított jogosultsági 
kritériumoknak való megfelelés előzetes 
ellenőrzése; annak értékelése, hogy a 
kérelmező esetében fennáll-e az irreguláris 
migráció valószínűsége; illetőleg annak 
értékelése, hogy a kérelmező belépése az 
Unió területére veszélyt jelenthet-e az 
Unióban a biztonságra vagy a 
közegészségügyre.

(20) A kérelmező által szolgáltatott 
személyes adatok ETIAS általi 
feldolgozása kizárólagosan a következő 
célokat szolgálhatja: az (EU) 2016/399 
rendeletben24 megállapított jogosultsági 
kritériumoknak való megfelelés előzetes 
ellenőrzése; annak értékelése, hogy a 
kérelmező esetében fennáll-e az irreguláris 
migráció valószínűsége; illetőleg annak 
értékelése, hogy a kérelmező belépése az 
Unió területére veszélyt jelenthet-e az 
Unióban a biztonságra vagy magas 
járványügyi kockázatot képvisel-e.

_________________ _________________
24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/399 rendelete (2016. március 9.) a 
személyek határátlépésére irányadó 
szabályok uniós kódexéről (Schengeni 
határ-ellenőrzési kódex).

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/399 rendelete (2016. március 9.) a 
személyek határátlépésére irányadó 
szabályok uniós kódexéről (Schengeni 
határ-ellenőrzési kódex).

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az összehasonlítást automatizált 
eszközökkel kell lefolytatni. Amikor egy 
ilyen összehasonlítás azt mutatja, hogy 
egyezés („találat”) áll fenn egy kérelemben 
szereplő valamilyen személyes adat (vagy 
adatok kombinációja) és a fenti 
információs rendszerekben található 
valamely adatrekord, fájl vagy 
figyelmeztető jelzés, az ETIAS 
figyelőlistában szereplő személyes adatok, 
illetve az egyedi kockázati mutatók között, 

(22) Az összehasonlítást automatizált 
eszközökkel kell lefolytatni. Amikor egy 
ilyen összehasonlítás azt mutatja, hogy 
egyezés („találat”) áll fenn egy kérelemben 
szereplő valamilyen személyes adat (vagy 
adatok kombinációja) és a fenti 
információs rendszerekben található 
valamely adatrekord, fájl vagy 
figyelmeztető jelzés, az ETIAS-
figyelőlistában szereplő személyes adatok, 
illetve az egyedi kockázati mutatók között, 
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a kérelem feldolgozását manuálisan kell 
elvégeznie a kérelmező nyilatkozata 
szerinti első belépési tagállam ETIAS 
Nemzeti Egységének. Az ETIAS Nemzeti 
Egység által elvégzett értékelés 
eredményeként határozatnak kell születnie 
arról, hogy az utazási engedélyt kiadják-e 
vagy sem.

a kérelem feldolgozását manuálisan kell 
elvégeznie a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egységének. Az ETIAS Nemzeti 
Egység által elvégzett értékelés 
eredményeként határozatnak kell születnie 
arról, hogy az utazási engedélyt kiadják-e 
vagy sem.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Azon kérelmezőknek, akiknek 
elutasították az utazási engedély iránti 
kérelmét, jár a jogorvoslati eljáráshoz való 
jog. A jogorvoslati eljárást a kérelemről 
szóló határozatot meghozó tagállamban, e 
tagállam nemzeti jogának megfelelően kell 
lefolytatni.

(24) Azon kérelmezőknek, akiknek 
elutasították az utazási engedély iránti 
kérelmét, jár a hatékony jogorvoslathoz 
való jog. A jogorvoslati eljárást a 
kérelemről szóló határozatot meghozó 
tagállamban, e tagállam nemzeti jogának 
megfelelően kell lefolytatni.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az átvilágítási szabályokat kell 
alkalmazni a kérelemfájl elemzéséhez, 
lehetővé téve az ETIAS Központi 
Rendszerben szereplő kérelemfájlban 
rögzített adatok és a korábban azonosított 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatoknak megfelelő egyedi kockázati 
mutatók összehasonlítását. Az egyedi 
kockázati mutatók meghatározásához 
felhasznált kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak egy 
adott kérelmező faji vagy etnikai 
hovatartozásán, politikai véleményén, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
szakszervezeti tagságán, szexuális életén 

(25) Az átvilágítási szabályokat kell 
alkalmazni a kérelemfájl elemzéséhez, 
lehetővé téve az ETIAS Központi 
Rendszerben szereplő kérelemfájlban 
rögzített adatok és a korábban azonosított, 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy magas járványügyi 
kockázatoknak megfelelő egyedi kockázati 
mutatók összehasonlítását. Az egyedi 
kockázati mutatók meghatározásához 
felhasznált kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak egy 
adott kérelmező faji vagy etnikai 
hovatartozásán, politikai véleményén, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
szakszervezeti tagságán, szexuális életén 
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vagy szexuális irányultságán. vagy szexuális irányultságán.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Létre kell hozni egy ETIAS 
figyelőlistát az ETIAS kérelemfájlokban 
szereplő adatok és az olyan személyekhez 
kapcsolódó információk közötti 
összefüggések azonosítása érdekében, 
akiket egy súlyos bűncselekmény vagy 
terrorcselekmény elkövetésével 
gyanúsítanak, illetőleg akikről tényszerű 
bizonyítékok vagy megalapozott indokok 
alapján feltételezhető, hogy súlyos 
bűncselekményt vagy terrorcselekményt 
fognak elkövetni. Az ETIAS-figyelőlista az 
Europol által az (EU) 2016/794 rendelet 
18. cikke (2) bekezdésének a) pontja 
értelmében feldolgozott adatoknak és az 
Europol e rendelet végrehajtására szolgáló 
Integrált Adatkezelési Koncepciójának 
részét kell képeznie. A tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy amikor 
információt szolgáltatnak az Europolnak, 
megállapíthassák azon célt vagy célokat, 
amelyek érdekében az információ 
feldolgozásra kerül, beleértve annak a 
lehetőségét is, hogy az ETIAS-
figyelőlistára korlátozzák ezt a 
feldolgozást.

(26) Létre kell hozni egy ETIAS-
figyelőlistát az ETIAS-kérelemfájlokban 
szereplő adatok és az olyan személyekhez 
kapcsolódó információk közötti 
összefüggések azonosítása érdekében, 
akiket egy vagy több tagállam súlyos 
bűncselekmény vagy terrorcselekmény 
elkövetésével gyanúsít, illetőleg akikről 
tényszerű bizonyítékok vagy különösen a 
múltbeli jogsértéseik alapján készített 
átfogó értékelésen alapuló megalapozott 
indokok alapján feltételezhető, hogy 
terrorcselekményt fognak elkövetni. Az 
ETIAS-figyelőlista az Europol által az 
(EU) 2016/794 rendelet 18. cikke (2) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
feldolgozott adatoknak és az Europol e 
rendelet végrehajtására szolgáló Integrált 
Adatkezelési Koncepciójának részét kell 
képeznie. A tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy amikor információt 
szolgáltatnak az Europolnak, 
megállapíthassák azon célt vagy célokat, 
amelyek érdekében az információ 
feldolgozásra kerül, beleértve annak a 
lehetőségét is, hogy az ETIAS-
figyelőlistára korlátozzák ezt a 
feldolgozást.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A biztonsági fenyegetések új 
formáinak, valamint az irreguláris migráció 
és a közegészségügyi veszélyek új 

(27) A biztonsági fenyegetések új 
formáinak, valamint az irreguláris migráció 
és a magas járványügyi kockázatok új 
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mintáinak folyamatos megjelenése 
hatékony válaszokat igényel, és ezek ellen 
modern eszközök segítségével kell felvenni 
a harcot. Mivel ezek az eszközök jelentős 
mennyiségű személyes adat 
feldolgozásával járnak, megfelelő 
biztosítékokat kell bevezetni annak 
érdekében, hogy a magánélet védelméhez 
való jogba és a személyes adatok 
védelméhez való jogba történő beavatkozás 
olyan mértékűre korlátozódjon, ami egy 
demokratikus társadalomban szükséges.

mintáinak folyamatos megjelenése 
hatékony válaszokat igényel, és ezek ellen 
modern eszközök segítségével kell felvenni 
a harcot. Mivel ezek az eszközök jelentős 
mennyiségű személyes adat 
feldolgozásával járnak, megfelelő 
biztosítékokat kell bevezetni annak 
érdekében, hogy a magánélet védelméhez 
való jogba és a személyes adatok 
védelméhez való jogba történő beavatkozás 
olyan mértékűre korlátozódjon, ami egy 
demokratikus társadalomban szükséges.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A kiadott utazási engedélyeket meg 
kell semmisíteni vagy vissza kell vonni, 
amint nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadás 
feltételei nem teljesültek, illetőleg már nem 
teljesülnek. Különösen, ha a Schengeni 
Információs Rendszerben egy beléptetési 
tilalmat elrendelő új figyelmeztető jelzés 
jön létre, illetve egy elveszett vagy ellopott 
úti okmánnyal kapcsolatos új 
figyelmeztető jelzés jön létre, a Schengeni 
Információs Rendszernek tájékoztatnia kell 
az ETIAS rendszert, amelynek ellenőriznie 
kell, hogy ez az új figyelmeztető jelzés 
egyezik-e valamely érvényes utazási 
engedéllyel. Ebben az esetben 
haladéktalanul tájékoztatni kell a 
figyelmeztető jelzést kiadó tagállam 
ETIAS Nemzeti Egységét, és vissza kell 
vonni az utazási engedélyt. Hasonló 
megközelítést követve, az ETIAS-
figyelőlistába felvett új elemeket össze kell 
hasonlítani az ETIAS rendszerben tárolt 
kérelemfájlokkal annak ellenőrzése 
érdekében, hogy ezen új elemek nem 
egyeznek-e valamely érvényes utazási 
engedéllyel. Ebben az esetben, az első 
belépési tagállam ETIAS Nemzeti 

(29) A kiadott utazási engedélyeket meg 
kell semmisíteni vagy vissza kell vonni, 
amint nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadás 
feltételei nem teljesültek, illetőleg már nem 
teljesülnek. Különösen, ha a Schengeni 
Információs Rendszerben új, beléptetési 
tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés 
kerül kiadásra, a Schengeni Információs 
Rendszernek tájékoztatnia kell az ETIAS 
rendszert, amelynek ellenőriznie kell, hogy 
ez az új figyelmeztető jelzés egyezik-e 
valamely érvényes utazási engedéllyel. 
Ebben az esetben haladéktalanul 
tájékoztatni kell a figyelmeztető jelzést 
kiadó tagállam ETIAS Nemzeti Egységét, 
és vissza kell vonni az utazási engedélyt. 
Hasonló megközelítést követve, az ETIAS-
figyelőlistába felvett új elemeket össze kell 
hasonlítani az ETIAS rendszerben tárolt 
kérelemfájlokkal annak ellenőrzése 
érdekében, hogy ezen új elemek nem 
egyeznek-e valamely érvényes utazási 
engedéllyel. Ebben az esetben, a felelős 
tagállam ETIAS Nemzeti Egységének 
értékelnie kell a találatot, és ha szükséges, 
vissza kell vonnia az utazási engedélyt. 
Arra is lehetőséget kell biztosítani, hogy a 
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Egységének értékelnie kell a találatot, és ha 
szükséges, vissza kell vonnia az utazási 
engedélyt. Arra is lehetőséget kell 
biztosítani, hogy a kérelmező kérésére 
vissza lehessen vonni az utazási engedélyt.

kérelmező kérésére vissza lehessen vonni 
az utazási engedélyt.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A légi és tengeri fuvarozók, valamint 
a szárazföldön, távolsági autóbuszokkal 
csoportokat szállító fuvarozók kötelesek 
lennének az utasok beszállását megelőzően 
ellenőrizni, hogy az utasok rendelkeznek-e 
az összes olyan úti okmánnyal, amely a 
Schengeni Egyezmény25 értelmében a 
tagállamok területére való belépéshez 
szükséges. Ez magában kell, hogy foglalja 
annak ellenőrzését is, hogy az utasok 
rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel. Maga az ETIAS-fájl nem 
lenne hozzáférhető a fuvarozók számára. A 
fuvarozók rendelkezésére kell állnia 
biztonságos internet-hozzáférésnek, amely 
kiterjed a mobil műszaki megoldások 
használatának lehetőségére is, és lehetővé 
teszi számukra az úti okmányok adatainak 
segítségével az adatok lekérdezését.

(31) A légi és tengeri fuvarozóknak az 
utasok beszállását megelőzően 
ellenőrizniük kell, hogy az utasok 
rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel. Maga az ETIAS-fájl nem 
lenne hozzáférhető a fuvarozók számára. A 
fuvarozók rendelkezésére kell állnia 
biztonságos internet-hozzáférésnek, amely 
kiterjed a mobil műszaki megoldások 
használatának lehetőségére is, és lehetővé 
teszi számukra az úti okmányok adatainak 
segítségével az adatok lekérdezését.

______
25 A Benelux Gazdasági Unió államai, 
a Németországi Szövetségi Köztársaság és 
a Francia Köztársaság kormánya között a 
közös határaikon történő ellenőrzések 
fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. 
június 14-i Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény.

Indokolás

A jogi egyértelműség és átláthatóság kedvéért tisztázni kell, hogy mely fuvarozóknak kell 
teljesíteniük e rendelet követelményeit. Csak a légi és tengeri fuvarozókra kell vonatkozniuk. 
A szárazföldön, távolsági autóbuszokkal csoportokat szállító fuvarozókat ki kell zárni a 
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rendelet hatálya alól, tekintettel arra, hogy a tagállamok területére gyakran csak alkalmi 
utazásokat szervező e fuvarozókra milyen súlyos terhet róna ez a követelmény.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) A szükségtelen terhek elkerülése 
érdekében a fuvarozóknak az ETIAS-hoz, 
a határregisztrációs rendszerhez (EES) és 
hasonló rendszerekhez egységes belépési 
ponton keresztül kell tudniuk kapcsolódni. 
Egyetlen választ kell kapniuk arról, hogy 
az utast el lehet-e szállítani a tagállamok 
területére a fuvarozók által küldött 
előzetes utasadatok alapján.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A felülvizsgált belépési feltételeknek 
való megfelelés érdekében a határőrök 
kötelesek ellenőrizni, hogy az utazók 
rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel. Ezért a standard határ-
ellenőrzési folyamat során a határőr 
elektronikusan beolvassa az úti okmány 
adatait. A Schengeni határ-ellenőrzési 
kódexben előírtak szerint ez a művelet el 
kellene, hogy indítson egy lekérdezést 
különböző adatbázisokban, többek között 
az ETIAS rendszerben, amely 
eredményeként megjelenik az utazási 
engedély aktuális jogállása. Magához az 
ETIAS-fájlhoz a határőr nem férhetne 
hozzá határ-ellenőrzési céllal. Ha nincsen 
érvényes utazási engedély, a határőrnek 
meg kell tagadnia a beléptetést, és ennek 
megfelelően kell elvégeznie a határ-
ellenőrzési folyamatot. Ha van érvényes 

(32) A felülvizsgált belépési feltételeknek 
való megfelelés érdekében a határőrök 
kötelesek ellenőrizni, hogy az utazók 
rendelkeznek-e utazási engedéllyel, amely 
legalább a tagállamok területére való 
belépés napjáig érvényes. Ezért a standard 
határ-ellenőrzési folyamat során a határőr 
elektronikusan beolvassa az úti okmány 
adatait. A Schengeni határ-ellenőrzési 
kódexben előírtak szerint ez a művelet el 
kellene, hogy indítson egy lekérdezést 
különböző adatbázisokban, többek között 
az ETIAS rendszerben, amely 
eredményeként megjelenik az utazási 
engedély aktuális jogállása. Magához az 
ETIAS-fájlhoz a határőr nem férhetne 
hozzá határ-ellenőrzési céllal. A 
határőröket azonban a határellenőrzések 
megkönnyítése érdekében automatikusan 
tájékoztatni kell a számos egyedi esetet 
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utazási engedély, a beléptetés 
engedélyezésére vagy elutasítására 
vonatkozó döntést a határőr hozza meg.

érintő jelzésekről, és kivételesen az 
elkülönített helyen történő ellenőrzés 
során hozzá kell férniük az azokkal 
kapcsolatban az ETIAS-fájlba bevitt 
kiegészítő információkhoz. Ha nincsen 
érvényes utazási engedély, a határőrnek 
meg kell tagadnia a beléptetést, és ennek 
megfelelően kell elvégeznie a határ-
ellenőrzési folyamatot. Ha van érvényes 
utazási engedély, a beléptetés 
engedélyezésére vagy elutasítására 
vonatkozó döntést a határőr hozza meg. A 
belső határokon történő határellenőrzés 
ideiglenes visszaállításakor a 
határőröknek nem kell ellenőrizniük, 
hogy az utazók rendelkeznek-e érvényes 
utazási engedéllyel.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az ETIAS rendszerben tárolt 
információkhoz való hozzáférés a 
2002/475/IB tanácsi kerethatározatban26 
említett terrorcselekmények vagy a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározatban27 
említett egyéb súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és kivizsgálása 
céljából szükséges. Egy konkrét vizsgálat 
során, valamint egy bűntettel gyanúsított 
vagy bűntett áldozatává vált személlyel 
kapcsolatos bizonyítékok és kapcsolódó 
információk megállapítása érdekében 
szükség lehet arra, hogy a bűnüldöző 
hatóságok hozzáférjenek az ETIAS 
rendszer által létrehozott információkhoz. 
Az ETIAS rendszerben tárolt adatokra egy 
terrorcselekmény vagy más súlyos 
bűncselekmény elkövetőjének azonosítása 
során is szükség lehet, különösen akkor, ha 
sürgős intézkedésre van szükség. 
Terrorcselekmények vagy más súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 

(34) Az ETIAS rendszerben tárolt 
információkhoz való hozzáférés az (EU) 
2017/541 irányelvben26 említett 
terrorcselekmények vagy a 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározatban27 említett egyéb 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése és kivizsgálása céljából 
szükséges. Egy konkrét vizsgálat során, 
valamint egy bűntettel gyanúsított vagy 
bűntett áldozatává vált személlyel 
kapcsolatos bizonyítékok és kapcsolódó 
információk megállapítása érdekében 
szükség lehet arra, hogy a bűnüldöző 
hatóságok hozzáférjenek az ETIAS 
rendszer által létrehozott információkhoz. 
Az ETIAS rendszerben tárolt adatokra egy 
terrorcselekmény vagy más súlyos 
bűncselekmény elkövetőjének azonosítása 
során is szükség lehet, különösen akkor, ha 
sürgős intézkedésre van szükség. 
Terrorcselekmények vagy más súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 



PE621.706/ 14

HU

vagy kivizsgálása céljából az ETIAS 
rendszerhez történő hozzáférés a magánélet 
tiszteletben tartására és a személyes adatok 
védelmére vonatkozó alapvető jogokba 
való beavatkozásnak minősül azon 
személyek tekintetében, akiknek az adatait 
az ETIAS feldolgozza. Ezért az ETIAS 
rendszerben tárolt adatokat az e 
rendeletben meghatározott szigorú 
feltételek szerint kell megőrizni és 
hozzáférhetővé tenni a tagállamok kijelölt 
hatóságai és az Európai Rendőrségi Hivatal 
(Europol) számára, annak érdekében, hogy 
az ilyen hozzáféréseket a 
terrorcselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
és kivizsgálása érdekében feltétlenül 
szükségesre korlátozzuk, összhangban a 
vonatkozó követelményekkel, melyeket a 
Bíróság egyértelműen lefektet az ítélkezési 
gyakorlatában, különösen a Digital Rights 
Ireland ügyben28.

vagy kivizsgálása céljából az ETIAS 
rendszerhez történő hozzáférés a magánélet 
tiszteletben tartására és a személyes adatok 
védelmére vonatkozó alapvető jogokba 
való beavatkozásnak minősül azon 
személyek tekintetében, akiknek az adatait 
az ETIAS feldolgozza. Ezért az ETIAS 
rendszerben tárolt adatokat az e 
rendeletben meghatározott szigorú 
feltételek szerint kell hozzáférhetővé tenni 
a tagállamok kijelölt hatóságai és az 
Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 
számára, annak érdekében, hogy az ilyen 
hozzáféréseket a terrorcselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése és kivizsgálása érdekében 
feltétlenül szükségesre korlátozzuk, 
összhangban a vonatkozó 
követelményekkel, melyeket a Bíróság 
egyértelműen lefektet az ítélkezési 
gyakorlatában, különösen a Digital Rights 
Ireland ügyben28.

_____ _____________
26 A Tanács 2002. június 13-i 
2002/475/IB kerethatározata a 
terrorizmus elleni küzdelemről (HL L 
164., 2002.6.22., 6. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve (2017. március 
15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 
2002/475/IB tanácsi kerethatározat 
felváltásáról, valamint a 2005/671/IB 
tanácsi határozat módosításáról (HL L 
88., 2017.3.31., 6. o.).”;

27 A Tanács 2002/584/IB 
kerethatározata (2002. június 13.) az 
európai elfogatóparancsról és a tagállamok 
közötti átadási eljárásokról (HL L 190., 
2002.7.18., 1. o.).

27 A Tanács 2002/584/IB 
kerethatározata (2002. június 13.) az 
európai elfogatóparancsról és a tagállamok 
közötti átadási eljárásokról (HL L 190., 
2002.7.18., 1. o.).

28 Az Európai Bíróság (nagytanács) 
2014. április 8-i ítélete a C–293/12. és C–
594/12. sz., Digital Rights Ireland Ltd 
egyesített ügyekben, 
ECLI:EU:C:2014:238.

28 Az Európai Bíróság (nagytanács) 
2014. április 8-i ítélete a C–293/12. és C–
594/12. sz., Digital Rights Ireland Ltd 
egyesített ügyekben, 
ECLI:EU:C:2014:238.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
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(35) Különösen az ETIAS rendszerben 
tárolt adatokhoz terrorcselekmények vagy 
egyéb súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és kivizsgálása 
céljából történő hozzáférés csak az 
illetékes hatóságok indokolással ellátott 
kérelmére engedélyezhető, melyben a 
hatóságoknak meg kell indokolniuk e 
hozzáférés szükségességét. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ETIAS rendszerben tárolt adatokhoz 
történő ilyen hozzáférés iránti kérelmeket 
előzetesen alávessék egy olyan bíróság 
vagy más hatóság általi felülvizsgálatnak, 
amely garanciákat nyújt a teljes 
függetlensége és pártatlansága 
tekintetében, és amely bármely közvetlen 
vagy közvetett külső befolyástól mentes. 
Rendkívül sürgős helyzetekben azonban 
létfontosságú lehet az illetékes hatóságok 
számára, hogy azonnal meg tudják szerezni 
a szükséges személyes adatokat, egy súlyos 
bűncselekmény elkövetésének megelőzése 
érdekében, vagy azért, hogy annak 
elkövetőit bíróság elé lehessen állítani. 
Ezekben az esetekben el kell fogadni, hogy 
az ETIAS rendszerből szerzett személyes 
adatok felülvizsgálata a lehető 
leggyorsabban megtörténik azután, hogy az 
illetékes hatóságok számára engedélyezték 
az ilyen adatokhoz való hozzáférést. 

(35) Különösen az ETIAS rendszerben 
tárolt adatokhoz terrorcselekmények vagy 
egyéb súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és kivizsgálása 
céljából történő hozzáférés csak az 
illetékes hatóságok indokolással ellátott 
kérelmére engedélyezhető, melyben a 
hatóságoknak meg kell indokolniuk e 
hozzáférés szükségességét. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ETIAS rendszerben tárolt adatokhoz 
történő ilyen hozzáférés iránti kérelmeket 
előzetesen alávessék egy független 
központi hozzáférési pont általi 
felülvizsgálatnak, amely ellenőrzi, hogy a 
szóban forgó adott esetben teljesülnek-e 
az ETIAS Központi Rendszerhez való 
hozzáférésre irányuló kérelem feltételei. 
Rendkívül sürgős helyzetekben azonban 
létfontosságú lehet az illetékes hatóságok 
számára, hogy azonnal meg tudják szerezni 
a szükséges személyes adatokat, egy 
terrorcselekménnyel járó fenyegető 
veszély, egy súlyos bűncselekmény 
elkövetésének megelőzése érdekében, vagy 
azért, hogy annak elkövetőit bíróság elé 
lehessen állítani. Ezekben az esetekben el 
kell fogadni, hogy az ETIAS rendszerből 
szerzett személyes adatok felülvizsgálata a 
lehető leggyorsabban megtörténik azután, 
hogy az illetékes hatóságok számára 
engedélyezték az ilyen adatokhoz való 
hozzáférést. 

Indokolás

Javasolt a központi hozzáférési pont rendszerének használata, mint a VIS, az Eurodac és az 
EES esetében, ahelyett, hogy a központi hozzáférési pont feladatát az ETIAS Nemzeti 
Egységre bíznák. A többi rendszerhez hasonlóan a központi hozzáférési pont ellenőrizné, hogy 
a hozzáférés biztosításának feltételei teljesülnek-e.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
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(37) Az ETIAS Nemzeti Egységeknek a 
központi hozzáférési pont szerepét kell 
betölteniük, és ellenőrizniük kell, hogy az 
ETIAS Központi Rendszerhez való 
hozzáférésre irányuló kérelem feltételei 
teljesülnek-e egy konkrét esetben.

törölve

Indokolás

Javasolt a központi hozzáférési pont rendszerének használata, mint a VIS, az Eurodac és az 
EES esetében, ahelyett, hogy a központi hozzáférési pont feladatát az ETIAS Nemzeti 
Egységre bíznák. A többi rendszerhez hasonlóan a központi hozzáférési pont ellenőrizné, hogy 
a hozzáférés biztosításának feltételei teljesülnek-e.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az ETIAS rendszerben rögzített 
személyes adatok csak addig őrizhetők 
meg, amíg ez a rendszer céljai érdekében 
szükséges. Az ETIAS működésének 
biztosítása érdekében a kérelmezőkre 
vonatkozó adatokat az utazási engedély 
érvényességi idejére el kell tárolni. A 
kérelmezők jelentette irreguláris 
migrációval kapcsolatos, biztonsági és 
közegészségügyi kockázatok értékelése 
érdekében a személyes adatokat egy adott 
kérelmező belépésére vonatkozóan a 
határregisztrációs rendszerben rögzített 
utolsó bejegyzéstől számított öt évre el kell 
tárolni. Az ETIAS rendszernek valójában 
az irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
pontos előzetes értékelésére kell 
támaszkodnia, különösen az átvilágítási 
szabályok alkalmazása révén. Annak 
érdekében, hogy egy megbízható alapot 
teremtsünk a tagállamok által manuálisan 
végzett kockázatértékeléshez, és 
minimálisra csökkentsük a valós 
kockázatoknak nem megfelelő találatok 

(40) Az ETIAS rendszerben rögzített 
személyes adatok csak addig őrizhetők 
meg, amíg ez a rendszer céljai érdekében 
szükséges. Az ETIAS működésének 
biztosítása érdekében a kérelmezőkre 
vonatkozó adatokat az utazási engedély 
érvényességi idejére el kell tárolni. Az 
utazási engedély érvényességének lejártát 
követően az adatokat nem lehet tárolni az 
ETIAS utazási engedély érvényességi 
idejének lejárta utáni új kérelem 
elősegítése céljából a kérelmező által adott 
kifejezett hozzájárulás nélkül. 
Amennyiben egy utazási engedély 
elutasításáról, visszavonásáról vagy 
megsemmisítéséről szóló határozat 
születik, ez a kérelmező jelentette 
magasabb biztonsági fenyegetést vagy 
irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázatot jelezhet. Amennyiben ilyen 
határozatot bocsátottak ki, a kapcsolódó 
adatok ötéves megőrzési időszakának a 
határozat kibocsátásának napján kell 
kezdődnie, annak érdekében, hogy az 
ETIAS képes legyen pontosan figyelembe 
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(„a téves pozitív eredmény”) 
előfordulását, az ETIAS rendszerben 
szereplő adatok alapján készített 
statisztikákon alapuló átvilágítási 
szabályok által eredményezett 
találatoknak a lakosság kellően széles 
körére nézve reprezentatívnak kell 
lenniük. Ezt nem lehet kizárólag az 
érvényes utazási engedélyek adatai 
alapján megvalósítani. A megőrzési 
időszaknak a határregisztrációs 
rendszerben a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzés 
dátumával kell kezdődnie, mivel ez jelenti 
az utazási engedély utolsó tényleges 
használatát. Az ötéves megőrzési időszak 
megfelel a határregisztrációs rendszer 
azon adatrekordjai megőrzési 
időszakának, amelyek esetében a belépési 
engedélyt egy ETIAS utazási engedélyt 
alapján adták ki, illetőleg a beléptetési 
tilalom időszakának. A megőrzési 
időszakok ilyen szinkronizálása biztosítja, 
hogy a belépésre vonatkozó adatrekordot 
és a kapcsolódó utazási engedélyt azonos 
ideig őrizzék meg. Ez a határregisztrációs 
rendszer és az ETIAS közötti 
interoperabilitást biztosító egyik további 
elem. Az adatmegőrzési időszakok ilyen 
szinkronizálása szükséges ahhoz, hogy az 
illetékes hatóságok el tudják végezni a 
Schengeni határ-ellenőrzési kódex által 
előírt kockázatelemzést. Amennyiben egy 
utazási engedély elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló határozat születik, ez a kérelmező 
jelentette magasabb biztonsági vagy 
irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázatot jelezhet. Amennyiben ilyen 
határozatot bocsátottak ki, a kapcsolódó 
adatok ötéves megőrzési időszakának a 
határozat kibocsátásának napján kell 
kezdődnie, annak érdekében, hogy az 
ETIAS képes legyen pontosan figyelembe 
venni az adott egyén által esetlegesen 
jelentett magasabb kockázatot. Ezen 
időszak lejártát követően a személyes 
adatokat törölni kell.

venni az adott egyén által esetlegesen 
jelentett magasabb kockázatot. 
Amennyiben az adatbázisban szereplő 
figyelmeztető jelzés az 5 év letelténél 
korábban törlésre kerül, a kapcsolódó 
ETIAS-kérelemfájlt is törölni kell. Ezen 
időszak lejártát követően a személyes 
adatokat törölni kell.
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Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A személyes adatoknak a tagállamok 
által e rendelet alkalmazásában történő 
feldolgozására az [(EU) 2016/679 
rendelet]31 vonatkozik, kivéve, ha a 
személyes adatokat a tagállamok kijelölt 
vagy ellenőrző hatóságai 
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
vagy kivizsgálása céljából dolgozzák fel.

(43) A személyes adatoknak a tagállamok 
által e rendelet alkalmazásában történő 
feldolgozására az (EU) 2016/679 rendelet31 
vonatkozik, kivéve, ha a személyes 
adatokat a tagállamok kijelölt vagy 
ellenőrző hatóságai terrorcselekmények 
vagy egyéb súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása 
céljából dolgozzák fel.

_________________ _________________
31 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. 
április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet).

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A személyes adatoknak a tagállamok 
hatóságai által e rendelet alapján a 
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
vagy kivizsgálása céljából történő 
feldolgozására az e hatóságok nemzeti joga 
szerinti, személyes adatok védelmére 
vonatkozó normák alkalmazandók, 
amelyek összhangban állnak az [(EU) 
2016/680 irányelvvel]32.

(44) A személyes adatoknak a tagállamok 
hatóságai által e rendelet alapján a 
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
vagy kivizsgálása céljából történő 
feldolgozására az e hatóságok nemzeti joga 
szerinti, személyes adatok védelmére 
vonatkozó normák alkalmazandók, 
amelyek összhangban állnak az (EU) 
2016/680 irányelvvel32.

_________________ _________________
32 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. 32 Az Európai Parlament és a Tanács 
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április 27. (EU) 2016/680 irányelve a 
személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről.

(EU) 2016/680 irányelve (2016. április 
27.) a személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az [(EU) 2016/679 rendelettel] 
összhangban létrehozott független 
felügyeleti hatóságoknak kell felügyelniük 
a személyes adatok tagállamok általi 
feldolgozásának jogszerűségét, a 
45/2001/EK rendeletben meghatározott 
európai adatvédelmi biztosnak pedig 
felügyelnie kell az uniós intézményeknek 
és szerveknek a személyes adatok 
feldolgozásához kapcsolódó tevékenységét. 
Az európai adatvédelmi biztosnak és a 
felügyeleti hatóságoknak együtt kell 
működniük az ETIAS rendszer felügyelete 
során.

(45) Az (EU) 2016/679 rendelettel 
összhangban létrehozott független 
felügyeleti hatóságoknak kell felügyelniük 
a személyes adatok tagállamok általi 
feldolgozásának jogszerűségét, a 
45/2001/EK rendeletben meghatározott 
európai adatvédelmi biztosnak pedig 
felügyelnie kell az uniós intézményeknek 
és szerveknek a személyes adatok 
feldolgozásához kapcsolódó tevékenységét. 
Az európai adatvédelmi biztosnak és a 
felügyeleti hatóságoknak együtt kell 
működniük az ETIAS rendszer felügyelete 
során.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) „[...] Az európai adatvédelmi 
biztossal a 45/2001/EK rendelet 28. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
konzultációt folytattak; a biztos […]-án/-
én nyilvánított véleményt.”

(46) Az európai adatvédelmi biztossal a 
45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban konzultációt 
folytattak; a biztos 2017. március 6-án 
nyilvánított véleményt.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Szigorú szabályokat kell 
megállapítani az ETIAS rendszerhez való 
hozzáférés tekintetében, és meg kell 
határozni a szükséges biztosítékokat. Ezen 
túlmenően szükséges az egyének számára 
biztosítani a hozzáféréshez, javításhoz, 
törléshez és jogorvoslathoz – különösen a 
bírósági jogorvoslathoz – való jogot, 
valamint rendelkezni az adatfeldolgozási 
műveletek független hatóságok általi 
felügyeletéről.

(47) Szigorú szabályokat kell 
megállapítani az ETIAS rendszerhez való 
hozzáférés tekintetében, és meg kell 
határozni a szükséges biztosítékokat. Ezen 
túlmenően szükséges az egyének számára 
biztosítani a hozzáféréshez, a 
helyesbítéshez, a korlátozáshoz, a 
zároláshoz, a törléshez és a jogorvoslathoz 
– különösen a bírósági jogorvoslathoz – 
való jogot, valamint rendelkezni az 
adatfeldolgozási műveletek független 
hatóságok általi felügyeletéről.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Egy utazó által esetlegesen jelentett 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi kockázat 
értékelése érdekében létre kell hozni az 
ETIAS Információs Rendszer és más olyan 
információs rendszerek közötti 
interoperabilitást, amelyekben az ETIAS 
lekérdezéseket hajt végre (mint például a 
határregisztrációs rendszer (EES), a 
Vízuminformációs Rendszer (VIS), az 
Europol adatai, a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS), az Eurodac és az Európai 
bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)). Ezen interoperabilitást 
azonban csak akkor lehet teljes mértékben 
biztosítani, miután elfogadásra került a 
határregisztrációs rendszer33 és az Európai 
Bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)34 létrehozására irányuló 

(48) Egy utazó által esetlegesen jelentett 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági fenyegetés vagy magas 
járványügyi kockázat értékelése érdekében 
létre kell hozni az ETIAS Információs 
Rendszer és más olyan információs 
rendszerek közötti interoperabilitást, 
amelyekben az ETIAS lekérdezéseket hajt 
végre (mint például a határregisztrációs 
rendszer (EES), a Vízuminformációs 
Rendszer (VIS), az Europol adatai, a 
Schengeni Információs Rendszer (SIS), az 
Eurodac és az Európai bűnügyi 
Nyilvántartási Információs Rendszer 
(ECRIS)). Ezen interoperabilitást azonban 
csak akkor lehet teljes mértékben 
biztosítani, miután elfogadásra került a 
határregisztrációs rendszer33 és az Európai 
Bűnügyi Nyilvántartási Információs 
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javaslat, valamint az Eurodac rendelet35 
átdolgozási javaslata.

Rendszer (ECRIS)34 létrehozására irányuló 
javaslat, valamint az Eurodac rendelet35 
átdolgozási javaslata.

_________________ _________________
33 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Unió 
tagállamainak külső határait átlépő 
harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépésére, valamint beléptetésének 
megtagadására vonatkozó adatok 
rögzítésére szolgáló határregisztrációs 
rendszer létrehozásáról és a 
határregisztrációs rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek 
meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK 
rendelet és az (EU) COM(2016) 194 final 
rendelet módosításáról.

33 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Unió 
tagállamainak külső határait átlépő 
harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépésére, valamint beléptetésének 
megtagadására vonatkozó adatok 
rögzítésére szolgáló határregisztrációs 
rendszer létrehozásáról és a 
határregisztrációs rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek 
meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK 
rendelet és az (EU) COM(2016)0194 
rendelet módosításáról.

34 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a 2009/315/IB tanácsi 
kerethatározatnak a harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozó 
információcsere és az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat 
felváltásáról.

34 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a 2009/315/IB tanácsi 
kerethatározatnak a harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozó 
információcsere és az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat 
felváltásáról.

35 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete [az egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 
(EU) 604/2013 rendelet] hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjnyomatok 
összehasonlítását, valamint a jogellenesen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek 
azonosítását szolgáló Eurodac 
létrehozásáról, továbbá a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Europol által az 
Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú 
összehasonlítások kérelmezéséről 
(átdolgozás) (COM(2016) 272 final).

35 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete [az egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 
(EU) 604/2013 rendelet] hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjnyomatok 
összehasonlítását, valamint a jogellenesen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek 
azonosítását szolgáló Eurodac 
létrehozásáról, továbbá a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Europol által az 
Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú 
összehasonlítások kérelmezéséről 
(átdolgozás) (COM(2016)0272).
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – -1 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a biztonságos felhasználóifiók-
szolgáltatás követelményeinek 
meghatározása,

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – -1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az utazási engedély iránti kérelmek 
kereskedelmi közvetítő révén és az 
Európai Unió képviseletein történő 
benyújtásának szabályozása,

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az iskolai végzettség szintjére és 
területére, a jelenlegi foglalkozásra és a 
munkakörre vonatkozóan az utazási 
engedély iránti kérelmi 
formanyomtatványon feltett kérdésekhez 
tartozó válaszok egy előre meghatározott 
listájának elfogadása,

törölve

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ellenőrzési eszköz további 
meghatározása,
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kockázati mutatók kialakításánál 
használatos irreguláris migrációval 
kapcsolatos, biztonsági, illetve 
közegészségügyi kockázatok további 
pontosítása. 

– a kockázati mutatók kialakításánál 
használatos irreguláris migrációval 
kapcsolatos kockázatok, biztonsági 
fenyegetések, illetve közegészségügyi 
kockázatok további pontosítása.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 5 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az utazási engedély elutasítására 
vonatkozó egységes formanyomtatvány 
összeállítása,

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 5 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a jelzésekhez kapcsolódó, az ETIAS-
kérelemfájlhoz hozzáadható további 
információk típusának és azok 
formátumának meghatározása,

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 5 c franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tagállamoknak a kiegészítő 
feladatok ellátásával kapcsolatban 
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felmerülő költségek megtérítésére 
nyújtandó pénzügyi támogatás 
meghatározása,

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 5 d franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a központi adattárra vonatkozó 
szabályok meghatározása.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
56 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56a) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és összhangban van az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
elismert alapelvekkel.

Indokolás

A javasolt szöveg szabványos preambulumbekezdés, amely itt hiányzik.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) olyan harmadik 
országbeli állampolgárok számára, akik 
mentesülnek azon kötelezettség alól, hogy 
a külső határok átlépéséhez vízummal 
kelljen rendelkezniük 
(„vízumkötelezettség”), lehetővé téve 
annak megítélését, hogy jelenlétük a 

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) olyan harmadik 
országbeli állampolgárok számára, akik 
mentesülnek azon kötelezettség alól, hogy 
a külső határok átlépéséhez vízummal 
kelljen rendelkezniük 
(„vízumkötelezettség”), lehetővé téve 
annak megítélését, hogy jelenlétük a 
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tagállamok területén jelent-e irreguláris 
migrációval kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot. E célból 
bevezetésre kerül egy utazási engedély, 
valamint annak a kiadására vagy az 
elutasítására vonatkozó feltételek és 
eljárások.

tagállamok területén jelent-e irreguláris 
migrációval kapcsolatos kockázatot, 
biztonsági fenyegetést vagy 
közegészségügyi kockázatot. E célból 
bevezetésre kerül egy utazási engedély, 
valamint annak a kiadására vagy az 
elutasítására vonatkozó feltételek és 
eljárások.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a 2014/66/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1a vagy az (EU) 2016/801 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1b 
értelmében vett mobilitást gyakorló 
harmadik országbeli állampolgárok;
_____________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/66/EU irányelve (2014. május 15.) a 
harmadik országbeli állampolgárok 
vállalaton belüli áthelyezés keretében 
történő belépésének és tartózkodásának 
feltételeiről (HL L 157., 2014.5.27., 1. o.)
1b Az Európai Parlament és a Tanács 
2016/801/EU irányelve (2016. május 11.) 
a harmadik országbeli állampolgárok 
kutatás, tanulmányok folytatása, 
gyakorlat, önkéntes szolgálat, 
diákcsereprogramok vagy oktatási 
projektek, és au pair tevékenység céljából 
történő beutazásának és tartózkodásának 
feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21. o.)

Indokolás

A határregisztrációs rendszerhez hasonlóan a vállalaton belüli áthelyezésekről, valamint a 
diákokról és kutatókról szóló irányelvek által érintett harmadik országbeli állampolgárok nem 
eshetnek az ETIA hatálya alá.
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) „elkülönített helyen történő 
ellenőrzés”: az (EU) 2016/399 rendelet 2. 
cikkének 13. pontjában meghatározott 
elkülönített helyen történő ellenőrzés;

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „utazási engedély”: e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozat, mely 
azt jelzi, hogy nem léteznek olyan 
tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott 
indokok, melyek alapján megállapítható, 
hogy az adott személy jelenléte a 
tagállamok területén irreguláris 
migrációval kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot jelentene, és 
amelynek megléte a 2. cikk szerinti 
követelmény a harmadik országbeli 
állampolgárok számára az (EU) 2016/399 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott belépési feltétel 
teljesítéséhez.

d) „utazási engedély”: e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozat, mely 
azt jelzi, hogy nem léteznek olyan 
tényszerű bizonyítékokkal alátámasztott 
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható, hogy az adott személy 
jelenléte a tagállamok területén irreguláris 
migrációval kapcsolatos kockázatot, 
biztonsági fenyegetést vagy magas 
járványügyi kockázatot jelent vagy fog 
jelenteni, és amelynek megléte a 2. cikk 
szerinti követelmény a harmadik országbeli 
állampolgárok számára az (EU) 2016/399 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének 
b) pontjában meghatározott belépési 
feltétel teljesítéséhez.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „közegészségügyi kockázat”: az 
(EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének (21) 
bekezdésében meghatározott veszély a 

törölve
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közegészségügyre;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „fuvarozó”: bármely természetes 
vagy jogi személy, aki hivatásszerűen 
foglalkozik személyszállítással;

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) „beléptetési tilalmat elrendelő 
figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló 
személy”: harmadik ország olyan 
állampolgára, akire nézve az 
1987/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 24. és 26. cikkével 
összhangban és az e cikkekben említett 
célokból figyelmeztető jelzést vittek be a 
Schengeni Információs Rendszerbe (SIS);

Indokolás

Az Európai Parlament és a Tanács 1987/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a 
Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, 
működtetéséről és használatáról.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „találat”: olyan egyezőség fennállását 
jelenti, amely egy, az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt kérelemfájlban rögzített 

k) „találat”: olyan egyezőség fennállását 
jelenti, amely az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt kérelemfájlban rögzített 
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személyes adatok és az ETIAS Központi 
Rendszer által lekérdezett valamely 
információs rendszerben vagy az ETIAS 
figyelőlistában rögzített adatrekordban, 
fájlban vagy figyelmeztető jelzésben tárolt 
személyes adatok, illetve a 28. cikkben 
említett egyedi kockázati mutatók 
összehasonlítása eredményeként került 
megállapításra;

személyes adatok és az ETIAS Központi 
Rendszerben, az ETIAS Központi 
Rendszer által lekérdezett valamely 
adatbázisban vagy információs 
rendszerben vagy a 29. cikkben említett 
ETIAS-figyelőlistában rögzített 
adatrekordban, fájlban vagy figyelmeztető 
jelzésben tárolt személyes adatok, illetve a 
28. cikkben említett egyedi kockázati 
mutatók összehasonlítása eredményeként 
került megállapításra;

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „terrorcselekmények”: azok a 
bűncselekmények, amelyek azonosak vagy 
egyenértékűek a 2002/475/IB 
kerethatározat 1–4. cikkében említett 
bűncselekményekkel;

l) „terrorcselekmények”: azok a 
bűncselekmények, amelyek azonosak vagy 
egyenértékűek az (EU) 2017/541 
irányelvben említett bűncselekményekkel;

Indokolás

A fogalommeghatározás frissítése a terrorizmus elleni küzdelemről szóló új irányelvre való 
utalás céljából.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „az Europol adatai”: az Europol 
részére az (EU) 2016/794 rendelet 18. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
említett célból biztosított személyes adatok.

n) „az Europol adatai”: az Europol által 
az (EU) 2016/794 rendelet 18. cikke (2) 
bekezdésének a) pontjában említett célból 
feldolgozott személyes adatok;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
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3 cikk – 1 bekezdés – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) „elektronikusan aláírt”: az aláírás 
megerősítése egy négyzet bejelölésével a 
kérelmezési formanyomtatványon.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az [(EU) 2016/679 rendelet] 4. 
cikkében szereplő fogalommeghatározások 
alkalmazandóak, amennyiben a személyes 
adatok feldolgozását a tagállami hatóságok 
végzik.

(3) Az (EU) 2016/679 rendelet 4. 
cikkében szereplő fogalommeghatározások 
alkalmazandóak, amennyiben a személyes 
adatok feldolgozását a tagállami hatóságok 
végzik.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az [(EU) 2016/680 irányelv] 3. 
cikkében szereplő fogalommeghatározások 
alkalmazandóak, amennyiben a személyes 
adatok feldolgozását a tagállami hatóságok 
végzik bűnüldözési célból.

(4) Az (EU) 2016/680 irányelv 3. 
cikkében szereplő fogalommeghatározások 
alkalmazandóak, amennyiben a személyes 
adatok feldolgozását a tagállami hatóságok 
végzik bűnüldözési célból.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul a magas szintű 
biztonsághoz a kérelmezőknek a külső 
határokon található határátkelőhelyekre 
való megérkezését megelőző alapos 
biztonsági szempontú kockázatelemzése 

a) hozzájárul a magas szintű 
biztonsághoz a kérelmezőknek a külső 
határokon található határátkelőhelyekre 
való megérkezését megelőző alapos 
biztonsági szempontú kockázatelemzése 
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révén, annak meghatározása érdekében, 
hogy vannak-e tényszerű bizonyítékok 
vagy megalapozott indokok, melyek 
alapján megállapítható, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén 
biztonsági kockázatot jelent;

révén, annak meghatározása érdekében, 
hogy vannak-e tényszerű bizonyítékokkal 
alátámasztott megalapozott indokok, 
melyek alapján megállapítható, hogy egy 
adott személy jelenléte a tagállamok 
területén biztonsági fenyegetést jelent;

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzájárul a közegészségügy 
védelmezéséhez, mivel gondoskodik annak 
a külső határokon található 
határátkelőhelyre való megérkezését 
megelőzően történő értékeléséről, hogy egy 
adott kérelmező jelent-e a 3. cikk (1) 
bekezdésének e) pontja értelmében 
közegészségügyi kockázatot;

c) hozzájárul a közegészségügy 
védelmezéséhez, mivel gondoskodik annak 
a külső határokon található 
határátkelőhelyre való megérkezését 
megelőzően történő értékeléséről, hogy egy 
adott kérelmező jelent-e magas 
járványügyi kockázatot;

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) támogatja a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS) átadás vagy kiadatás 
céljából letartóztatandó személyekkel, 
eltűnt személyekkel, bírósági eljárásban 
való segítségnyújtás céljából keresett 
személyekkel, valamint rejtett vagy célzott 
ellenőrzés céljából keresett személyekkel 
kapcsolatos figyelmeztető jelzésekre 
vonatkozó célkitűzéseit; és

e) támogatja a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS) beléptetési tilalom hatálya 
alá tartozó harmadik országbeli 
állampolgárokkal, átadás vagy kiadatás 
céljából letartóztatandó személyekkel, 
eltűnt személyekkel, bírósági eljárásban 
való segítségnyújtás céljából keresett 
személyekkel, valamint rejtett, célzott vagy 
[információkérő] ellenőrzés céljából 
keresett személyekkel kapcsolatos 
figyelmeztető jelzésekre vonatkozó 
célkitűzéseit;
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden tagállam saját nemzeti 
egységes interfésze (NUI), amely közös 
műszaki előírásokon alapul és valamennyi 
tagállamban azonos, továbbá lehetővé teszi 
a központi rendszer számára a tagállamok 
nemzeti határinfrastruktúráihoz való 
csatlakozást;

b) minden tagállam saját nemzeti 
egységes interfésze (NUI), amely közös 
műszaki előírásokon alapul és valamennyi 
tagállamban azonos, továbbá lehetővé teszi 
a központi rendszer számára a tagállamok 
nemzeti határinfrastruktúráihoz való 
biztonságos csatlakozást;

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a központi rendszer és a nemzeti 
egységes interfészek közötti biztonságos 
kommunikációs infrastruktúra;

c) a központi rendszer és a nemzeti 
egységes interfészek közötti biztonságos és 
titkosított kommunikációs infrastruktúra;

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a 73. cikk (2) bekezdésében említett 
központi adattár;

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) ellenőrzési eszköz a kérelmezők 
számára, hogy nyomon követhessék 
kérelmük feldolgozásának előrehaladását, 
illetve ellenőrizhessék utazási engedélyeik 
érvényességi idejét és állapotát;

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) [A központi rendszer, a nemzeti 
egységes interfészek, a webes szolgáltatás, 
a fuvarozók által használatos internetes 
átjáró, és az ETIAS kommunikációs 
infrastruktúrája – amennyire csak 
technikailag lehetséges – megosztottan 
használják és újrahasznosítják a 
határregisztrációs rendszer központi 
rendszerének, nemzeti egységes 
interfészeinek, webes szolgáltatásának, a 
fuvarozók által használatos internetes 
átjárójának, valamint kommunikációs 
infrastruktúrájának hardver és szoftver 
elemeit.]

(3) A központi rendszer, a nemzeti 
egységes interfészek, a webes szolgáltatás, 
a fuvarozók által használatos internetes 
átjáró, és az ETIAS kommunikációs 
infrastruktúrája – amennyire csak 
technikailag lehetséges – megosztottan 
használják és újrahasznosítják a 
határregisztrációs rendszer központi 
rendszerének, nemzeti egységes 
interfészeinek, webes szolgáltatásának, a 
fuvarozók által használatos internetes 
átjárójának, valamint kommunikációs 
infrastruktúrájának hardver és szoftver 
elemeit. A 10. cikk sérelme nélkül 
biztosítani kell az ETIAS-adatok és az 
EES-adatok logikus elkülönítését.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 78. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdés g) pontjában 
említett biztonságos felhasználóifiók-
szolgáltatás követelményeinek 
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meghatározására vonatkozóan.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak biztosítása, hogy az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatok és 
kérelemfájlok pontosak és naprakészek 
legyenek;

törölve

Indokolás

Nem világos, hogy a Központi Egység hogyan biztosíthatná, hogy az adatok pontosak és 
naprakészek legyenek. A 15. cikk (1) bekezdése szerint a kérelmező felel adatai helyességéért.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 28. cikkben említett egyedi 
kockázati mutatók meghatározása, 
végrehajtása, értékelése és felülvizsgálata 
az ETIAS Átvilágítási Testülettel folytatott 
konzultációt követően; 

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az automatikus folyamat során 
elutasított utazási engedély iránti kérelmek 
ellenőrzése annak megállapítása 
érdekében, hogy egy adott kérelmező 
személyes adatai egyeznek-e az egyik 
lekérdezett információs rendszerben, 
illetve adatbázisban találatot eredményező 

b) a 20. cikkel összhangban az 
automatikus folyamat során egy vagy több 
találatot eredményező, utazási engedély 
iránti kérelmek ellenőrzése annak 
megállapítása érdekében, hogy egy adott 
kérelmező személyes adatai egyeznek-e az 
ETIAS Központi Rendszerben, az egyik 
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egyén személyes adataival, vagy a 28. 
cikkben említett egyedi kockázati 
mutatókkal.

lekérdezett információs rendszerben, 
illetve adatbázisban találatot eredményező 
egyén személyes adataival, vagy a 
28. cikkben említett egyedi kockázati 
mutatókkal, vagy a 29. cikkben említett 
ETIAS-figyelőlistával, és szükség esetén a 
22. cikk szerinti manuális feldolgozás 
kezdeményezése;

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a b) pontnak megfelelően elvégzett 
ellenőrzések rögzítése az ETIAS Központi 
Rendszerben;

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 28. cikkben említett egyedi 
kockázati mutatók meghatározása, 
vizsgálata, végrehajtása, értékelése és 
felülvizsgálata az ETIAS Átvilágítási 
Testülettel folytatott konzultációt 
követően;

törölve

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kérelmek feldolgozásának és a 28. 
cikk rendelkezései végrehajtásának 
rendszeres ellenőrzése, többek között az 
alapvető jogokra gyakorolt hatásaik 

törölve
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rendszeres felmérése révén, különös 
tekintettel a magánélet és a személyes 
adatok védelmére.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kérelmek manuális feldolgozásáért 
felelős, a 22. cikk (1a) bekezdésében 
említett tagállam jelzése;

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) adott esetben a 24. cikkben említett, 
tagállamok közötti konzultáció, és a 25. 
cikkben említett, a felelős tagállam és az 
Europol közötti konzultáció elősegítése;

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a fuvarozók értesítése az ETIAS 
Információs Rendszer 40. cikk (1) 
bekezdésében említett meghibásodása 
esetén;

Indokolás

A Központi Egység számos további feladata más cikkekben kerül megemlítésre. Az 
átláthatóság kedvéért mindegyiküknek ebben a cikkben kell szerepelnie.
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Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) a tagállam azon hatóságainak 
értesítése az ETIAS Információs Rendszer 
42. cikk (1) bekezdésében említett 
meghibásodásáról, amelyek hatáskörrel 
rendelkeznek a külső határokon található 
határátkelőhelyeken ellenőrzések 
elvégzésére;

Indokolás

A Központi Egység számos további feladata más cikkekben kerül megemlítésre. Az 
átláthatóság kedvéért mindegyiküknek ebben a cikkben kell szerepelnie.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

de) az Europol ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt adatok lekérdezésére 
irányuló, a 46. cikkben említett 
kérelmeinek feldolgozása;

Indokolás

A Központi Egység számos további feladata más cikkekben kerül megemlítésre. Az 
átláthatóság kedvéért mindegyiküknek ebben a cikkben kell szerepelnie.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d f pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

df) a nyilvánosság tájékoztatása az 
utazási engedély iránti kérelemmel 
kapcsolatos összes lényeges információról 
a 61. cikkben említetteknek megfelelően;

Indokolás

A Központi Egység számos további feladata más cikkekben kerül megemlítésre. Az 
átláthatóság kedvéért mindegyiküknek ebben a cikkben kell szerepelnie.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dg) együttműködés a Bizottsággal a 62. 
cikkben említett tájékoztató kampánnyal 
kapcsolatban;

Indokolás

A Központi Egység számos további feladata más cikkekben kerül megemlítésre. Az 
átláthatóság kedvéért mindegyiküknek ebben a cikkben kell szerepelnie.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dh) segélyhívó szolgálat működtetése az 
utazók támogatására a kérelmezési 
folyamat során felmerülő problémák 
esetén.

Indokolás

A Bizottság javaslata nem tartalmaz utalást segélyhívó szolgálatra. A rendszer hitelessége 
miatt azonban fontos ilyen szolgáltatás biztosítása.
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Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ETIAS Központi Egységnek éves 
tevékenységi jelentést kell közzétennie. A 
jelentésnek a következőket kell 
tartalmaznia:
a) statisztika a következőkről:
i. az ETIAS Központi Rendszer által 
automatikusan kiadott utazási engedélyek 
száma;
ii. a Központi Egység által ellenőrzött 
kérelmek száma;
iii. a manuálisan a tagállamok által 
feldolgozott kérelmek száma;
iv. az elutasított kérelmek száma 
országokra és az elutasítás okaira 
lebontva;
v. a 20. cikk (6) bekezdésében és a 23., 
26. és 27. cikkben említett határidők 
betartásának mértéke.
b) általános tájékoztatás az ETIAS 
Központi Egység működéséről, annak e 
cikkben említett tevékenységeiről, és 
tájékoztatás a feladatainak végzését 
befolyásoló aktuális tendenciákról és 
kihívásokról.
Az éves tevékenységi jelentést legkésőbb a 
következő év március 31-ig be kell 
nyújtani az Európai Parlamenthez, a 
Tanácshoz és a Bizottsághoz.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak biztosítása, hogy az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatok és 
kérelemfájlok pontosak és naprakészek 
legyenek;

törölve

Indokolás

Nem világos, hogy a nemzeti egységek hogyan biztosíthatnák, hogy az adatok pontosak és 
naprakészek legyenek. A 15. cikk (1) bekezdése szerint a kérelmező felel adatai helyességéért.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a b) pontnak megfelelően elvégzett 
ellenőrzések rögzítése az ETIAS Központi 
Rendszerben;

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kérelmezőknek a követendő 
eljárással kapcsolatos tájékoztatása a 31. 
cikk (2) bekezdése szerinti jogorvoslati 
eljárás esetén;

d) a kérelmezőknek a 31. cikk (2) 
bekezdése szerint követendő jogorvoslati 
eljárással kapcsolatos tájékoztatása;

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az utazási engedély megsemmisítése 
vagy visszavonása a 34. és 35. cikk 
alapján;
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Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a központi hozzáférési pont 
szerepének betöltése az ETIAS Központi 
Rendszernek a 44. cikkel összhangban, az 
1. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
célból történő lekérdezése során.

törölve

Indokolás

Javasolt a központi hozzáférési pont rendszerének használata, mint a VIS, az Eurodac és az 
EES esetében, ahelyett, hogy a központi hozzáférési pont feladatát az ETIAS Nemzeti 
Egységre bíznák. A többi rendszerhez hasonlóan a központi hozzáférési pont ellenőrizné, hogy 
a hozzáférés biztosításának feltételei teljesülnek-e.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Az ETIAS Etikai Testület

(1) Ezennel létrejön egy tanácsadó és 
ellenőrző funkcióval felruházott független 
ETIAS Etikai Testület. E testület az 
Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség alapjogi tisztviselőjéből, az 
Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség alapjogi konzultatív 
fórumának képviselőjéből, az európai 
adatvédelmi biztos képviselőjéből, az 
Európai Adatvédelmi Testület 
képviselőjéből és az Alapjogi Ügynökség 
képviselőjéből áll.
(2) Az ETIAS Etikai Testület 
rendszeresen ellenőrzi a kérelmek 
feldolgozását és a 28. cikk 
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rendelkezéseinek végrehajtását, többek 
között az alapvető jogokra gyakorolt 
hatásaik rendszeres felmérése révén, 
különös tekintettel a magánélet és a 
személyes adatok védelmére, valamint a 
hátrányos megkülönböztetés tilalmára.
(3) Az ETIAS Etikai Testület szükség 
szerint, de legalább évente kétszer 
ülésezik. Ezen ülések költségei és 
kiszolgálása az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökséget terhelik. A 
titkárságot az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség biztosítja. Az 
ETIAS Etikai Testület az első ülése során, 
egyszerű többséggel fogadja el az eljárási 
szabályzatát.
(4) Az ETIAS Etikai Testület tagjait 
tanácsadói minőségben meg kell hívni az 
ETIAS Átvilágítási Testület üléseire. Az 
ETIAS Etikai Testület tagjai az ETIAS-
szal kapcsolatos összes információhoz 
hozzáférhetnek, és az ETIAS 
működtetésével kapcsolatos valamennyi 
létesítménybe bejuthatnak.
(5) Az ETIAS Etikai Testület 
nyilvánosan elérhető éves jelentést tesz 
közzé. Az ETIAS Etikai Testületnek 
legalább évente írásban és szóban az 
Európai Parlamentnek is jelentést kell 
tennie. A titkosnak minősítés nem zárja ki 
a szóban forgó adatoknak az Európai 
Parlament rendelkezésére bocsátását. 
Szükség esetén az (EU) 2016/1624 
rendelet 50. cikkének rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztosítani kell az ETIAS Információs 
Rendszer és más olyan információs 
rendszerek közötti interoperabilitást, 
amelyekben az ETIAS lekérdezéseket hajt 

Biztosítani kell az ETIAS Információs 
Rendszer és [a határregisztrációs rendszer 
(EES)], a Vízuminformációs Rendszer 
(VIS), az Europol adatai, a Schengeni 
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végre, mint például [a határregisztrációs 
rendszer (EES)], a Vízuminformációs 
Rendszer (VIS), az Europol adatai, a 
Schengeni Információs Rendszer (SIS), [az 
Eurodac] és [az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Információs Rendszer 
(ECRIS)], a 18. cikkben említett 
kockázatértékelés végrehajtása érdekében.

Információs Rendszer (SIS), [az Eurodac] 
és [az Európai Bűnügyi Nyilvántartási 
Információs Rendszer (ECRIS)] közötti 
interoperabilitást, kizárólag a 18. cikkben 
említett automatizált feldolgozás lehetővé 
tétele céljából.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az interoperabilitást az alapvető jogokkal 
kapcsolatos közösségi vívmányok teljes 
körű tiszteletben tartása mellett kell 
megvalósítani.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Az Interpol adatbázisainak lekérdezése

Az ETIAS Központi Rendszer ellenőrzi az 
Interpol ellopott vagy elveszett úti 
okmányokat tartalmazó adatbázisát 
(SLTD) és az Interpol figyelmeztető 
jelzésekkel társított úti okmányokat 
tartalmazó adatbázisát (Interpol 
TDAWN).
Az ETIAS működésének megkezdését 
követően két évvel a Bizottság jelentést 
nyújt be a Parlamentnek és a Tanácsnak 
az Interpol adatbázisainak az ETIAS 
általi ellenőrzéséről. A jelentés 
tájékoztatást ad az Interpol adatbázisaiból 
származó találatok számáról, az e 
találatokat követően visszautasított utazási 
engedélyek számáról, valamint minden 
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fellelt problémáról, és ezen értékelés 
következtében adott esetben az e rendelet 
módosítására irányuló jogalkotási javaslat 
kíséri.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 41. cikk szerinti, határőrök általi 
hozzáférés az ETIAS Központi 
Rendszerhez a külső határon található 
határátkelőhelyen jelen lévő utazók utazási 
engedélyének jogállására vonatkozóan az 
ETIAS Központi Rendszerben lefolytatott 
keresésekre korlátozódik.

(2) A 41. cikk szerinti, határőrök általi 
hozzáférés az ETIAS Központi 
Rendszerhez a külső határon található 
határátkelőhelyen jelen lévő utazók utazási 
engedélyének jogállására vonatkozóan az 
ETIAS Központi Rendszerben lefolytatott 
keresésekre korlátozódik. A határőröket 
továbbá automatikusan tájékoztatni kell a 
22. cikk (4a), a 30. cikk (1a) és (1b) 
bekezdésében említett jelzésekről. 
Kivételes esetben, amennyiben elkülönített 
helyen történő kiegészítő ellenőrzésre van 
szükség a határon, a határőr hozzáférhet 
az ETIAS Központi Rendszerhez, hogy 
megkapja a 33. cikk (ea) pontjában és a 
38. cikk (5) bekezdésének da) pontjában 
említett kiegészítő információt.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ETIAS Központi Rendszerhez a 
39. cikk szerinti, fuvarozók általi 
hozzáférés egy utazó utazási engedélyének 
jogállására vonatkozóan az ETIAS 
Központi Rendszerben lefolytatott 
keresésekre korlátozódik.

(3) Az ETIAS Központi Rendszerhez a 
39. cikk szerinti, fuvarozók általi 
hozzáférés egy utazó utazási engedélyének 
jogállására vonatkozóan az ETIAS 
Központi Rendszerben megküldött 
kérelmekre korlátozódik.

Módosítás 90
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hátrányos megkülönböztetés tilalma Alapvető jogok

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatoknak az ETIAS 
Információs Rendszerben történő, bármely 
felhasználó által végzett feldolgozása nem 
eredményezheti harmadik országok 
állampolgárainak nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló hátrányos megkülönböztetését. A 
személyes adatok feldolgozása során teljes 
mértékben tiszteletben kell tartani az 
emberi méltóságot és sérthetetlenséget. 
Különös figyelmet kell fordítani a 
gyermekekre, az idősekre és a fogyatékkal 
élő személyekre.

A személyes adatoknak az ETIAS 
Információs Rendszerben történő, bármely 
felhasználó által végzett feldolgozása nem 
eredményezheti harmadik országok 
állampolgárainak nem, faj, szín, etnikai 
vagy társadalmi származás, genetikai 
tulajdonság, nyelv, vallás vagy 
meggyőződés, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, 
kor vagy szexuális irányultság alapján 
történő hátrányos megkülönböztetését. A 
személyes adatok feldolgozása során teljes 
mértékben tiszteletben kell tartani az 
emberi méltóságot és sérthetetlenséget és 
az alapvető jogokat, többek között a 
magánélet tiszteletben tartására és a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
jogot. Különös figyelmet kell fordítani a 
gyermekekre, az idősekre és a fogyatékkal 
élő személyekre. A gyermek mindenek 
felett álló érdekeire elsődleges figyelmet 
kell fordítani.

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kérelem a harmadik országokban 
működő európai uniós küldöttségeknél is 
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benyújtható.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottság a 78. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust fogadhat el az utazási engedély 
iránti kérelmek kereskedelmi közvetítő 
révén és az európai uniós küldöttségeknél 
történő benyújtásának szabályozása 
céljából.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az érvényes utazási engedéllyel 
rendelkezőket hat hónappal a lejárat előtt 
e-mailben automatikusan tájékoztatni kell 
utazási engedélyük közelgő lejártáról.

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A kérelmeket az utazási engedéllyel 
rendelkezők az engedély lejártát megelőző 
hat hónapon belül nyújthatják be.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvánosan elérhető 
honlapnak és a mobil eszközökhöz 
használatos mobil alkalmazásnak a kérelmi 
formanyomtatványt széles körben 
elérhetővé, és a kérelmezők számára 
ingyenesen, könnyen hozzáférhetővé kell 
tennie. 

(2) A nyilvánosan elérhető honlapnak és 
a mobil eszközökhöz használatos mobil 
alkalmazásnak a kérelmi 
formanyomtatványt széles körben 
elérhetővé, és a kérelmezők, többek között 
a fogyatékossággal élők számára 
ingyenesen, könnyen hozzáférhetővé kell 
tennie. 

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az 539/2001/EK tanácsi 
rendelet II. mellékletében felsorolt 
országok egy vagy több hivatalos nyelve 
nem felel meg a (3) bekezdésben említett 
nyelveknek, a nyilvánosan elérhető honlap 
és a mobil eszközökhöz használatos mobil 
alkalmazás tartalmával és használatával 
kapcsolatos információkat tartalmazó 
tájékoztatókat és magyarázó 
információkat elérhetővé kell tenni az 
említett országok legalább egyik hivatalos 
nyelvén.

(4) Amennyiben az 539/2001/EK tanácsi 
rendelet II. mellékletében felsorolt 
országok egy vagy több hivatalos nyelve 
nem felel meg a (3) bekezdésben említett 
nyelveknek, az ETIAS-szal, a kérelmezési 
eljárással, a nyilvánosan elérhető honlap 
és a mobil alkalmazás használatával 
kapcsolatos magyarázó információkat 
tartalmazó tájékoztatókat, valamint az 
alkalmazáshoz kiadott, lépésről lépésre 
szóló útmutatót elérhetővé kell tenni az 
említett országok legalább egyik hivatalos 
nyelvén.

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A nyilvánosan elérhető honlap és a 
mobil eszközökhöz használatos mobil 
alkalmazás tájékoztatja a kérelmezőket az 
e rendeletben előírt hatékony 
jogorvoslathoz való jogukról. Az utazási 
engedély elutasításakor a kérelmezőt a 
felelős tagállam ETIAS Nemzeti 
Egységéhez irányítják, amely a 31. cikk 
(2) bekezdésével összhangban további 
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tájékoztatást nyújt.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság részletes szabályokat 
fogad el a nyilvánosan elérhető honlap és a 

mobil eszközökhöz használatos mobil 
alkalmazás működési feltételei 

tekintetében, valamint a nyilvánosan 
elérhető honlapra, és a mobil eszközökhöz 
használatos mobil alkalmazásra vonatkozó 

adatvédelmi és biztonsági szabályok 
tekintetében. Ezeket a végrehajtási 

intézkedéseket a 79. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni.

(7) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján részletes szabályokat fogad 
el a nyilvánosan elérhető honlap és a mobil 
eszközökhöz használatos mobil alkalmazás 
működési feltételei tekintetében, valamint a 
nyilvánosan elérhető honlapra, és a mobil 
eszközökhöz használatos mobil 
alkalmazásra vonatkozó adatvédelmi és 
biztonsági szabályok tekintetében. E 
részletes szabályok a beépített 
információbiztonsági kockázatkezelésen 
és adatvédelmen alapulnak. E szabályokat 
a 79. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos véleményének 100. pontjában szereplő ajánlás.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes kérelmező benyújt egy 
kitöltött kérelmi formanyomtatványt, 
beleértve a megadott adatok hitelességére, 
teljességére és megbízhatóságára 
vonatkozó nyilatkozatot és a kérelemben 
tett állítások valódiságára és 
megbízhatóságára vonatkozó nyilatkozatot 
is. A kiskorúak az állandó vagy ideiglenes 
szülői felügyeletet gyakorló vagy a 
gyámságot ellátó személy által 

(1) Minden egyes kérelmező benyújt egy 
kitöltött kérelmi formanyomtatványt, 
beleértve a megadott adatok hitelességére, 
teljességére, helyességére és 
megbízhatóságára vonatkozó nyilatkozatot 
és a kérelemben tett állítások valódiságára 
és megbízhatóságára vonatkozó 
nyilatkozatot is. A kiskorúak az állandó 
vagy ideiglenes szülői felügyeletet 
gyakorló vagy a gyámságot ellátó személy 
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elektronikusan aláírt kérelmi 
formanyomtatványt nyújtanak be.

által elektronikusan aláírt kérelmi 
formanyomtatványt nyújtanak be.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az úti okmány érvényességének 
lejárati dátuma;

e) az úti okmány kiállításának 
időpontja és érvényességének lejárati 
dátuma;

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) e-mail cím, telefonszám; g) e-mail cím és ha van, telefonszám;

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az iskolai végzettség (szintje és 
szakterülete);

törölve

Indokolás

Az iskolai végzettségre vonatkozó információk gyűjtése érzékeny adatokat tárhat napvilágra, 
és sem szükségesnek, sem arányosnak nem tűnik.

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a jelenlegi foglalkozás; törölve
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Indokolás

A jelenlegi foglalkozásra vonatkozó információk gyűjtése érzékeny adatokat tárhat 
napvilágra, és sem szükségesnek, sem arányosnak nem tűnik. Ezen túlmenően az ETIAS-
engedély érvényességi idejére tekintettel ezen információk változhatnak, és azok gyűjtése nem 
tűnik pontosnak.

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) kiskorúak esetén a kérelmező felett 
szülői felügyeletet gyakorló személy vagy 
a törvényes gyám vezetékneve és 
utóneve(i);

k) kiskorúak esetén a szülői felügyeletet 
gyakorló személy vagy a kérelmező 
törvényes gyámjának vezetékneve és 
utóneve(i), lakcíme, e-mail címe és adott 
esetben telefonszáma;

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – l pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a családtagi jogállása; i. a családtagként fennálló jogállása;

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kérelmezőnek egy előre 
meghatározott listából választja ki az 
iskolai végzettsége szintjét és szakterületét, 
jelenlegi foglalkozását és munkakörét. A 
Bizottságot felhatalmazást kap arra, hogy 
a 78. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el ezen előre meghatározott 
listák létrehozása érdekében.

törölve



PE621.706/ 50

HU

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szenved-e bármely esetlegesen 
járványt okozó betegségben, az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
Nemzetközi Egészségügyi Szabályzatában 
(IHR) meghatározottak szerint, illetőleg 
egyéb fertőző vagy ragályos, parazitás 
megbetegedésben;

törölve

Indokolás

Ezen információk gyűjtése és feldolgozása nem tűnik pontosnak, mivel ezek az ETIAS 
érvényességi idején belül alkalmasint változó deklaratív jellegű információk. E kérdés 
többnyire rendkívül érzékeny adatokat tárhat napvilágra, és nem bizonyosodott be, hogy az 
említett információk gyűjtése és feldolgozása szükséges és arányos lenne. A közegészségügyi 
kockázatot továbbra is a határőröknek kell vizsgálniuk a külső határok ellenőrzése során az 
(EU) 2016/399 rendelet 8. cikkének rendelkezései által előírtaknak megfelelően.

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) elítélték-e valaha bűncselekményért 
bármely országban;

b) elítélték-e az elmúlt tíz évben az 1a. 
mellékletben felsorolt súlyos 
bűncselekményért;

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) született-e őt valamelyik tagállam 
vagy bármely más ország területének 
elhagyására utasító határozat, illetve 
született-e az elmúlt tíz évben ellene 
kiutasítási határozat.

d) született-e őt valamelyik tagállam 
területének elhagyására utasító határozat, 
illetve született-e az elmúlt tíz évben ellene 
kiutasítási határozat.
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Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) beletartozik-e a 16. cikk (2) 
bekezdésének d)–f) pontjaiban említett 
kérelmezői kategóriák egyikébe, akik 
esetében az utazási engedély díja 
elengedésre kerül, és akiket egy előre 
meghatározott listából választanak ki; a 
kérelmezőt tájékoztatni kell arról, hogy a 
23. cikknek megfelelően további 
információk vagy dokumentumok 
benyújtására irányuló felhívást intéznek 
hozzá, annak bizonyítása céljából, hogy 
utazásának célja a 16. cikk (2) 
bekezdésének d)–f) pontjaiban említett 
kategóriák egyikébe tartozik. A kérelmezőt 
tájékoztatni kell arról, hogy 
következésképpen a kérelemről szóló 
döntés meghozatalára a 27. cikk (2) 
bekezdésében említett határidőkkel 
összhangban kerül sor. 

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A kérelmező ezenkívül kijelenti, 
hogy tudomásul veszi a 2016/399 rendelet 
6. cikkében előírt beutazási feltételeket, 
valamint azt, hogy minden egyes beutazás 
alkalmával igényelhetik tőle a vonatkozó 
igazoló iratokat.

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 78. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza 
ezen kérdések tartalmát és formáját.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 78. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza a 
(4) bekezdésben említett kérdések tartalmát 
és formáját. Ezen kérdések tartalmának és 
formájának mindenképpen lehetővé kell 
tennie, hogy a kérelmező egyértelmű és 
pontos válaszokat adjon.

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kérelmezőnek megválaszolja 
ezeket a kérdéseket. Amennyiben a 
kérelmező igenlő választ ad bármelyik 
kérdésre, köteles a kérelmi 
formanyomtatványon további kérdéseket is 
megválaszolni, amelyek célja pótlólagos 
információkat gyűjteni a kérdések egy 
előre meghatározott listájára adott válaszok 
révén. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 78. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza 
ezen további kérdések tartalmát és 
formáját, valamint az ezekre a kérdésekre 
adható válaszok előre meghatározott 
listáját.

(6) Amennyiben a kérelmező igenlő 
választ ad bármelyik kérdésre, köteles a 
kérelmi formanyomtatványon további 
kérdéseket is megválaszolni, amelyek célja 
pótlólagos információkat gyűjteni a 
kérdések egy előre meghatározott listájára 
adott válaszok révén. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 78. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, amelyekben 
meghatározza ezen további kérdések 
tartalmát és formáját, valamint az ezekre a 
kérdésekre adható válaszok előre 
meghatározott listáját.

Indokolás

Lefedi a (4) bekezdés.

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az utazási engedély díja 5 EUR, 
amelyet a kérelmező minden egyes 

(1) Az utazási engedély díja 10 EUR, 
amelyet a kérelmező minden egyes 
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kérelem után köteles megfizetni. kérelem után köteles megfizetni.

Indokolás

Az utazási engedély díjának 10 EUR-ra való megemelése hozzávetőlegesen évi 305 millió 
EUR többletbevételt eredményezhet (110 millió EUR továbbra is 5 EUR-s díj esetében), 
amely összeget határbiztonsági és határigazgatási tevékenységekre lehet elkülöníteni. E 
növelés ugyanakkor eléggé alacsony ahhoz, hogy ne befolyásolja a turizmust, még a kevésbé 
gazdag régiók tekintetében sem.

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tizennyolcadik életévüket be nem 
töltött gyermekek esetében az utazási 
engedély díja elengedésre kerül.

(2) Az utazási engedély díját a 
következő kategóriák valamelyikéhez 
tartozó vízumkérelmezők esetében nem 
kell leróni:

a) 18 év alatti kérelmezők;
b) 60 év feletti kérelmezők;
c) az uniós polgárok, illetve az uniós 
jog szerinti szabad mozgás jogával 
rendelkező harmadik országbeli 
állampolgárok családtagjai;
d) tanulmányi célból vagy 
ismeretterjesztő képzés céljából utazó 
hallgatók, posztgraduális képzésben részt 
vevő hallgatók és kísérő tanárok;
e) tudományos kutatás céljából utazó 
kutatók;
f) a nonprofit szervezetek azon 25 éves, 
vagy fiatalabb képviselői, akik nonprofit 
szervezetek által szervezett 
szemináriumokon, konferenciákon, sport-
, kulturális vagy oktatási eseményeken 
vesznek részt.

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS Központi Rendszer különösen 
azt ellenőrzi, hogy:

Az ETIAS Központi Rendszer ellenőrzi, 
hogy:

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) [a kérelmező jelenleg az 
engedélyezett tartózkodási idejét túllépő 
személyként szerepel-e, illetőleg a múltban 
az engedélyezett tartózkodási idejét túllépő 
személyként jelentették-e a 
határregisztrációs rendszerben elvégzett 
lekérdezés útján;]

g) a kérelmező jelenleg az 
engedélyezett tartózkodási idejét túllépő 
személyként szerepel-e, illetőleg a múltban 
az engedélyezett tartózkodási idejét túllépő 
személyként jelentették-e a 
határregisztrációs rendszerben elvégzett 
lekérdezés útján;

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) [a kérelmező beléptetését 
elutasították-e a határregisztrációs 
rendszerben elvégzett lekérdezés útján;]

h) a kérelmező beléptetését 
elutasították-e a határregisztrációs 
rendszerben elvégzett lekérdezés útján;

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) [a kérelmező vonatkozásában 
született-e kiutasítási határozat vagy 
kitoloncolási végzés az adott személy 
nemzetközi védelem iránti kérelmének 
visszavonását vagy visszautasítását 
követően az Eurodac rendszerben;]

k) [a kérelmező vonatkozásában 
született-e az Eurodac rendszerben 
rögzített kiutasítási határozat vagy 
kitoloncolási végzés;]
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Indokolás

Az Eurodac rendszerben rögzített kiutasítási vagy kitoloncolási határozatot nem kizárólag a 
nemzetközi védelem iránti kérelem visszavonását vagy visszautasítását követően hozhatják 
meg, hanem az az irreguláris migránsokra is vonatkozhat.

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ETIAS Központi Rendszer 
összehasonlítja a 15. cikk (2) bekezdésének 
a), b), d), f), g), i) és m) pontjában, 
valamint (8) bekezdésében említett 
releváns adatokat a 29. cikkben említett 
ETIAS figyelőlistában szereplő adatokkal.

(4) Az ETIAS Központi Rendszer 
összehasonlítja a 15. cikk (2) bekezdésének 
a), b), d), f), g) és m) pontjában, valamint 
(8) bekezdésében említett releváns 
adatokat a 29. cikkben említett ETIAS-
figyelőlistában szereplő adatokkal.

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ETIAS Központi Rendszer 
összehasonlítja a 15. cikk (2) bekezdésének 
a), f), h) és i) pontjában említett releváns 
adatokat a 28. cikkben említett egyedi 
kockázati mutatókkal.

(5) Az ETIAS Központi Rendszer 
összehasonlítja a 15. cikk (2) bekezdésének 
a) és f) pontjában említett releváns 
adatokat a 28. cikkben említett egyedi 
kockázati mutatókkal.

Indokolás

A 28. cikk törlendő.

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) személyekre és tárgyakra 
vonatkozóan rejtett ellenőrzés vagy célzott 
ellenőrzés céljából kiadott figyelmeztető 

d) személyekre és tárgyakra 
vonatkozóan rejtett ellenőrzés, 
[információkérő ellenőrzés] vagy célzott 
ellenőrzés céljából kiadott figyelmeztető 



PE621.706/ 56

HU

jelzés; jelzés;

Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen összehasonlításból származó 
valamennyi találatot el kell tárolni a SIS-
ben.

törölve

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Amennyiben a (7) bekezdésben 
említett összehasonlítás egy vagy több 
találatot jelez, az ETIAS Központi 
Rendszer automatikus értesítést küld az 
ETIAS Központi Egységnek. Az ETIAS 
Központi Egység ellenőrzi, hogy a 
kérelmező személyes adatai egyeznek-e a 
találatot eredményező figyelmeztető 
jelzésben szereplő személyes adatokkal. Az 
ETIAS Központi Rendszer ezt követően 
automatikus értesítést küld a figyelmeztető 
jelzést kibocsátó tagállam SIRENE-
irodájának. Az érintett SIRENE-iroda 
tovább ellenőrzi, hogy a kérelmező 
személyes adatai egyeznek-e a találatot 
eredményező figyelmeztető jelzésben 
szereplő személyes adatokkal, és megteszi 
a megfelelő nyomon követő intézkedést.

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 7 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A figyelmeztető jelzést kibocsátó 
tagállam SIRENE-irodájának küldött 
értesítésben az alábbi adatokat kell 
feltüntetni:
a) vezetéknév (vagy vezetéknevek), 
utónév (vagy utónevek) és adott esetben 
álnév;
b) születési hely és idő;
c) nem;
d) állampolgárság(ok);
e)  a kérelmező lakóhelye, vagy ha ez 
nem elérhető, akkor a tartózkodás szerinti 
városa és országa;
f) az utazási engedély státuszára 
vonatkozó információ, annak 
megjelölésével, hogy az utazási engedélyt 
kiadták vagy elutasították-e, illetve hogy a 
kérelmet a 22. cikk szerint manuálisan 
dolgozzák-e fel;
g) a kapott találatokra való hivatkozás, 
dátumukat és időpontjukat is feltüntetve.

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 7 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) Az ETIAS Központi Rendszer 
hozzáad a kérelemfájlhoz egy hivatkozást 
bármely találat esetén.

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 7 d bekezdés (új)



PE621.706/ 58

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7d) Amennyiben a találat átadás 
céljából letartóztatandó személyekre 
vonatkozó figyelmeztető jelzést érint, az 
utazási engedélyt nem lehet elutasítani.

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a 18. cikk (2)–(5) 
bekezdésében meghatározott automatizált 
feldolgozás egy vagy több találatot jelez, a 
kérelmet a 22. cikkben meghatározott 
eljárásnak megfelelően kell elbírálni.

(2) Amennyiben a 18. cikk (2)–(5) 
bekezdésében meghatározott automatizált 
feldolgozás egy vagy több találatot jelez, és 
az ETIAS Központi Rendszernek 
módjában áll igazolni, hogy a 
kérelemfájlban rögzített adatok egyeznek 
a találatot eredményező adatokkal, a 
kérelmet a 22. cikkben meghatározott 
eljárásnak megfelelően kell elbírálni.

Indokolás

A szöveg kiigazítása a 20. cikknek megfelelően.

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a 18. cikk (2)–(5) 
bekezdésében meghatározott automatizált 
feldolgozás eredménye nem meggyőző, 
mivel az ETIAS Központi Rendszernek 
nem áll módjában igazolni, hogy a 
kérelemfájlban rögzített adatok egyeznek a 
találatot eredményező adatokkal, a 
kérelmet a 20. cikkben meghatározott 
eljárásnak megfelelően kell elbírálni. 

(3) Amennyiben a 18. cikk (2)–(5) 
bekezdésében meghatározott automatizált 
feldolgozás egy vagy több találatot jelez, és 
az ETIAS Központi Rendszernek nem áll 
módjában igazolni, hogy a kérelemfájlban 
rögzített adatok egyeznek a találatot 
eredményező adatokkal, a kérelmet a 20. 
cikkben meghatározott eljárásnak 
megfelelően kell elbírálni. 
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Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ETIAS Központi Egység 
ellenőrzi, hogy a kérelemfájlban rögzített 
adatok egyeznek-e a lekérdezett 
információs rendszerek, illetve adatbázisok 
egyikében szereplő adatokkal, a 29. 
cikkben említett ETIAS figyelőlistával, 
illetőleg a 28. cikkben említett egyedi 
kockázati mutatókkal.

(3) Az ETIAS Központi Egység 
ellenőrzi, hogy a kérelemfájlban rögzített 
adatok egyeznek-e az ETIAS Központi 
Rendszerben vagy a lekérdezett 
információs rendszerek, illetve adatbázisok 
egyikében szereplő adatokkal, a 29. 
cikkben említett ETIAS-figyelőlistával, 
illetőleg a 28. cikkben említett egyedi 
kockázati mutatókkal.

Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott harmadik 
országbeli állampolgárok esetében a 3. 
cikk d) pontjában meghatározott utazási 
engedély egy olyan, e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozatként 
értendő, mely azt jelzi, hogy nem léteznek 
olyan tényszerű bizonyítékok vagy 
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható lenne, hogy az adott 
személy jelenléte a tagállamok területén a 
2004/38/EK irányelv szerinti biztonsági 
vagy közegészségügyi kockázatot jelent.

(1) A 2. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott harmadik 
országbeli állampolgárok esetében a 3. 
cikk d) pontjában meghatározott utazási 
engedély egy olyan, e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozatként 
értendő, mely azt jelzi, hogy nem léteznek 
olyan tényszerű bizonyítékokon alapuló 
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható lenne, hogy az adott 
személy jelenléte a tagállamok területén a 
2004/38/EK irányelv szerinti biztonsági 
fenyegetést vagy magas járványügyi 
kockázatot jelent.

Indokolás

Az a „megalapozott indok”, amely nem tényszerű bizonyítékon alapul, csak találgatás.

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
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21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[Az olyan utazási engedély iránti kérelmek 
feldolgozása során, amelyet a 2. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
harmadik országbeli állampolgár nyújtott 
be, az ETIAS Központi Rendszer nem 
ellenőrzi, hogy:

Az olyan utazási engedély iránti kérelem 
feldolgozása során, amelyet a 2. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
harmadik országbeli állampolgár nyújtott 
be, az ETIAS Központi Rendszer nem 
ellenőrzi, hogy:

a) [a kérelmező jelenleg az 
engedélyezett tartózkodási idejét túllépő 
személyként szerepel-e, illetőleg a múltban 
az engedélyezett tartózkodási idejét túllépő 
személyként jelentették-e a 
határregisztrációs rendszerben a 18. cikk 
(2) bekezdésének g) pontjában említettek 
szerint elvégzett lekérdezés útján;]

a) [a kérelmező jelenleg az 
engedélyezett tartózkodási idejét túllépő 
személyként szerepel-e, illetőleg a múltban 
az engedélyezett tartózkodási idejét túllépő 
személyként jelentették-e a 
határregisztrációs rendszerben a 18. cikk 
(2) bekezdésének g) pontjában említettek 
szerint elvégzett lekérdezés útján;]

b) a kérelmező egyezik-e egy olyan 
személlyel, akinek az adatai a 18. cikk (2) 
bekezdésének j) pontjában említettek 
szerint rögzítésre kerültek az Eurodac-
ban;]

b) a kérelmező egyezik-e egy olyan 
személlyel, akinek az adatai a 18. cikk (2) 
bekezdésének j) pontjában említettek 
szerint rögzítésre kerültek az Eurodac-ban;

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 32. cikkben említett jogorvoslati 
eljárást a 2004/38/EK irányelvvel 
összhangban kell lefolytatni;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. [a határregisztrációs rendszerben a 
kérelmező belépésre vonatkozó utolsó 
bejegyzéstől számított egy év, amennyiben 
ezen egyéves időszak egy későbbi 
időpontban ér véget, mint az utazási 

törölve
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engedély érvényességi ideje; vagy]

Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az utazási engedély 31., 34. és 35. 
cikkel összhangban történő elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló utolsó határozattól számított öt év.

iii. az utazási engedély 31., 34. és 35. 
cikkel összhangban történő elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló utolsó határozattól számított öt év, 
vagy öt évnél rövidebb idő, ha a 
határozatot kiváltó figyelmeztető jelzést 
korábban törlik.

Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – c pont – 2 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS utazási engedély érvényességi 
idejének lejárta utáni új kérelem 
elősegítése céljából a kérelemfájl az 
ETIAS Központi Rendszerben csak akkor 
tárolható az utazási engedély 
érvényességének lejártát követően 
legfeljebb egy évig, ha hozzájárulása 
kérését követően a kérelmező 
elektronikusan aláírt nyilatkozat 
formájában szabadon és kifejezetten 
hozzájárulását adta ehhez. A 
hozzájárulásra irányuló kérelmeket az 
egyéb kérdésektől egyértelműen 
elkülönülten kell feltüntetni, érthető és 
könnyen hozzáférhető formában, világos 
és egyszerű nyelvezetet használva, az (EU) 
2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 7. cikkének megfelelően.
A hozzájárulás megadására a 13. cikk (2c) 
bekezdésében előírt automatikus 
tájékoztatást követően kerül sor. Az 
automatikus tájékoztatás a 61. cikk ea) 
pontjában említett információk alapján 
emlékezteti a kérelmezőt az adatmegőrzés 



PE621.706/ 62

HU

céljára.

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kérelmek manuális feldolgozásáért 
e cikk alapján a kérelmező által a 15. cikk 
(2) bekezdésének j) pontjával 
összhangban bejelentett első belépési 
tagállam felelős (a „felelős tagállam”). 

(1) A kérelmek manuális feldolgozásáért 
e cikk alapján felelős tagállam (a „felelős 
tagállam”):

a) az ellenőrzött rendszerek 
bármelyikében jelzett találat esetén az a 
tagállam, amelyik a találatot eredményező 
legújabb figyelmeztető jelzést rögzítette;
b) az ETIAS figyelőlistában jelzett 
találat esetén az a tagállam, amely az 
adatot a figyelőlistára szolgáltatta;
c) minden egyéb esetben a kérelmező 
által a 15. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjával összhangban bejelentett első 
belépési tagállam.

Módosítás 139

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ETIAS Központi Egységnek kell 
jeleznie a felelős tagállamot.

Módosítás 140

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 b bekezdés (új)



PE621.706/ 63

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) a 24. cikknek megfelelően a 
konzultációba bevont tagállamok 
nemzetbiztonsági okokból felelős 
tagállamként történő meghatározásukat 
kérhetik az ETIAS Központi Egységtől.

Módosítás 141

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben a találat egyezik a 18. 
cikk (2) bekezdésének a)–c) pontjában 
meghatározott egy vagy több kategóriával, 
megtagadja az utazási engedély kiadását.

a) amennyiben a találat egyezik a 18. 
cikk (2) bekezdésének c) pontjával, 
megtagadja az utazási engedély kiadását.

Módosítás 142

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a találat egyezik a 18. 
cikk (2) bekezdésének d)–m) pontjában 
meghatározott egy vagy több kategóriával, 
értékeli a biztonsági vagy irreguláris 
migrációval kapcsolatos kockázatot, és 
határozatot hoz az utazási engedély 
kiadásáról vagy annak megtagadásáról.

b) amennyiben a találat egyezik a 18. 
cikk (2) bekezdésének a), b) vagy d)–m) 
pontjában meghatározott egy vagy több 
kategóriával, értékeli a biztonsági 
fenyegetést vagy az irreguláris migrációval 
kapcsolatos kockázatot, és határozatot hoz 
az utazási engedély kiadásáról vagy annak 
megtagadásáról.

Módosítás 143

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a találat egyezik a 18. 
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cikk (2) bekezdésének d) pontjában 
említett egyik figyelmeztető jelzéssel, az 
ETIAS Nemzeti Egysége pro forma 
utazási engedélyt ad ki, melyet az ETIAS 
Központi Rendszerben olyan jelöléssel 
látnak el, melynek alapján a 
határrendészeti hatóságok letartóztatják a 
harmadik országbeli állampolgárt.

Módosítás 144

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a 18. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott automatizált 
feldolgozás azt jelezte, hogy a kérelmező 
igenlő választ adott a 15. cikk (4) 
bekezdésében említett kérdések egyikére, a 
felelős tagállam ETIAS Nemzeti Egysége 
értékeli az irreguláris migrációval 
kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot, és határozatot 
hoz az utazási engedély kiadásáról vagy 
annak megtagadásáról.

(5) Amennyiben a 18. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott automatizált 
feldolgozás azt jelezte, hogy a kérelmező 
igenlő választ adott a 15. cikk (4) 
bekezdésében említett kérdések egyikére, a 
felelős tagállam ETIAS Nemzeti Egysége 
értékeli az irreguláris migrációval 
kapcsolatos kockázatot vagy a biztonsági 
fenyegetést, és határozatot hoz az utazási 
engedély kiadásáról vagy annak 
megtagadásáról.

Módosítás 145

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a 18. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott automatizált 
feldolgozás találatot eredményezett, a 
felelős tagállam ETIAS Nemzeti Egysége 
értékeli a biztonsági kockázatot, és 
határozatot hoz az utazási engedély 
kiadásáról vagy annak megtagadásáról.

(6) Amennyiben a 18. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott automatizált 
feldolgozás találatot eredményezett, a 
felelős tagállam ETIAS Nemzeti Egysége 
értékeli a biztonsági fenyegetést, és 
határozatot hoz az utazási engedély 
kiadásáról vagy annak megtagadásáról.

Módosítás 146

Rendeletre irányuló javaslat
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22 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben a 18. cikk (5) 
bekezdésében meghatározott automatizált 
feldolgozás találatot eredményezett, a 
felelős tagállam ETIAS Nemzeti Egysége 
értékeli az irreguláris migrációval 
kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot, és határozatot 
hoz az utazási engedély kiadásáról vagy 
annak megtagadásáról.

(7) Amennyiben a 18. cikk (5) 
bekezdésében meghatározott automatizált 
feldolgozás találatot eredményezett, a 
felelős tagállam ETIAS Nemzeti Egysége 
értékeli az irreguláris migrációval 
kapcsolatos kockázatot, a biztonsági 
fenyegetést vagy a magas járványügyi 
kockázatot, és határozatot hoz az utazási 
engedély kiadásáról vagy annak 
megtagadásáról. A felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége semmiképpen sem 
hozhat határozatot kizárólag egy konkrét 
kockázati mutatókon alapuló pozitív 
válasz alapján. A felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége minden esetben 
egyedileg értékeli az irreguláris 
migrációval kapcsolatos kockázatot, a 
biztonsági fenyegetést vagy a magas 
járványügyi kockázatokat.

Módosítás 147

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a kérelmező által a 
kérelmi formanyomtatványon szolgáltatott 
információk nem teszik lehetővé a felelős 
tagállam ETIAS Nemzeti Egysége számára 
az utazási engedély kiadása vagy 
elutasítása tárgyában történő 
határozathozatalt, az ETIAS Nemzeti 
Egység bekérhet további információkat 
vagy dokumentumokat a kérelmezőtől.

(1) Amennyiben a kérelmező által a 
kérelmi formanyomtatványon szolgáltatott 
információk nem teszik lehetővé a felelős 
tagállam ETIAS Nemzeti Egysége számára 
az utazási engedély kiadása vagy 
elutasítása tárgyában történő 
határozathozatalt, az ETIAS Nemzeti 
Egység további információkat vagy 
dokumentumokat kér be a kérelmezőtől.

Módosítás 148

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A további információk vagy 
dokumentumok benyújtására irányuló 
kérelmet a kérelemfájlban rögzített 
kapcsolattartási e-mail címre kell küldeni. 
A további információk vagy 
dokumentumok benyújtására irányuló 
kérelemben egyértelműen fel kell tüntetni, 
hogy a kérelmező mely információt vagy 
dokumentumokat köteles benyújtani. A 
kérelmező a kért további információkat 
vagy dokumentumokat közvetlenül az 
ETIAS Nemzeti Egységnek nyújtja be a 6. 
cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett biztonságos felhasználóifiók-
szolgáltatáson keresztül, a hiánypótlásra 
vonatkozó kérelem kézhezvételétől 
számított 7 munkanapon belül.

(2) A további információk vagy 
dokumentumok benyújtására irányuló 
kérelmet a kérelemfájlban rögzített 
kapcsolattartási e-mail címre kell küldeni. 
A további információk vagy 
dokumentumok benyújtására irányuló 
kérelemben egyértelműen fel kell tüntetni, 
hogy a kérelmező mely információt vagy 
dokumentumokat köteles benyújtani. A 
kérelmező a kért további információkat 
vagy dokumentumokat közvetlenül az 
ETIAS Nemzeti Egységnek nyújtja be a 6. 
cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett biztonságos felhasználóifiók-
szolgáltatáson keresztül, a hiánypótlásra 
vonatkozó kérelem kézhezvételétől 
számított 14 munkanapon belül. Csak az 
ETIAS-kérelem értékeléséhez szükséges 
további információk vagy dokumentumok 
kérhetők be.

Módosítás 149

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Kivételes körülmények esetén az 
ETIAS Nemzeti Egység felszólíthatja a 
kérelmezőt, hogy jelenjen meg egy 
személyes interjúra a lakóhely szerinti 
országa konzulátusán.

(4) Kivételes körülmények esetén és a 
további dokumentumok és információk 
(3) bekezdéssel összhangban történő 
feldolgozását követően az ETIAS Nemzeti 
Egység felszólíthatja a kérelmezőt, hogy 
jelenjen meg egy személyes interjúra a 
lakóhelye szerinti országában található 
bármely uniós tagállami konzulátuson, 
vagy korszerű kommunikációs eszközök 
segítségével lefolytathatja az interjút a 
kérelmezővel. Interjú esetén a 27. cikk 
(2a) bekezdésében említett határidő 
alkalmazandó.

Módosítás 150

Rendeletre irányuló javaslat
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23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E felszólításról a tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége értesíteni a kérelmezőt a 
kérelemfájlban rögzített kapcsolattartási e-
mail címen.

(5) E felszólításról a felelős tagállam 
ETIAS Nemzeti Egysége legalább 5 
munkanappal a tervezett interjú előtt 
értesíti a kérelmezőt a kérelemfájlban 
rögzített kapcsolattartási e-mail címen. A 
kérelmező jelezheti, ha egy konkrét 
konzulátuson szeretne az interjún részt 
venni, vagy ha korszerű kommunikációs 
eszközt kíván igénybe venni. Az interjúra 
lehetőség szerint a kérelmező által 
megjelölt konzulátuson kerül sor, vagy – 
ilyen irányú kérelem esetén – korszerű 
kommunikációs eszköz segítségével.

Módosítás 151

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a kérelmező nem 
válaszol e felszólításra a határidőn belül, 
vagy nem jelenik meg az interjún, a 
kérelmet a 31. cikk (1) bekezdésével 
összhangban el kell utasítani, és a felelős 
tagállam ETIAS Nemzeti Egységének erről 
haladéktalanul tájékoztatnia kell a 
kérelmezőt.

(5) Amennyiben a kérelmező kellően 
alátámasztott indokolás nélkül nem 
válaszol e felszólításra a határidőn belül, 
vagy nem jelenik meg az interjún, a 
kérelmet a 31. cikk (1) bekezdésével 
összhangban el kell utasítani, és a felelős 
tagállam ETIAS Nemzeti Egységének erről 
haladéktalanul tájékoztatnia kell a 
kérelmezőt.

Módosítás 152

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (4) bekezdésének b) 
pontjában említett értékelés elvégzése 
céljából a felelős tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége konzultál azon tagállam vagy 
tagállamok hatóságaival, amely vagy 

(1) A 22. cikk (4) bekezdésének b) 
pontjában említett értékelés elvégzése 
céljából a felelős tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége konzultál azon tagállam vagy 
tagállamok hatóságaival, amely vagy 
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amelyek a 18. cikk (2) bekezdésének d), e), 
g), h), i) vagy k) pontjával összhangban a 
találatot kiváltó adatokért felel vagy 
felelnek.

amelyek a 18. cikk (2) bekezdésének a), d), 
e), g), h), i) vagy k) pontjával összhangban 
a találatot kiváltó adatokért felel vagy 
felelnek.

Módosítás 153

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben egy ETIAS Nemzeti 
Egység több tagállamra érvényes, 
korlátozott területi érvényességű utazási 
engedély kiadásának lehetőségét vizsgálja, 
a felelős tagállam konzultál ezekkel a 
tagállamokkal.

Módosítás 154

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a felelős tagállam egy 
kérelem manuális feldolgozása során 
konzultál egy vagy több tagállammal, 
azoknak a tagállamoknak az ETIAS 
Nemzeti Egységei számára hozzáférést kell 
biztosítani a kérelemfájl vonatkozó 
adataihoz, valamint az automatizált 
rendszerben azokhoz a 18. cikk (2), (4) és 
(5) bekezdésével összhangban előfordult 
találatokhoz, amelyek e konzultáció 
céljából szükségesek. A felelős tagállam 
kérelmét követően a megkeresett 
tagállamok ETIAS Nemzeti Egységei 
számára szintén hozzáférést kell biztosítani 
a kérelmező által azon ügy kapcsán 
benyújtott releváns további információkhoz 
vagy dokumentumokhoz, amely kapcsán a 
megkeresésekre sor került.

(A magyar változatot nem érinti.)    
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Módosítás 155

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A megkeresett tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége a megkeresésről szóló 
értesítés időpontjától számított 24 órán 
belül válaszol. Amennyiben a tagállamok 
elmulasztanak a határidőn belül választ 
adni, ez úgy tekintendő, hogy kedvező 
véleményt adtak ki a kérelem 
vonatkozásában. 

(5) A megkeresett tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége a megkeresésről szóló 
értesítés időpontjától számított 48 órán 
belül válaszol. Amennyiben a tagállamok 
elmulasztanak a határidőn belül választ 
adni, ez úgy tekintendő, hogy kedvező 
véleményt adtak ki a kérelem 
vonatkozásában. 

Módosítás 156

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben egy vagy több 
megkeresett tagállam is kedvezőtlen 
véleményt bocsát ki a kérelem kapcsán, a 
felelős tagállam a 31. cikk szerint 
megtagadja az utazási engedély kiadását.

(8) A 38. cikk sérelme nélkül, 
amennyiben egy vagy több megkeresett 
tagállam is kedvezőtlen véleményt bocsát 
ki a kérelem kapcsán, a felelős tagállam a 
31. cikk szerint megtagadja az utazási 
engedély kiadását.

Indokolás

A 38. cikk azt írja elő, hogy ilyen esetben korlátozott területi érvényességű utazási engedély 
adható ki.

Módosítás 157

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Adott esetben az ETIAS Központi 
Egység elősegíti a tagállamok közötti, e 
cikkben említett konzultációt.
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Módosítás 158

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biztonsági kockázatok 18. cikk (2) 
bekezdésének j) pontja és (4) bekezdése 
szerinti találatot követő felmérése céljából 
a felelős tagállam ETIAS Nemzeti Egysége 
az Europol megbízatásához kapcsolódó 
esetekben konzultál az Europollal. E 
konzultációra a meglévő kommunikációs 
csatornákon keresztül kerül sor a tagállam 
és az Europol között, az (EU) 2016/794 
rendelet 7. cikkében foglaltak szerint.

(1) A biztonsági fenyegetés 18. cikk (2) 
bekezdésének j) pontja és (4) bekezdése 
szerinti találatot követő felmérése céljából 
a felelős tagállam ETIAS Nemzeti Egysége 
az Europol megbízatásához kapcsolódó 
esetekben konzultál az Europollal. E 
konzultációra a meglévő kommunikációs 
csatornákon keresztül kerül sor a tagállam 
és az Europol között, az (EU) 2016/794 
rendelet 7. cikkében foglaltak szerint és az 
említett rendelettel összhangban.

Módosítás 159

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a felelős tagállam és az 
Europol közötti konzultációra kerül sor, az 
adott tagállam ETIAS Nemzeti Egysége 
továbbítja az Europolnak a kérelemfájlt 
vonatkozó adatait, valamint az egy vagy 
több keresési találatot, amelyek az 
egyeztetés céljából szükségesek. Az 
ETIAS Nemzeti Egység továbbíthatja az 
Europolnak a kérelmező által azon utazási 
engedély iránti kérelem kapcsán 
szolgáltatott, további releváns 
információkat vagy dokumentumokat is, 
amely kapcsán az Europollal konzultálnak.

(2) Amennyiben a felelős tagállam és az 
Europol közötti konzultációra kerül sor, az 
adott tagállam ETIAS Nemzeti Egysége 
továbbítja az Europolnak a kérelemfájl 
vonatkozó adatait, valamint azt az egy 
vagy több keresési találatot, amelyek az 
egyeztetés céljából szükségesek. Az 
ETIAS Nemzeti Egység továbbítja az 
Europolnak a kérelmező által azon utazási 
engedély iránti kérelem kapcsán 
szolgáltatott, további releváns 
információkat vagy dokumentumokat is, 
amely kapcsán az Europollal konzultálnak.

Módosítás 160

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3) Az Europol számára semmi esetre 
sem biztosítható hozzáférés a 
kérelmezőnek a 15. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában említett iskolai végzettségére, 
illetve a kérelmezőnek a 15. cikk (4) 
bekezdésének a) pontjában említett 
egészségügyi állapotára vonatkozó 
személyes adatokhoz.

törölve

Módosítás 161

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Europol a konzultációs célú 
megkeresésről szóló értesítés időpontjától 
számított 24 órán belül köteles válaszolni. 
Amennyiben az Europol elmulaszt a 
határidőn belül választ adni, ez úgy 
tekintendő, hogy kedvező véleményt adott 
ki a kérelem vonatkozásában.

(5) Az Europol a konzultációs célú 
megkeresésről szóló értesítés időpontjától 
számított 48 órán belül köteles válaszolni. 
Amennyiben az Europol elmulaszt a 
határidőn belül választ adni, ez úgy 
tekintendő, hogy kedvező véleményt adott 
ki a kérelem vonatkozásában.

Módosítás 162

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Szükség esetén az ETIAS Központi 
Egység elősegíti a felelős tagállam és az 
Europol közötti, e cikkben említett 
konzultációkat.

Módosítás 163

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – -1 bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Amennyiben az ETIAS-kérelmet 
elfogadhatónak ítélik, de az ETIAS 
Központi Rendszer nem állított ki 
automatikusan utazási engedélyt, erről a 
kérelmező az e-mail szolgáltatás révén 
haladéktalanul értesítést kap, amely 
magában foglalja:
a) kérelme beérkezésének 
visszaigazolását;
b) kérelme feldolgozásának maximális 
időtartamát;
c) annak feltüntetését, hogy kérelme 
feldolgozása alatt a kérelmezőtől további 
információk vagy dokumentumok 
kérhetők, illetve kivételes körülmények 
esetén felszólítható, hogy jelenjen meg egy 
interjún egy konzulátuson vagy korszerű 
kommunikációs eszköz segítségével;
d) kérelme számát, amely lehetővé teszi 
a kérelmező számára, hogy hozzáférjen a 
26a. cikk szerinti ellenőrzési eszközhöz.

Módosítás 164

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hogy további információk vagy 
dokumentumok benyújtására kérik.

b) hogy további információk vagy 
dokumentumok benyújtására kérik, 
feltüntetve a feldolgozás 27. cikk (2) 
bekezdésében említett maximális 
időtartamát.

Módosítás 165

Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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26a. cikk
Ellenőrzési eszköz

A Bizottság ellenőrzési eszközt hoz létre 
annak érdekében, hogy a kérelmezők 
nyomon követhessék kérelmük 
feldolgozásának előrehaladását, illetve 
ellenőrizhessék utazási engedélyeik 
érvényességi idejét és helyzetét (érvényes, 
elutasított, megsemmisített, visszavont).
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 78. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el ennek az ellenőrzési 
eszköznek a további meghatározására.

Módosítás 166

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Abban a kivételes esetben, amikor a 
kérelmezőt a 23. cikk (4) bekezdése szerint 
felszólítják egy konzulátuson való 
megjelenésre, az (1) bekezdésben említett 
időtartamot hét munkanappal meg kell 
hosszabbítani.

Módosítás 167

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1. és 2. bekezdésben említett 
határidők lejárta előtt határozatot kell hozni 
arról, hogy:

(3) Az (1), (2), és (2a) bekezdésben 
említett határidők lejárta előtt határozatot 
kell hozni arról, hogy:

Módosítás 168

Rendeletre irányuló javaslat
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28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETIAS átvilágítási szabályok egy 
olyan algoritmust képeznek, amely 
lehetővé teszi az ETIAS Központi 
Rendszerben rögzített kérelemfájlban 
szereplő adatok és az irreguláris 
migrációval kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatokat célzó egyedi 
kockázati mutatók összehasonlítását. Az 
ETIAS átvilágítási szabályokat rögzítik az 
ETIAS Központi Rendszerben.

(1) Az ETIAS átvilágítási szabályok egy 
olyan algoritmust képeznek, amely 
lehetővé teszi az (EU) 2016/679 rendelet 
4. cikkének (4) bekezdésében említett 
profilalkotást az ETIAS Központi 
Rendszerben rögzített kérelemfájlban 
szereplő adatok és az irreguláris 
migrációval kapcsolatos kockázatot, 
biztonsági fenyegetést vagy magas 
járványügyi kockázatokat célzó egyedi 
kockázati mutatók összehasonlítása révén. 
Az ETIAS átvilágítási szabályokat rögzítik 
az ETIAS Központi Rendszerben.

Módosítás 169

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irreguláris migrációval 
kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatok 
meghatározására az alábbiak alapján kerül 
sor:

(2) Az irreguláris migrációval 
kapcsolatos kockázat, a biztonsági 
fenyegetés vagy a magas járványügyi 
kockázatok meghatározására az alábbiak 
alapján kerül sor:

Módosítás 170

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ETIAS által a 73. cikkel 
összhangban előállított statisztikák, melyek 
az utazók egy meghatározott csoportjához 
fűződő irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi kockázat 
miatt elutasított utazási engedélyek 
rendellenes arányát jelzik;

b) az ETIAS által a 73. cikkel 
összhangban előállított statisztikák, melyek 
az utazók egy meghatározott csoportjához 
fűződő irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázat, biztonsági fenyegetés vagy 
magas járványügyi kockázat miatt 
elutasított utazási engedélyek rendellenes 
arányát jelzik;



PE621.706/ 75

HU

Módosítás 171

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok által az egyedi 
biztonsági kockázati mutatók vagy az adott 
tagállam által azonosított fenyegetések 
tekintetében szolgáltatott információk;

d) a tagállamok által az egyedi 
biztonsági kockázati mutatók vagy az adott 
tagállam által azonosított fenyegetések 
tekintetében szolgáltatott, objektív és 
tényeken alapuló elemekkel alátámasztott 
információk;

Indokolás

A tagállamoknak meg kell indokolniuk és alá kell támasztaniuk a biztonsági kockázati 
mutatók vagy az azonosított fenyegetések tekintetében általuk szolgáltatott információkat a 
kérelmek hátrányosan megkülönböztető jellegű feldolgozásának elkerülése érdekében.

Módosítás 172

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az utazók egy meghatározott 
csoportja esetében az engedélyezett 
tartózkodási időt túllépő személyeknek és a 
beléptetések elutasításának az adott 
tagállamban tapasztalt rendellenes arányára 
vonatkozóan a tagállamok által 
szolgáltatott információk;

e) az utazók egy meghatározott 
csoportja esetében az engedélyezett 
tartózkodási időt túllépő személyeknek és a 
beléptetések elutasításának az adott 
tagállamban tapasztalt rendellenes arányára 
vonatkozóan a tagállamok által 
szolgáltatott, objektív és tényeken alapuló 
elemekkel alátámasztott információk;

Indokolás

A tagállamoknak meg kell indokolniuk és alá kell támasztaniuk az engedélyezett tartózkodási 
idő túllépésére és a beléptetések elutasítására vonatkozóan általuk szolgáltatott információkat 
a kérelmek hátrányosan megkülönböztető jellegű feldolgozásának elkerülése érdekében.

Módosítás 173

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a 78. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett, 
irreguláris migrációra vonatkozó, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatok további pontosítása érdekében.

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a 78. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett, 
irreguláris migrációra vonatkozó kockázat, 
biztonsági fenyegetés vagy a magas 
járványügyi kockázatok további 
pontosítása érdekében.

Módosítás 174

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés szerint megállapított 
kockázatok alapján az ETIAS Központi 
Egység meghatározza az egyedi kockázati 
mutatókat, amelyek adatok 
kombinációjából állnak és az alábbi adatok 
közül egyet vagy többet tartalmaznak:  

(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok szerint megállapított 
kockázatok alapján az ETIAS Központi 
Egység meghatározza az egyedi kockázati 
mutatókat, amelyek adatok 
kombinációjából állnak és az alábbi adatok 
közül egyet vagy többet tartalmaznak:

Indokolás

A (3) bekezdésre is utalni kell, mert a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tovább fogják 
pontosítani az érintett kockázatokat, és a kockázati mutatóknak e kockázatokon kell 
alapulniuk.

Módosítás 175

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) iskolai végzettség szintje; törölve

Indokolás

A 15. cikk (2) bekezdése h) pontjának törlésével összhangban.
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Módosítás 176

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) jelenlegi foglalkozás. törölve

Indokolás

A 15. cikk (2) bekezdése i) pontjának törlésével összhangban.

Módosítás 177

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETIAS figyelőlista olyan 
személyekkel kapcsolatos adatokból áll, 
akiket egy bűncselekmény elkövetésével 
vagy abban való részvétellel gyanúsítanak, 
illetve akikkel kapcsolatban tényszerű 
bizonyítékok vagy megalapozott indokok 
alapján feltételezhető, hogy 
bűncselekményt fognak elkövetni.

(1) A Központi Rendszer részeként az 
ETIAS figyelőlista olyan személyekkel 
kapcsolatos adatokból áll, akiket egy vagy 
több tagállam súlyos bűncselekmény vagy 
terrorcselekmény elkövetésével vagy 
abban való részvétellel gyanúsít, illetve 
akikkel kapcsolatban tényszerű 
bizonyítékok vagy különösen a múltbeli 
jogsértéseik alapján készített átfogó 
értékelésén alapuló megalapozott indokok 
alapján feltételezhető, hogy 
terrorcselekményt fognak elkövetni.

Módosítás 178

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállamok által 
terrorcselekményekkel vagy egyéb súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatosan 
biztosított információk;

b) terrorcselekményekkel vagy egyéb 
súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos 
információk;

Módosítás 179
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) terrorcselekményekkel vagy egyéb 
súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos, 
nemzetközi együttműködés folytán szerzett 
információk.

törölve

Módosítás 180

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2. bekezdésben említett 
információk és az Europol vonatkozó 
adatai alapján az Europol létrehozza az 
ETIAS figyelőlistát, amely a következő 
adatok közül egyet vagy többet tartalmazó 
elemekből épül fel:

(3) A (2) bekezdésben említett 
információk és az Europol vonatkozó 
adatai alapján az Europol kezeli az ETIAS 
figyelőlistát, amely a következő adatok 
közül egyet vagy többet tartalmaz:

a) vezetéknév, utónév (utónevek), 
születéskori vezetéknév; születési idő, 
születési hely, születési ország, nem, 
nemzetiség;

a) vezetéknév;

aa) születéskori vezetéknév;
ab) születési idő;

b) egyéb nevek (felvett név vagy nevek, 
művésznév vagy -nevek, szokásos név 
vagy nevek);

b) egyéb nevek (felvett név vagy nevek, 
művésznév vagy -nevek, szokásos név 
vagy nevek);

c) az úti okmány (típusa, száma és az 
úti okmányt kibocsátó ország);

c) az úti okmány (típusa, száma és az 
úti okmányt kibocsátó ország);

d) lakcím; d) lakcím;

e) e-mail cím, telefonszám; e) e-mail cím;

ea) telefonszám;
f) egy cég vagy szervezet neve, e-mail 
címe, levelezési címe, telefonszáma;

f) egy cég vagy szervezet neve, e-mail 
címe, levelezési címe, telefonszáma;

g) az IP-cím. g) az IP-cím.

Ha elérhető, hozzá kell adni a listához az 
utónevet (utóneveket), születési helyet, 
születési országot, nemet és 
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állampolgárságot.

Indokolás

A szöveg összehangolásra kerül a 28. cikk (4) bekezdésével. Mivel azonban az alapgondolat a 
figyelőlista nagyobb rugalmasságának biztosítása, a Bizottság által együtt szerepeltetett 
adatelemek különböző pontokba kerülnek felosztásra. Az utónevet, születési helyet, születési 
országot, nemet és állampolgárságot önmagában nem kell szerepeltetni a figyelőlistán. Ha 
azonban elérhetők, hozzá kell azokat adni a listához.

Módosítás 181

Rendeletre irányuló javaslat
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. cikk
Az ETIAS figyelőlistával kapcsolatos 

felelősségek és feladatok
(1) Az adatok ETIAS figyelőlistára 
történő bejegyzése előtt az Europol 
alaposan megvizsgálja a bejegyzés okait, 
és ellenőrzi annak szükségességét és 
arányosságát.
(2) Ha az adatok bejegyzésére egy 
tagállam által szolgáltatott információk 
alapján kerül sor, e tagállamnak 
előzetesen meg kell határoznia, hogy az 
információk megfelelőek, pontosak és elég 
fontosak-e ahhoz, hogy az ETIAS 
figyelőlistába kerüljenek.
(3) A tagállamok és az Europol 
felelősek az ETIAS figyelőlistában 
szereplő adatok pontosságáért és azok 
naprakész jellegéért.
(4) Az Europol eljárást határoz meg az 
ETIAS figyelőlistán szereplő adatelemek 
pontosságának rendszeres 
felülvizsgálatára és ellenőrzésére 
vonatkozóan. A terrorcselekményekkel 
vagy egyéb súlyos bűncselekményekkel 
kapcsolatos információkat biztosító 
tagállamokat be kell vonni a 
felülvizsgálati eljárásba.
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(5) A felülvizsgálatot követően törölni 
kell az adatelemeket az ETIAS 
figyelőlistáról, ha bizonyítást nyer, hogy 
bejegyzésük okai már nem állnak fenn, 
vagy hogy az adatelemek elavultak vagy 
nem naprakészek.
(6) Az ETIAS Információs Rendszer 
kidolgozásáért és műszaki irányításáért 
való felelősségének megfelelően a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség nagyméretű 
IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását 
végző európai ügynökség („eu-LISA”) 
felel az ETIAS figyelőlista technikai 
irányításáért.
(7) Az európai adatvédelmi biztos az 
ETIAS rendszer üzemeltetésének 
megkezdését követő egy év elteltével, majd 
kétévente adatvédelmi ellenőrzéseket 
végez az ETIAS figyelőlistával 
kapcsolatban és jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 182

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy kérelem a III., IV. 
és V. fejezetekben megállapított eljárások 
szerinti vizsgálata azt jelzi, hogy nincsenek 
olyan tényszerű bizonyítékok vagy 
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható lenne, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatot vetne fel, az ETIAS Központi 
Rendszer vagy a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége kibocsátja az utazási 
engedélyt.

(1) Amennyiben egy kérelem a III., IV. 
és V. fejezetekben megállapított eljárások 
szerinti vizsgálata azt jelzi, hogy nincsenek 
olyan tényszerű bizonyítékokon alapuló, 
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható lenne, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén 
irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázatot, biztonsági fenyegetést vagy 
magas járványügyi kockázatot vetne fel, 
az ETIAS Központi Rendszer vagy a 
felelős tagállam ETIAS Nemzeti Egysége 
kibocsátja az utazási engedélyt.
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Módosítás 183

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ETIAS Nemzeti Egységeknek 
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy kétség 
esetén olyan megjegyzéssel ellátott utazási 
engedélyt adjanak ki, amely javasolja a 
határőröknek, hogy elkülönített helyen 
történő ellenőrzést hajtsanak végre.

Módosítás 184

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az ETIAS Központi Egységnek és az 
ETIAS Nemzeti Egységeknek lehetőséget 
kell kapniuk arra, hogy olyan megjegyzést 
szerepeltessenek az utazási engedélyen, 
amely jelzi az ETIAS Központi 
Rendszerhez hozzáféréssel rendelkező 
határrendészeti hatóságok és egyéb 
hatóságok számára, hogy a kérelem 
feldolgozása során jelzett konkrét találat 
kiértékelésre került, és megállapításra 
került, hogy téves találatról van szó, vagy 
hogy a manuális feldolgozás azt mutatta, 
hogy nem indokolt az utazási engedély 
elutasítása.

Módosítás 185

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy utazási engedély öt évig vagy a 
kérelem során regisztrált úti okmány 
érvényességi ideje végéig érvényes 

(2) Egy utazási engedély három évig 
vagy a kérelem során regisztrált úti 
okmány érvényességi ideje végéig 
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(amelyik előbb következik be), és a 
tagállamok területére érvényes.

érvényes (amelyik előbb következik be), és 
a tagállamok területére érvényes.

Módosítás 186

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy utazási engedély nem biztosít 
automatikus beutazási jogot.

(3) Az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikke 
(1) bekezdésének b) pontja szerint az 
érvényes utazási engedély birtoklása a 
belépés egyik feltétele. Azonban az utazási 
engedély önmagában nem biztosít 
automatikus beutazási jogot.

Módosítás 187

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan úti okmányt mutat be, 
amelynek elvesztését, ellopását vagy 
érvénytelenítését jelentették;

törölve

Indokolás

Az érvénytelen úti okmány esetén alkalmazott automatikus elutasítás ellentétes a bűnüldöző 
hatóságok és a hírszerző szolgálatok gyakorlatával, valamint az európai jogszabályokkal. 
Célszerű ugyanis minden kérelmet manuálisan és egyénileg értékelni. Emellett egyes 
esetekben bűnüldözési célokból célszerű megengedni, hogy az adott személy eljusson a 
határhoz.

Módosítás 188

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztonsági kockázatot jelent; c) biztonsági fenyegetést jelent;

Módosítás 189
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) közegészségügyi kockázatot jelent; d) magas járványügyi kockázatot 
jelent;

Módosítás 190

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy utazási engedély kiadása akkor is 
megtagadható, ha alapos kétség merül fel 
az adatok hitelessége, a kérelmező 
nyilatkozatainak megbízhatósága, a 
kérelmező által benyújtott igazoló 
dokumentumok, vagy a tartalmuk 
valódisága tekintetében.

Egy utazási engedély kiadása akkor is 
megtagadható, ha észszerű, komoly és 
megalapozott kétség merül fel az adatok 
hitelessége, a kérelmező nyilatkozatainak 
megbízhatósága, a kérelmező által 
benyújtott igazoló dokumentumok, vagy a 
tartalmuk valódisága tekintetében.

Indokolás

A Meijers-bizottság javaslata a hatékony ellenőrzés érdekében.

Módosítás 191

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azon kérelmezőket, akiknek 
elutasították az utazási engedély iránti 
kérelmét, megilleti a jogorvoslati 
eljáráshoz való jog. A jogorvoslati eljárást 
a kérelemről szóló határozatot meghozó 
tagállamban, e tagállam nemzeti jogának 
megfelelően kell lefolytatni. Az illetékes 
tagállam ETIAS Nemzeti Egysége köteles 
tájékoztatni a kérelmezőket a jogorvoslati 
eljárás esetén követendő procedúráról.

(2) Azon kérelmezőket, akiknek 
elutasították az utazási engedély iránti 
kérelmét, megilleti a hatékony 
jogorvoslathoz való jog. A jogorvoslati 
eljárásokat a kérelemről szóló határozatot 
meghozó tagállamban, e tagállam nemzeti 
jogának megfelelően kell lefolytatni, 
amelynek tartalmaznia kell a bírósági 
jogorvoslati eljárás lehetőségét. A felelős 
tagállam ETIAS Nemzeti Egysége a 
kérelmezők által észszerű feltételezések 
szerint megértett nyelven köteles 
tájékoztatni a kérelmezőket a követendő 
procedúráról.
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Indokolás

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport 
véleményének megfelelően, valamint összhangban az Európai Unió Bíróságának a C-362/14. 
sz. Schrems-ügyben hozott ítélete 95. pontjával.

Módosítás 192

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az utazási engedély korábbi 
elutasítása nem vezet az új kérelem 
automatikus elutasításához. Az új 
kérelmet az összes rendelkezésre álló 
információ alapján kell megvizsgálni.

Indokolás

A vízumkódex 21. cikkének (9) bekezdéséből átvett rendelkezés.

Módosítás 193

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az arra utaló egyértelmű jelzést, 
hogy belépéskor a kérelmezőnek ugyanazt 
az úti okmányt kell bemutatnia, amelyet a 
kérelmi formanyomtatványon megjelölt, 
és hogy az úti okmányban bekövetkező 
minden változás egy újabb utazási 
engedély iránti kérelem benyújtását teszi 
szükségessé;

Módosítás 194

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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bb) az emlékeztetőt az (EU) 2016/399 
rendelet 6. cikkében foglalt belépési 
feltételekre és arra, hogy minden 
belépésnél szükség van a megfelelő 
igazoló dokumentumokra;

Módosítás 195

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) adott esetben a tagállamok azon 
területét, vagy területeit, amelyekbe a 
kérelmező utazni jogosult;

Módosítás 196

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nyilvánosan elérhető ETIAS 
honlapra mutató linket, ahol a kérelmező 
információkat talál az utazási engedély 
visszavonásának lehetőségéről.

d) a nyilvánosan elérhető ETIAS 
honlapra mutató linket, ahol tájékoztatás 
olvasható arról, hogy az utazási engedély 
visszavonható, vagy megsemmisíthető, 
továbbá elolvashatók a visszavonás vagy 
megsemmisítés feltételei.

Módosítás 197

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazási engedély elutasításának 
indokát vagy indokait, a 31. cikk (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint;

c) az utazási engedélynek a kérelmező 
számára jogorvoslati lehetőséget biztosító 
elutasításának indokát vagy indokait, a 31. 
cikk (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint.

Módosítás 198
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a jogorvoslati eljárás során 
követendő procedúrára vonatkozó 
információt.

d) a hatékony jogorvoslat iránti 
kérelem esetén követendő procedúrára 
vonatkozó információt. Ennek az 
információnak tartalmaznia kell legalább 
a jogorvoslatra alkalmazandó nemzeti 
jogszabályt, az illetékes hatóságot, a 
jogorvoslati kérelem benyújtásának 
módját, a nemzeti adatvédelmi hatóság 
által esetleg nyújtott segítségre vonatkozó 
információt, valamint a jogorvoslati 
kérelem benyújtásának határidejét is.

Módosítás 199

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság felhatalmazást kap, 
hogy az utazási engedély elutasítására 
vonatkozó egységes formanyomtatvány 
összeállítása érdekében a 78. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

Módosítás 200

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazási engedély kiadásáról vagy 
annak megtagadásáról szóló határozat 
helye és időpontja;

c) az utazási engedély kiadásáról vagy 
annak megtagadásáról szóló határozat 
időpontja;

Módosítás 201

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az utazási engedély érvényességi 
idejének kezdeti és lejárati dátuma;

d) az utazási engedély kiadása esetén 
az utazási engedély érvényességi idejének 
kezdeti és lejárati dátuma;

Módosítás 202

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az utazási engedély elutasításának 
indoka(i), a 31. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint.

e) az utazási engedély elutasítása 
esetén az utazási engedély elutasításának 
indoka(i), a 31. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint.

Módosítás 203

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a 22. cikk (4a) bekezdésében, a 30. 
cikk (1a) bekezdésében és a 30. cikk (1b) 
bekezdésében említett jelzések a rájuk 
vonatkozó, elkülönített helyen történő 
ellenőrzés szempontjából releváns további 
információkkal.

Módosítás 204

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 78. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a hozzáadható további 
információk és formátumuk 
meghatározása céljából.
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Módosítás 205

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azon személyeket, akiknek az 
utazási engedélyét megsemmisítették, 
megilleti a jogorvoslati eljáráshoz való 
jog. A jogorvoslati eljárást a 
megsemmisítésről szóló határozatot 
meghozó tagállamban, e tagállam nemzeti 
jogának megfelelően kell lefolytatni.

(3) Azon személyeket, akiknek az 
utazási engedélyét megsemmisítették, 
megilleti a hatékony jogorvoslathoz való 
jog. A jogorvoslati eljárásokat a 
megsemmisítésről szóló határozatot 
meghozó tagállamban, e tagállam nemzeti 
jogának megfelelően kell lefolytatni. A 
felelős tagállam ETIAS Nemzeti Egysége 
a kérelmezők által észszerű feltételezések 
szerint megértett nyelven köteles 
tájékoztatni a kérelmezőket a követendő 
procedúráról.

Módosítás 206

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés sérelme nélkül, 
amennyiben egy új beléptetési tilalmat 
elrendelő figyelmeztető jelzést adtak ki, 
illetőleg újabb elveszett, ellopott vagy 
érvénytelenített úti okmányt jelentettek a 
SIS-ben, a SIS tájékoztatja erről az ETIAS 
Központi Rendszert. Az ETIAS Központi 
Rendszer ellenőrzi, hogy ez az új 
figyelmeztető jelzés egyezik-e valamely 
érvényes utazási engedéllyel. Amennyiben 
ez az eset áll fenn, az ETIAS Központi 
Rendszer továbbítja a kérelemfájlt a 
figyelmeztető jelzést kiadó tagállam 
ETIAS Nemzeti Egységének, amely 
visszavonja az utazási engedélyt.

(3) A (2) bekezdés sérelme nélkül, 
amennyiben egy új beléptetési tilalmat 
elrendelő figyelmeztető jelzést adtak ki, 
illetőleg újabb elveszett, ellopott vagy 
érvénytelenített úti okmányt jelentettek a 
SIS-ben, a SIS tájékoztatja erről az ETIAS 
Központi Rendszert. Az ETIAS Központi 
Rendszer ellenőrzi, hogy ez az új 
figyelmeztető jelzés egyezik-e valamely 
érvényes utazási engedéllyel. Amennyiben 
ez az eset áll fenn, az ETIAS Központi 
Rendszer továbbítja a kérelemfájlt a 
figyelmeztető jelzést kiadó tagállam 
ETIAS Nemzeti Egységének. Amennyiben 
új beléptetési tilalmat elrendelő 
figyelmeztető jelzést adnak ki, az ETIAS 
Nemzeti Egysége visszavonja az utazási 
engedélyt. Amennyiben az utazási 
engedély olyan úti okmányhoz 
kapcsolódik, amelyet elveszettként, 
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ellopottként vagy a SIS-ben 
érvénytelenítettként jelentettek be, az 
ETIAS Nemzeti Egysége manuálisan 
felülvizsgálja a kérelemfájlt.

Módosítás 207

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Europol által az ETIAS 
figyelőlistára felvett új elemeket össze kell 
hasonlítani az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt kérelemfájlokban 
szereplő adatokkal. Amennyiben az ilyen 
összehasonlítás találatot eredményez, a 
kérelmező által bejelentett első belépési 
tagállam ETIAS Nemzeti Egysége – a 15. 
cikk (2) bekezdésének j) pontjával 
összhangban – értékeli a biztonsági 
kockázatot, és ha arra a következtetésre jut, 
hogy az engedély kiadásának feltételei már 
nem teljesülnek, visszavonja az utazási 
engedélyt. 

(4) Az Europol által az ETIAS 
figyelőlistára felvett új elemeket össze kell 
hasonlítani az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt kérelemfájlokban 
szereplő adatokkal. Amennyiben az ilyen 
összehasonlítás találatot eredményez, a 22. 
cikk szerint felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége értékeli a biztonsági 
fenyegetést, és ha arra a következtetésre 
jut, hogy az engedély kiadásának feltételei 
már nem teljesülnek, visszavonja az utazási 
engedélyt.

Módosítás 208

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azon kérelmezőket, akiknek az 
utazási engedélyét visszavonták, megilleti 
a jogorvoslati eljáráshoz való jog. A 
jogorvoslati eljárást a visszavonásról szóló 
határozatot meghozó tagállamban, e 
tagállam nemzeti jogának megfelelően kell 
lefolytatni.

(5) Azon kérelmezőket, akiknek az 
utazási engedélyét visszavonták, megilleti 
a hatékony jogorvoslathoz való jog. A 
jogorvoslati eljárásokat a visszavonásról 
szóló határozatot meghozó tagállamban, e 
tagállam nemzeti jogának megfelelően kell 
lefolytatni. A felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége a kérelmezők által 
észszerű feltételezések szerint megértett 
nyelven köteles tájékoztatni a 
kérelmezőket a követendő procedúráról. 
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Módosítás 209

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazási engedély 
megsemmisítésének vagy visszavonásának 
egy vagy több indokát, a 31. cikk (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint.

c) az utazási engedélynek a kérelmező 
számára jogorvoslati lehetőséget biztosító 
megsemmisítésének vagy visszavonásának 
egy vagy több indokát, a 31. cikk (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint;

Módosítás 210

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a jogorvoslati eljárás során 
követendő procedúrára vonatkozó 
információt.

d) a hatékony jogorvoslathoz 
követendő eljárásra vonatkozó 
információt. Ennek az információnak 
tartalmaznia kell legalább a jogorvoslatra 
alkalmazandó nemzeti jogszabályt, az 
illetékes hatóságot, a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának módját, a nemzeti 
adatvédelmi hatóság által esetleg nyújtott 
segítségre vonatkozó információt, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejét is.

Módosítás 211

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy utazási engedély 
megsemmisítéséről vagy visszavonásáról 
szóló határozat született, az utazási 
engedély visszavonásáért vagy 
megsemmisítéséért felelős tagállam a 
következő adatokkal egészíti ki a 
kérelemfájlt:

(1) Amennyiben egy utazási engedély 
megsemmisítéséről vagy visszavonásáról 
szóló határozat született, az utazási 
engedély visszavonásáért vagy 
megsemmisítéséért felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége a következő adatokkal 
egészíti ki a kérelemfájlt:
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Módosítás 212

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kivételes esetben kiadható 
korlátozott területi érvényességű utazási 
engedély, amennyiben ezt az érintett 
tagállam humanitárius okokból, nemzeti 
érdekből vagy nemzetközi kötelezettségei 
folytán szükségesnek véli, annak ellenére, 
hogy a 22. cikk értelmében lefolytatott 
manuális értékelési folyamat még nem 
zárult le, illetőleg hogy egy utazási 
engedélyt elutasítottak, megsemmisítettek 
vagy visszavontak.

(1) Kivételes esetben kiadnak 
korlátozott területi érvényességű utazási 
engedélyt, amennyiben ezt a (3) bekezdés 
értelmében felelős tagállam humanitárius 
okokból, nemzeti érdekből vagy 
nemzetközi kötelezettségei folytán 
szükségesnek véli.

Módosítás 213

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az utazási engedély 31. cikk szerinti 
elutasítását követően a kérelmezőnek 
lehetősége van arra, hogy korlátozott 
területi érvényességű utazási engedélyt 
kérelmezzen.

Módosítás 214

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b)  Sürgős esetben, annak ellenére, 
hogy a 22. cikk értelmében lefolytatott 
manuális értékelési folyamat még nem 
zárult le, illetőleg hogy egy utazási 
engedélyt elutasítottak, megsemmisítettek 
vagy visszavontak, a kérelmező korlátozott 
területi érvényességű utazási engedélyt 
kérelmezhet.



PE621.706/ 92

HU

Módosítás 215

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
kérelmező kérelmezhet korlátozott területi 
érvényességű utazási engedélyt, amely 
abban a tagállamban érvényes, ahova 
utazni szándékozik. A kérelmében fel kell 
tüntetnie a vonatkozó humanitárius okokat, 
nemzeti érdeket, vagy nemzetközi 
kötelezettségeket.

(2) Az (1), (1a) és (1b) bekezdés 
alkalmazásában a kérelmező kérelmezhet 
korlátozott területi érvényességű utazási 
engedélyt, amely abban a tagállamban 
érvényes, ahova utazni szándékozik. A 
kérelmében fel kell tüntetnie a vonatkozó 
humanitárius okokat, nemzeti érdeket, 
vagy nemzetközi kötelezettségeket.

Módosítás 216

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Egy korlátozott területi érvényességű 
utazási engedély az azt kiadó tagállam 
területén és legfeljebb 15 napig érvényes.

(4) Egy korlátozott területi érvényességű 
utazási engedély az azt kiadó tagállam 
területén érvényes. Kivételes esetben 
egynél több tagállam területére is érvényes 
lehet, amennyiben ehhez az érintett 
tagállamok hozzájárulnak. Az ilyen 
utazási engedély 180 napos időszakon 
belül legfeljebb 90 napig érvényes.

Módosítás 217

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 30. cikk (1a) és (1b) bekezdése 
alkalmazandó.

Módosítás 218

Rendeletre irányuló javaslat
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38 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben egy korlátozott területi 
érvényességű utazási engedély kerül 
kiadásra, a következő adatokat kell 
rögzíteni a kérelemfájlban:

(5) Amennyiben egy korlátozott területi 
érvényességű utazási engedély kerül 
kiadásra vagy megtagadásra, a következő 
adatokat kell rögzíteni a kérelemfájlban:

Módosítás 219

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a terület, ahova az utazási 
engedély birtokosa utazni jogosult; 

b) azok a tagállamok, ahova az utazási 
engedély birtokosa utazni jogosult; 

Módosítás 220

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a korlátozott területi érvényességű 
utazási engedély érvényességi ideje;

Módosítás 221

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tagállam azon hatósága, amely a 
korlátozott területi érvényességű utazási 
engedélyt kiadta;

c) az a tagállami Nemzeti Egység, 
amely a korlátozott területi érvényességű 
utazási engedélyt kiadta vagy megtagadta;

Módosítás 222

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a korlátozott területi érvényességű 
utazási engedély kiadásáról vagy annak 
megtagadásáról szóló határozat időpontja;

Módosítás 223

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hivatkozás a vonatkozó humanitárius 
okokra, nemzeti érdekre, vagy nemzetközi 
kötelezettségekre.

d) adott esetben hivatkozás a vonatkozó 
humanitárius okokra, nemzeti érdekre, 
vagy nemzetközi kötelezettségekre.

Módosítás 224

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a 30. cikk (1a) és (1b) bekezdésében 
említett jelzések a rájuk vonatkozó, 
elkülönített helyen történő ellenőrzés 
szempontjából releváns további 
információkkal.

Módosítás 225

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény 26. 
cikkével összhangban a fuvarozók 
kötelesek lekérdezni az ETIAS Központi 
Rendszert annak ellenőrzése céljából, hogy 
az utazási engedély birtoklására kötelezett 
harmadik országbeli állampolgárok 
rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel.

(1) A légi és tengeri fuvarozók 
legkésőbb a beszálláskor kötelesek 
lekérdezni az ETIAS Központi Rendszert 
annak ellenőrzése céljából, hogy az utazási 
engedély birtoklására kötelezett harmadik 
országbeli állampolgárok rendelkeznek-e 
érvényes utazási engedéllyel.
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Módosítás 226

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fuvarozók rendelkezésére kell állnia a 6. 
cikk (2) bekezdésének h) pontjában 
említett mobil műszaki megoldások 
használatát is lehetővé tevő biztonságos 
internet-hozzáférésnek a fuvarozók 
számára fenntartott internetes átjáróhoz az 
(1) bekezdésben említett lekérdezések 
utasok beszállását megelőzően történő 
elvégzése céljából. E célból a fuvarozók az 
úti okmány géppel olvasható területén 
szereplő adatok segítségével lekérdezést 
hajthatnak végre az ETIAS Központi 
Rendszerben.

A fuvarozók rendelkezésére kell állnia a 6. 
cikk (2) bekezdésének h) pontjában 
említett mobil műszaki megoldások 
használatát is lehetővé tevő biztonságos 
hozzáférésnek a fuvarozók számára 
fenntartott átjáróhoz az (1) bekezdésben 
említett lekérdezés utasok beszállását 
megelőzően történő elvégzése céljából. E 
célból a fuvarozók az úti okmány géppel 
olvasható területén szereplő adatok 
segítségével lekérdezést hajtanak végre az 
ETIAS Központi Rendszerben.

Módosítás 227

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS Központi Rendszer válaszol, 
jelezve, hogy a kérdéses személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel. 
A fuvarozók számára engedélyezett az 
elküldött információ és a kapott válasz 
eltárolása.

Az ETIAS Központi Rendszer válaszol, 
jelezve, hogy a kérdéses személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel 
és adott esetben, hogy a korlátozott 
területi érvényességű engedély mely 
területre vagy területekre érvényes. A 
fuvarozók számára engedélyezett az 
elküldött információ és a kapott válasz 
eltárolása.

Módosítás 228

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Létrejön egy kizárólag fuvarozók 
számára elérhető hitelesítési rendszer 
annak érdekében, hogy a 2. bekezdés 
alkalmazásában a fuvarozók kellően 
felhatalmazott alkalmazottai hozzáférjenek 
a fuvarozók számára fenntartott internetes 
átjáróhoz. A hitelesítési rendszer 
elfogadását a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén végzi, összhangban a 79. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással.

(3) Létrejön egy kizárólag fuvarozók 
számára elérhető hitelesítési rendszer 
annak érdekében, hogy a 2. bekezdés 
alkalmazásában a fuvarozók kellően 
felhatalmazott alkalmazottai hozzáférjenek 
a fuvarozók számára fenntartott internetes 
átjáróhoz. A hitelesítési rendszer 
elfogadását a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén végzi, összhangban a 79. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással. A hitelesítési 
rendszer a tervezett és beépített 
információbiztonsági kockázatkezelésen 
és adatvédelmen alapul.

Módosítás 229

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tartalékeljárások részleteit 
végrehajtási aktusban kell megállapítani, 
melyet a 79. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

(2) A tartalékeljárások részleteit 
végrehajtási aktusban kell megállapítani, 
melyet a 79. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. Az ilyen típusú eljárások 
figyelembe veszik a tervezett és beépített 
információbiztonsági kockázatkezelést és 
adatvédelmet.

Módosítás 230

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETIAS Központi Rendszer 
válaszol, jelezve, hogy a kérdéses személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel.

(2) Az ETIAS Központi Rendszer 
válaszol, jelezve, hogy a kérdéses személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel, 
vagy hogy a korlátozott területi 
érvényességű vízum érvényes-e arra a 
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tagállamra, melybe a kérdéses személy be 
szeretne lépni.

Módosítás 231

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A külső határokon található 
határátkelőhelyeken ellenőrzések 
elvégzésére hatáskörrel rendelkező 
hatóságok az elkülönített helyen történő 
ellenőrzés során jogosultak lekérdezni a 
33. és 38. cikkel összhangban a 
kérelemfájlban tárolt kiegészítő 
információkat, amelyek relevánsak az 
elkülönített helyen történő ellenőrzés 
szempontjából.

Módosítás 232

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az ETIAS Információs 
Rendszer meghibásodása miatt 
technikailag lehetetlen a 41. cikk (1) 
bekezdésében említett lekérdezés 
elvégzése, az ETIAS Központi Egység 
értesíti a tagállam azon hatóságait, amelyek 
a külső határokon található 
határátkelőhelyeken ellenőrzések 
elvégzésére hatáskörrel rendelkeznek.

(1) Amennyiben az ETIAS Információs 
Rendszer meghibásodása miatt 
technikailag lehetetlen a 41. cikk (1) 
bekezdésében említett lekérdezés 
elvégzése, az ETIAS Központi Rendszer 
automatikusan értesíti a tagállam azon 
hatóságait, amelyek a külső határokon 
található határátkelőhelyeken ellenőrzések 
elvégzésére hatáskörrel rendelkeznek.

Módosítás 233

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy tagállam nemzeti (2) Amennyiben egy tagállam nemzeti 
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határőrizeti infrastruktúrájának 
meghibásodása miatt technikailag 
lehetetlen a 41. cikk (1) bekezdésében 
említett lekérdezés, e tagállam illetékes 
hatósága értesíti az eu-LISA ügynökséget, 
az ETIAS Központi Egységet és a 
Bizottságot.

határőrizeti infrastruktúrájának ETIAS-t 
érintő meghibásodása miatt technikailag 
lehetetlen a 41. cikk (1) bekezdésében 
említett lekérdezés, az eu-LISA 
ügynökség, az ETIAS Központi Egysége 
és a Bizottság automatikus értesítést kap.

Módosítás 234

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Mindkét esetben a tagállam azon 
hatóságainak, amelyek a külső határokon 
található határátkelőhelyeken ellenőrzések 
elvégzésére hatáskörrel rendelkeznek, a 
nemzeti készenléti terv szerint kell 
eljárniuk.

(3) Az (1) és (2) bekezdésében említett 
két esetben a külső határokon található 
határátkelőhelyeken az (EU) 2016/399 
rendelet értelmében ellenőrzések 
elvégzésére hatáskörrel rendelkező 
hatóságok számára ideiglenesen 
engedélyezni kell, hogy eltérjenek a 41. 
cikk (1) bekezdésében említett, az ETIAS 
Központi Rendszerben végrehajtott 
lekérdezés elvégzésére vonatkozó 
kötelezettségtől, és az utazási engedélyre 
vonatkozó, az (EU) 2016/399 rendelet 6. 
cikke (1) bekezdésének b) pontjában, 8. 
cikke a) pontjának i. alpontjában és bb) 
pontjában meghatározott rendelkezések 
ideiglenesen nem alkalmazandók.

Indokolás

A nemzeti készenléti tervekre való hivatkozás helyett célszerűbb egy összehangolt megoldást 
kínálni arra vonatkozóan, hogy miként kell eljárni műszaki hiba esetén. Ilyen esetekben a 
határőrnek az ETIAS rendszer nélkül kell elvégeznie a határellenőrzést.

Módosítás 235

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Minden tagállam kijelöl egy 
központi hozzáférési pontot, amelynek 
hozzáféréssel kell rendelkeznie az ETIAS 
Központi Rendszerhez. A központi 
hozzáférési pont biztosítja, hogy a 45. 
cikkben említett, az ETIAS Központi 
Rendszerhez való hozzáférési kérelemre 
vonatkozó feltételek teljesüljenek.
A kijelölt hatóság és a központi 
hozzáférési pont tartozhat ugyanahhoz a 
szervezethez, amennyiben ezt a nemzeti 
jog lehetővé teszi. A központi hozzáférési 
pontnak az e rendelet szerinti feladatainak 
ellátása során a kijelölt hatóságoktól 
függetlenül kell eljárnia. A központi 
hozzáférési pont a kijelölt hatóságoktól 
elkülönülten működik, és azoktól nem 
fogad el az általa végzett egyik ellenőrzés 
kimenetelére vonatkozóan sem 
utasításokat.
A tagállamok egynél több központi 
hozzáférési pontot is kijelölhetnek, hogy 
az alkotmányos vagy jogi kötelezettségeik 
teljesítése során tükrözzék szervezeti és 
igazgatási struktúrájukat.

Indokolás

Javasolt a központi hozzáférési pontok rendszerének használata, mint a VIS, az Eurodac és a 
határregisztrációs rendszer esetében, ahelyett, hogy a központi hozzáférési pont feladatát az 
ETIAS Nemzeti Egységre bíznák. A többi rendszerhez hasonlóan a központi hozzáférési pont 
ellenőrizné, hogy a hozzáférés biztosításának feltételei teljesülnek-e.

Módosítás 236

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Minden tagállam értesíti az eu-
LISA-t, az ETIAS Központi Egységet és a 
Bizottságot kijelölt hatóságairól és 
központi hozzáférési pontjáról, és ezt az 
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értesítést bármikor módosíthatja vagy 
felválthatja egy másik értesítéssel. Az 
értesítéseket az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzé kell tenni.

Módosítás 237

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az ETIAS Központi Rendszerhez 
való, a 44. és a 45. cikk szerinti hozzáférés 
kizárólag a központi hozzáférési pontok 
megfelelően felhatalmazott személyzete 
számára engedélyezhető.

Módosítás 238

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt konkrét 
adathalmaz lekérdezése céljából 
indokolással ellátott elektronikus kérelmet 
nyújtanak be a 8. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában említett központi hozzáférési 
pontokhoz. Ha a 15. cikk (2) bekezdésének 
i) pontjában, valamint (4) bekezdésének 
b)–d) pontjában említett adatok 
lekérdezését kérelmezik, az indoklással 
ellátott elektronikus kérelemnek 
tartalmaznia kell egy indoklást, hogy miért 
van szükség e konkrét adatok 
lekérdezésére.

(1) A kijelölt hatóságok egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt konkrét 
adathalmaz lekérdezése céljából 
indokolással ellátott elektronikus kérelmet 
nyújtanak be a 43. cikk (2a) bekezdésében 
említett központi hozzáférési pontokhoz. 
Ha a 15. cikk (4) bekezdésének b)–d) 
pontjában említett adatok lekérdezését 
kérelmezik, az indoklással ellátott 
elektronikus kérelemnek tartalmaznia kell 
egy indoklást, hogy miért van szükség e 
konkrét adatok lekérdezésére.
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Módosítás 239

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETIAS Központi Rendszerhez 
való bármilyen hozzáférést megelőzően 
minden tagállam köteles biztosítani, hogy 
a tagállam nemzeti jogával és eljárási 
jogával összhangban a lekérdezésre 
irányuló kérelem egy független, hatékony 
és kellő időben történő ellenőrzés tárgyát 
képezze, amely során vizsgálják a 45. 
cikkben említett feltételek teljesülését, 
beleértve azt is, hogy a 15. cikk (2) 
bekezdésének i) pontjában, valamint (4) 
bekezdésének b)–d) pontjában említett 
adatok lekérdezésére irányuló kérelem 
indokolt-e.

(2) Az ETIAS Központi Rendszerhez 
való hozzáférést megelőzően a központi 
hozzáférési pontnak ellenőriznie kell, 
hogy a 45. cikkben említett feltételek 
teljesülnek-e, beleértve azt is, hogy a 15. 
cikk (4) bekezdésének b)–d) pontjában 
említett adatok lekérdezésére irányuló 
kérelem indokolt-e.

Módosítás 240

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a 45. cikkben említett feltételek 
teljesülnek, a központi hozzáférési pont 
feldolgozza a kérelmet. A központi 
hozzáférési pont által az ETIAS Központi 
Rendszerből lekérdezett adatokat oly 
módon kell továbbítani a 43. cikk (2) 
bekezdésében említett kapcsolattartó 
pontoknak, hogy az ne veszélyeztesse az 
adatok biztonságát.

(3) Ha az e cikk (2) bekezdésében 
szereplő ellenőrzés arra a következtetésre 
jut, hogy a 45. cikkben említett feltételek 
teljesülnek, a központi hozzáférési pont 
feldolgozza a kérelmet. A központi 
hozzáférési pont által az ETIAS Központi 
Rendszerből lekérdezett adatokat oly 
módon kell továbbítani a 43. cikk (2) 
bekezdésében említett kapcsolattartó 
pontoknak, hogy az ne veszélyeztesse az 
adatok biztonságát.

Módosítás 241

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Kivételesen sürgős esetben, amikor 
egy súlyos bűncselekmény elkövetésének 
megelőzése vagy elkövetőinek bíróság elé 
állítása érdekében személyes adatok 
azonnali megszerzésére van szükség, a 
központi hozzáférési pontoknak 
haladéktalanul fel kell dolgozniuk a 
kérelmet, a 2. bekezdésben előírt független 
ellenőrzés lefolytatása nélkül. A kérelem 
feldolgozását követően indokolatlan 
késedelem nélkül le kell folytatni egy 
utólagos független ellenőrzést, beleértve 
annak ellenőrzését is, hogy a kivételesen 
sürgős eset ténylegesen fennállt-e.

(4) Kivételesen sürgős esetben, amikor 
erre terrorista bűncselekményhez 
kapcsolódó közvetlen fenyegető veszély, 
vagy más súlyos bűncselekmény 
elkövetésének megelőzése vagy az 
elkövetők büntetőeljárás alá vonása 
érdekében van szükség, a központi 
hozzáférési pontoknak haladéktalanul fel 
kell dolgozniuk a kérelmet, a (2) 
bekezdésben előírt független ellenőrzés 
lefolytatása nélkül. A kérelem 
feldolgozását követően le kell folytatni egy 
utólagos, a 45. cikkben említett feltételek 
teljesülésére vonatkozó független 
ellenőrzést, beleértve annak ellenőrzését is, 
hogy a kivételesen sürgős eset ténylegesen 
fennállt-e. Az utólagos független 
ellenőrzést a kérelem feldolgozását 
követően indokolatlan késedelem nélkül el 
kell végezni.

Módosítás 242

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben egy utólagos független 
ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy 
ETIAS Központi Rendszerben rögzített 
adatok lekérdezése és az azokhoz való 
hozzáférés nem volt indokolt, az összes 
olyan hatóság, amely lekérdezett ilyen 
adatokat vagy azokhoz hozzáfért, köteles 
az ETIAS Központi Rendszerből származó 
adatokat törölni, és a központi hozzáférési 
pontot tájékoztatni e törlés tényéről.

(5) Amennyiben egy utólagos független 
ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy 
ETIAS Központi Rendszerben rögzített 
adatok lekérdezése és az azokhoz való 
hozzáférés nem volt indokolt, az összes 
olyan hatóság, amely lekérdezett ilyen 
adatokat vagy azokhoz hozzáfért, köteles 
az ETIAS Központi Rendszerből származó 
adatokat törölni, és a központi hozzáférési 
pontot tájékoztatni e törlés tényéről. A 53a. 
cikk alkalmazandó.
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Módosítás 243

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a lekérdezés terrorcselekmények 
vagy más súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása 
céljából szükséges;

a) a lekérdezés terrorcselekmény vagy 
más súlyos bűncselekmény megelőzése, 
felderítése vagy kivizsgálása céljából 
szükséges;

Módosítás 244

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a lekérdezési célú hozzáférésre 
egyedi esetben van szükség;

b) a lekérdezési célú hozzáférés egyedi 
esetben szükséges és arányos;

Módosítás 245

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) alapos okkal feltételezhető, hogy az 
ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatok lekérdezése érdemben 
hozzájárulhat a szóban forgó 
bűncselekmények valamelyikének 
megelőzéséhez, felderítéséhez vagy 
kivizsgálásához, különösen, ha fennáll 
annak a megalapozott gyanúja, hogy a 
terrorcselekmény vagy egyéb súlyos 
bűncselekmény gyanúsítottja, elkövetője 
vagy áldozata a harmadik országok 
állampolgárainak e rendelet hatálya alá eső 
kategóriájába tartozik;

c) bizonyított tény, vagy alapos okkal 
feltételezhető, hogy az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt adatok lekérdezése 
érdemben hozzájárul a szóban forgó súlyos 
bűncselekmények valamelyikének 
megelőzéséhez, felderítéséhez vagy 
kivizsgálásához, különösen, ha fennáll 
annak a megalapozott gyanúja, hogy a 
terrorcselekmény vagy egyéb súlyos 
bűncselekmény gyanúsítottja, elkövetője 
vagy áldozata a harmadik országok 
állampolgárainak e rendelet hatálya alá eső 
kategóriájába tartozik;
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Módosítás 246

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a 
kérelemfájlban rögzített adatok találatot 
eredményeznek, az ETIAS Központi 
Rendszer lekérdezésének a 15. cikk (2) 
bekezdésének a)–g) és j)–m) pontjában 
említett adatokhoz (ahogyan azok a 
kérelemfájlban rögzítésre kerültek) kell 
hozzáférést biztosítania, valamint az 
érintett kérelemfájlba az utazási engedély 
kiadása, elutasítása, visszavonása vagy 
megsemmisítése kapcsán, a 33. és a 37. 
cikkel összhangban bevitt adatokhoz. A 15. 
cikk (2) bekezdése i) pontjában, valamint 
(4) bekezdése b)–d) pontjában említett 
adatokhoz (ahogyan azok a kérelemfájlban 
rögzítésre kerültek) való hozzáférés csak 
akkor biztosítható, ha kifejezetten ezen 
adatok lekérdezését kérelmezték a 
működési egységek a 44. cikk (1) 
bekezdésével összhangban benyújtott, 
indokolással ellátott elektronikus 
kérelemben, és ezt a független ellenőrzés 
jóváhagyta. Az ETIAS Központi Rendszer 
lekérdezése nem biztosíthat hozzáférést a 
15. cikk (2) bekezdésének h) pontjában 
említett, iskolai végzettségre, illetve az 
arra vonatkozó adatokhoz, hogy a 
kérelmező jelenthet-e a 15. cikk (4) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
közegészségügyi kockázatot.

(4) Abban az esetben, ha a 
kérelemfájlban rögzített adatok találatot 
eredményeznek, az ETIAS Központi 
Rendszer lekérdezésének a 15. cikk (2) 
bekezdésének a)–g) és j)–m) pontjában 
említett adatokhoz (ahogyan azok a 
kérelemfájlban rögzítésre kerültek) kell 
hozzáférést biztosítania, valamint az 
érintett kérelemfájlba az utazási engedély 
kiadása, elutasítása, visszavonása vagy 
megsemmisítése kapcsán, a 33. és a 37. 
cikkel összhangban bevitt adatokhoz. A 15. 
cikk (4) bekezdése b)–d) pontjában említett 
adatokhoz (ahogyan azok a kérelemfájlban 
rögzítésre kerültek) való hozzáférés csak 
akkor biztosítható, ha kifejezetten ezen 
adatok lekérdezését kérelmezték a 
működési egységek a 44. cikk (1) 
bekezdésével összhangban benyújtott, 
indokolással ellátott elektronikus 
kérelemben, és ezt a független ellenőrzés 
jóváhagyta.

Módosítás 247

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az indoklással ellátott kérelemnek 
bizonyítékot kell tartalmaznia arra 
vonatkozóan, hogy a következő feltételek 

(2) Az indoklással ellátott kérelemnek 
bizonyítékot kell tartalmaznia arra 
vonatkozóan, hogy az összes következő 
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teljesülnek: feltétel teljesül:

Módosítás 248

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a lekérdezésre egyedi esetben van 
szükség;

b) a lekérdezés egyedi esetben 
szükséges és arányos;

Módosítás 249

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a lekérdezés a 45. cikk (2) 
bekezdésében említett adatok segítségével 
történő keresésre korlátozódik;

c) a lekérdezés a 45. cikk (2) 
bekezdésében említett adatok segítségével 
történő keresésre korlátozódik. A 45. cikk 
(2) bekezdésében felsorolt adatok a 45. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt adatokkal 
kombinálhatók;

Módosítás 250

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megalapozottan feltételezhető, hogy 
a lekérdezés érdemben hozzájárulhat a 
szóban forgó bűncselekmények 
valamelyikének megelőzéséhez, 
felderítéséhez vagy kivizsgálásához;

d) bizonyított tény, vagy 
megalapozottan feltételezhető, hogy a 
lekérdezés érdemben hozzájárul a szóban 
forgó súlyos bűncselekmények 
valamelyikének megelőzéséhez, 
felderítéséhez vagy kivizsgálásához;

Módosítás 251

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a 
kérelemfájlban tárolt adatok találatot 
eredményeznek, az ETIAS Központi 
Rendszer lekérdezésének a 15. cikk (2) 
bekezdésének a)–g) és j)–m) pontjában 
említett adatokhoz kell hozzáférést 
biztosítania, valamint az érintett 
kérelemfájlba az utazási engedély kiadása, 
elutasítása, visszavonása vagy 
megsemmisítése kapcsán, a 33. és a 37. 
cikkel összhangban bevitt adatokhoz. A 15. 
cikk (2) bekezdése i) pontjában, valamint 
(4) bekezdése b)–d) pontjában említett 
adatokhoz – ahogyan azok a 
kérelemfájlban rögzítésre kerültek – való 
hozzáférés csak akkor biztosítható, ha az 
Europol kifejezetten ezeknek az adatoknak 
a lekérdezését kérte.

(4) Abban az esetben, ha a 
kérelemfájlban tárolt adatok találatot 
eredményeznek, az ETIAS Központi 
Rendszer lekérdezésének a 15. cikk (2) 
bekezdésének a)–g) és j)–m) pontjában 
említett adatokhoz kell hozzáférést 
biztosítania, valamint az érintett 
kérelemfájlba az utazási engedély kiadása, 
elutasítása, visszavonása vagy 
megsemmisítése kapcsán, a 33. és a 37. 
cikkel összhangban bevitt adatokhoz. A 15. 
cikk (4) bekezdésének b)–d) pontjában 
említett adatokhoz (ahogyan azok a 
kérelemfájlban rögzítésre kerültek) való 
hozzáférés csak akkor biztosítható, ha az 
Europol kifejezetten ezeknek az adatoknak 
a lekérdezését kérte.

Módosítás 252

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) [a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzéstől 
számított öt év;  vagy]

törölve

Indokolás

Nem indokolt öt évig megőrizni a teljes ETIAS-kérelmet a kérelmező utolsó belépése után, és 
ez nem látszik sem arányosnak, sem pedig szükségesnek. Az uniós előírások szerint az 
adatmegőrzés időtartamát a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell.

Módosítás 253

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazási engedély 31., 34. és 35. c) az utazási engedély 31., 34. és 35. 
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cikkel összhangban történő elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló utolsó határozattól számított öt év.

cikkel összhangban történő elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló utolsó határozattól számított öt év, 
vagy öt évnél rövidebb idő, ha a 
határozatot kiváltó figyelmeztető jelzést 
korábban törlik.

Módosítás 254

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ETIAS utazási engedély 
érvényességi idejének lejárta utáni új 
kérelem elősegítése céljából a kérelemfájl 
az ETIAS Központi Rendszerben csak 
akkor tárolható az utazási engedély 
érvényességének lejártát követően 
legfeljebb három évig, ha hozzájárulása 
kérését követően a kérelmező 
elektronikusan aláírt nyilatkozat 
formájában szabadon és kifejezetten 
hozzájárulását adta ehhez. A 
hozzájárulásra irányuló kérelmeket az 
egyéb kérdésektől egyértelműen 
elkülönülten kell feltüntetni, érthető és 
könnyen hozzáférhető formában, világos 
és egyszerű nyelvezetet használva, az (EU) 
2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 7. cikkének megfelelően.
A hozzájárulás megadására a 13. cikk (2c) 
bekezdésében előírt automatikus 
tájékoztatást követően kerül sor. Az 
automatikus tájékoztatás a 61. cikk ea) 
pontjában említett információk alapján 
emlékezteti a kérelmezőt az adatmegőrzés 
céljára.

Módosítás 255

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(5) Amennyiben egy harmadik ország 
állampolgára megszerezte egy tagállam 
állampolgárságát, és így a továbbiakban a 
2. cikk (2) bekezdésének a)–e) pontja 
hatálya alá esik, az adott tagállam 
hatóságai ellenőrzik, hogy az adott személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel, 
és adott esetben haladéktalanul törlik a 
kérelemfájlt az ETIAS Központi 
Rendszerből. A kérelemfájl törléséért 
felelős hatóság:

(5) Amennyiben egy harmadik ország 
állampolgára megszerezte egy tagállam 
állampolgárságát, és így a továbbiakban a 
2. cikk (2) bekezdésének a)–c) pontja 
hatálya alá esik, az adott tagállam 
hatóságai ellenőrzik, hogy az adott személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel, 
és adott esetben haladéktalanul törlik a 
kérelemfájlt az ETIAS Központi 
Rendszerből. A kérelemfájl törléséért 
felelős hatóság:

Indokolás

Célszerű visszavonni a tartózkodási engedélyt vagy huzamos tartózkodásra jogosító vízumot 
szerző személyek kérelemfájljainak kötelező törlését, mivel a tartózkodási engedély vagy 
huzamos tartózkodásra jogosító vízum érvényességi ideje rövidebb lehet, mint az ETIAS 
fennmaradó érvényességi ideje.

Ez annak az elkerülését célozza, hogy a kérelmezőnek a vízuma vagy tartózkodási engedélye 
lejártát követően ismételten utazási engedélyt kelljen kérelmeznie.

Módosítás 256

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azon tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége, amely a tartózkodási engedélyt 
vagy kártyát kibocsátotta;

törölve

Módosítás 257

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azon tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége, amely a huzamos tartózkodásra 
jogosító vízumot kibocsátotta.

törölve

Módosítás 258

Rendeletre irányuló javaslat
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48 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben egy harmadik ország 
állampolgára a 2. cikk (2) bekezdése d), e) 
vagy ha) pontjának hatálya alá esik, az 
adott tagállam hatóságai ellenőrzik, hogy 
az adott személy rendelkezik-e érvényes 
utazási engedéllyel. Adott esetben 
haladéktalanul törlik a kérelemfájlt az 
ETIAS Központi Rendszerből, 
amennyiben a tartózkodási engedély vagy 
kártya, vagy a huzamos tartózkodásra 
jogosító vízum érvényességi ideje 
meghaladja az ETIAS fennmaradó 
érvényességi idejét. A kérelemfájl 
törléséért felelős hatóság:
a) azon tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége, amely a tartózkodási engedélyt 
vagy kártyát kibocsátotta;
b) azon tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége, amely a huzamos tartózkodásra 
jogosító vízumot kibocsátotta.

Módosítás 259

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az [(EU) 2016/679 rendelet] 
alkalmazandó a személyes adatoknak az 
ETIAS Nemzeti Egységek általi 
feldolgozására.

(2) Ha ezek a tevékenységek a hatálya 
alá tartoznak, az (EU) 2016/679 rendelet 
alkalmazandó a személyes adatoknak az 
ETIAS Nemzeti Egységek és a 
határrendészeti hatóságok általi 
feldolgozására.

Módosítás 260

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az [(EU) 2016/680 irányelv] 
alkalmazandó a tagállamok kijelölt 
hatóságai általi, az 1. cikk (2) bekezdése 
alkalmazásában történő adatfeldolgozásra.

(3) Ha ezek a tevékenységek a hatálya 
alá tartoznak, az (EU) 2016/680 irányelv 
alkalmazandó a tagállamok kijelölt 
hatóságai általi, az 1. cikk (2) bekezdése 
alkalmazásában történő személyesadat-
feldolgozásra.

Módosítás 261

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (EU) 2016/794 rendelet 
alkalmazandó a személyes adatoknak az 
Europol általi, a 24. és 46. cikk szerinti 
feldolgozására.

(4) Az (EU) 2016/794 rendelet 
alkalmazandó a személyes adatoknak az 
Europol általi, a 25. és 46. cikk szerinti 
feldolgozására.

Módosítás 262

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A személyes adatok ETIAS Központi 
Rendszerben történő feldolgozása 
tekintetében, a 45/2001/EK rendelet 2. 
cikkének d) pontjával összhangban, az 
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
adatkezelőnek tekintendő.

(1) A személyes adatok ETIAS Központi 
Rendszerben történő feldolgozása 
tekintetében, a 45/2001/EK rendelet 2. 
cikkének d) pontjával összhangban, az 
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
adatkezelőnek tekintendő. Az 
információbiztonsági irányítási 
rendszerrel kapcsolatban az ETIAS 
Központi Rendszert, az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökséget és az eu-LISA 
ügynökséget közös adatkezelőnek kell 
tekinteni.

Módosítás 263

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A személyes adatok ETIAS 
Információs Rendszerben történő 
feldolgozása tekintetében, a 45/2001/EK 
rendelet 2. cikkének d) pontjával 
összhangban, az eu-LISA 
adatfeldolgozónak tekintendő.

(1) A személyes adatok ETIAS 
Információs Rendszerben történő 
feldolgozása tekintetében, a 45/2001/EK 
rendelet 2. cikkének e) pontjával 
összhangban, az eu-LISA 
adatfeldolgozónak tekintendő.

Indokolás

A hivatkozás javítása.

Módosítás 264

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mind az eu-LISA, mind az ETIAS 
Nemzeti Egységek kötelesek e rendelet 
alkalmazásával összhangban biztosítani a 
személyes adatok feldolgozásának 
biztonságát. Az eu-LISA és az ETIAS 
Nemzeti Egységek együttműködnek a 
biztonsággal kapcsolatos feladatok terén.

(1) Az eu-LISA, az ETIAS Nemzeti 
Egységek és az ETIAS Központi Egység 
kötelesek e rendelet alkalmazásával 
összhangban biztosítani a személyes 
adatok feldolgozásának biztonságát. Az eu-
LISA, az ETIAS Nemzeti Egységek és az 
ETIAS Központi Egység együttműködnek 
a biztonsággal kapcsolatos feladatok terén.

Módosítás 265

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 45/2001/EK rendelet 22. cikkének 
sérelme nélkül az eu-LISA megteszi az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
biztosítsa a központi rendszer, a központi 
rendszer és a nemzeti egységes interfész 
közötti kommunikációs infrastruktúra, a 
nyilvánosan elérhető honlap és a mobil 
alkalmazás, az e-mail szolgáltatás, a 
biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatás, a 
fuvarozók által használatos internetes 
átjáró, valamint a kérelmek feldolgozását 

(2) A 45/2001/EK rendelet 22. cikkének 
sérelme nélkül az eu-LISA megteszi az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
biztosítsa a központi rendszer, a központi 
rendszer és a nemzeti egységes interfész 
közötti kommunikációs infrastruktúra, a 
nyilvánosan elérhető honlap és a mobil 
alkalmazás, az e-mail szolgáltatás, a 
biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatás, a 
fuvarozók által használatos internetes 
átjáró, valamint a kérelmek és az ETIAS 
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lehetővé tevő webes szolgáltatás és 
szoftver biztonságát;

figyelőlista feldolgozását lehetővé tevő 
webes szolgáltatás és szoftver biztonságát;

Módosítás 266

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megakadályozzák, hogy jogosulatlan 
személyek férhessenek hozzá azon 
biztonságos honlaphoz, amely az ETIAS 
rendszer céljainak megfelelően végez 
műveleteket;

b) megakadályozzák, hogy jogosulatlan 
személyek férhessenek hozzá a 
biztonságos honlaphoz;

Módosítás 267

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) megakadályozzák, hogy jogosulatlan 
személyek jussanak be az adatfeldolgozó 
létesítményekbe és azokba a nemzeti 
létesítményekbe, amelyekben a tagállam 
az ETIAS rendszer céljainak megfelelően 
végez műveleteket;

Indokolás

A javaslat több olyan kiegészítést tartalmaz, amely megfelel a Parlament határregisztrációs 
rendszerre vonatkozó álláspontjának, amely összhangba hozta a szöveget a Bizottság 
Eurodac-javaslatával.

Módosítás 268

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) megakadályozzák, hogy jogosulatlan 
személyek adatközlő eszközök 
felhasználásával a gépi adatfeldolgozó 
rendszereket használják;

Indokolás

A javaslat több olyan kiegészítést tartalmaz, amely megfelel a Parlament határregisztrációs 
rendszerre vonatkozó álláspontjának, amely összhangba hozta a szöveget a Bizottság 
Eurodac-javaslatával.

Módosítás 269

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) biztosítsák, hogy az ETIAS 
Információs Rendszerhez való hozzáférésre 
jogosult személyek csak a hozzáférési 
jogosultságuk körébe tartozó adatokhoz 
férjenek hozzá, mégpedig kizárólag egyéni 
felhasználói azonosítókkal és titkos 
hozzáférési módszerekkel;

f) biztosítsák, hogy az ETIAS 
Információs Rendszerhez való hozzáférésre 
jogosult személyek csak a hozzáférési 
jogosultságuk körébe tartozó adatokhoz 
férjenek hozzá, mégpedig kizárólag egyéni 
és egyedi felhasználói azonosítókkal és 
titkos hozzáférési módszerekkel;

Indokolás

A javaslat több olyan kiegészítést tartalmaz, amely megfelel a Parlament határregisztrációs 
rendszerre vonatkozó álláspontjának, amely összhangba hozta a szöveget a Bizottság 
Eurodac-javaslatával.

Módosítás 270

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) biztosítsák, hogy megszakítás esetén 
a telepített rendszerek rendes működését 
vissza lehessen állítani;
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Indokolás

A javaslat több olyan kiegészítést tartalmaz, amely megfelel a Parlament határregisztrációs 
rendszerre vonatkozó álláspontjának, amely összhangba hozta a szöveget a Bizottság 
Eurodac-javaslatával.

Módosítás 271

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) garantálják a megbízhatóságot 
annak biztosításával, hogy az ETIAS 
rendszer működésében bekövetkező 
bármely meghibásodást megfelelően 
bejelentsék és megfelelő technikai 
intézkedéseket léptessenek életbe annak 
biztosítása érdekében, hogy a rendszer 
meghibásodása miatti adatsérülés esetén a 
személyes adatokat helyre lehessen 
állítani;

Indokolás

A javaslat több olyan kiegészítést tartalmaz, amely megfelel a Parlament határregisztrációs 
rendszerre vonatkozó álláspontjának, amely összhangba hozta a szöveget a Bizottság 
Eurodac-javaslatával.

Módosítás 272

Rendeletre irányuló javaslat
52 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

52a. cikk
Biztonsági események

(1) Biztonsági incidensnek kell 
tekinteni bármely olyan eseményt, amely 
veszélyezteti vagy veszélyeztetheti az 
ETIAS rendszer biztonságát, és kárt vagy 
veszteséget okozhat az ETIAS rendszer 
adataiban, különösen akkor, ha 
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jogosulatlan hozzáférés történhetett az 
adatokhoz, vagy az adatok rendelkezésre 
állása, sértetlensége és bizalmas jellege 
kárt szenvedett vagy szenvedhetett.
(2) A gyors, hatékony és megfelelő 
reagálás érdekében kezelni kell a 
biztonsági incidenseket.
(3) A személyes adatok megsértésének 
az (EU) 2016/679 rendelet 33. cikke 
és/vagy az (EU) 2016/680 irányelv 30. 
cikke alapján történő értesítésének és 
közlésének sérelme nélkül a tagállamok 
értesítik a Bizottságot, az eu-LISA-t és az 
európai adatvédelmi biztost a 
rendszereikben észlelt biztonsági 
eseményekről. Az ETIAS Központi 
Rendszert érintő biztonsági esemény 
esetén az eu-LISA értesíti a Bizottságot és 
az európai adatvédelmi biztost. Az ETIAS 
rendszert érintő biztonsági esemény esetén 
az Europol értesíti a Bizottságot és az 
európai adatvédelmi biztost.
(4) A tagállamok számára 
információkat kell szolgáltatni, és az eu-
LISA által biztosított incidenskezelési 
tervnek megfelelően be kell számolni 
azokról a biztonsági incidensekről, 
amelyek hatással voltak vagy lehettek az 
ETIAS rendszer működésére, vagy az 
adatok rendelkezésre állására, 
sértetlenségére és bizalmas jellegére.
(5) Az érintett tagállamok, uniós 
ügynökségek és intézmények biztonsági 
incidensek esetén együttműködnek 
egymással.

Módosítás 273

Rendeletre irányuló javaslat
53 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53a. cikk
Szankciók
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A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az ETIAS rendszerbe 
bevitt adatok e rendelettel ellentétes 
feldolgozása a nemzeti jognak 
megfelelően büntetendő legyen. Az előírt 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük.

Módosítás 274

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tájékoztatáshoz való jog, valamint az 
adatokhoz kapcsolódó betekintési, 

helyesbítési és törlési jog

A tájékoztatáshoz, valamint a 
hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a 

korlátozáshoz, a zároláshoz és a törléshez 
való jog

Indokolás

A címet módosítani kellene, hogy az helyesen hivatkozzon a 45/2001/EK rendelet 13., 14., 15. 
és 16. cikkében, valamint az [(EU) 2016/679 rendelet] 15., 16., 17. és 18. cikkében említett 
jogokra.

Módosítás 275

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tájékoztatáshoz való jog sérelme 
nélkül, amely a 45/2001/EK rendelet 11. és 
12. cikkében került meghatározásra, azokat 
a kérelmezőket, akiknek az adatait az 
ETIAS Központi Rendszerben tárolják, az 
adataik összegyűjtésekor tájékoztatni kell a 
45/2001/EK rendelet 13., 14., 15. és 16. 
cikke értelében fennálló jogaik 
gyakorlására vonatkozó eljárásokról, 
valamint az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség adatvédelmi tisztviselőjének, 

(1) A tájékoztatáshoz való jog sérelme 
nélkül, amely a 45/2001/EK rendelet 11. és 
12. cikkében került meghatározásra, azokat 
a kérelmezőket, akiknek az adatait az 
ETIAS Központi Rendszerben tárolják, az 
adataik összegyűjtésekor tájékoztatni kell a 
45/2001/EK rendelet 13., 14., 15. és 16. 
cikke és az (EU) 2016/679 rendelet 15., 
16., 17. és 18. cikke értelmében fennálló 
jogaik gyakorlására vonatkozó 
eljárásokról, valamint az Európai Határ- és 
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az európai adatvédelmi biztosnak és a 
felelős tagállam nemzeti felügyeleti 
hatóságának elérhetőségeiről.

Partvédelmi Ügynökség adatvédelmi 
tisztviselőjének, az európai adatvédelmi 
biztosnak és a felelős tagállam nemzeti 
felügyeleti hatóságának elérhetőségeiről.

Módosítás 276

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 45/2001/EK rendelet 13., 14., 15. és 16. 
cikke, valamint az [(EU) 2016/679 
rendelet] 15., 16., 17. és 18. cikke 
értelében fennálló jogai gyakorlása 
érdekében bármely kérelmezőnek jogában 
áll az ETIAS Központi Egységhez vagy a 
kérelemért felelős ETIAS Nemzeti 
Egységhez fordulni, amely kivizsgálja és 
megválaszolja a megkeresést.

A 45/2001/EK rendelet 13., 14., 15. és 16. 
cikke, valamint az [(EU) 2016/679 
rendelet] 15., 16., 17. és 18. cikke 
értelmében fennálló jogai gyakorlása 
érdekében bármely kérelmezőnek jogában 
áll az ETIAS Központi Egységhez vagy a 
kérelemért felelős ETIAS Nemzeti 
Egységhez fordulni, amely kivizsgálja és 
14 napon belül megválaszolja a 
megkeresést.

Módosítás 277

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ilyen vizsgálatot követően 
megállapításra kerül, hogy az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatok 
ténybelileg pontatlanok, illetve azokat 
jogellenesen vették nyilvántartásba, az 
ETIAS Központi Egység vagy a felelős 
tagállam ETIAS Nemzeti Egysége köteles 
helyesbíteni a kérelmet, vagy törölni ezeket 
az adatokat az ETIAS Központi 
Rendszerből.

Amennyiben az ilyen vizsgálatot követően 
megállapításra kerül, hogy az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatok 
ténybelileg pontatlanok, illetve azokat 
jogellenesen vették nyilvántartásba, az 
ETIAS Központi Egység vagy a felelős 
tagállam ETIAS Nemzeti Egysége köteles 
haladéktalanul helyesbíteni a kérelmet, 
vagy törölni ezeket az adatokat az ETIAS 
Központi Rendszerből.
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Módosítás 278

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy utazási engedélyt annak 
érvényességi ideje alatt módosított az 
ETIAS Központi Egység vagy egy ETIAS 
Nemzeti Egység, az ETIAS Központi 
Rendszer elvégzi a 18. cikkben 
meghatározott automatikus 
adatfeldolgozást annak megállapítására, 
hogy a módosított kérelemfájl eredményez-
e a 18. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti 
találatot. Amennyiben az automatizált 
adatfeldolgozás nem jelez találatot, az 
ETIAS Központi Rendszer kiállít egy, az 
eredetivel megegyező érvényességi idejű, 
módosított utazási engedélyt, és értesíti 
erről a kérelmezőt. Amennyiben az 
automatizált adatfeldolgozás egy vagy több 
találatot jelez, a kérelmező által megadott 
első belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége a 15. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjával összhangban értékeli az 
irreguláris migrációval kapcsolatos 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatot, és határoz arról, hogy kiadjon-
e egy módosított utazási engedélyt, illetve, 
ha arra a következtetésre jut, hogy az 
utazási engedély kiadásának feltételei már 
nem teljesülnek, visszavonja az utazási 
engedélyt.

Amennyiben egy utazási engedélyt annak 
érvényességi ideje alatt e bekezdés alapján 
történt kérelmet követően módosított az 
ETIAS Központi Egység vagy egy ETIAS 
Nemzeti Egység, az ETIAS Központi 
Rendszer elvégzi a 18. cikkben 
meghatározott automatikus 
adatfeldolgozást annak megállapítására, 
hogy a módosított kérelemfájl eredményez-
e a 18. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti 
találatot. Amennyiben az automatizált 
adatfeldolgozás nem jelez találatot, az 
ETIAS Központi Rendszer kiállít egy, az 
eredetivel megegyező érvényességi idejű, 
módosított utazási engedélyt, és értesíti 
erről a kérelmezőt. Amennyiben az 
automatizált adatfeldolgozás egy vagy több 
találatot jelez, a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége a 22. cikkel összhangban 
értékeli az irreguláris migrációval 
kapcsolatos kockázatot, a biztonsági 
fenyegetést vagy a magas járványügyi 
kockázatot, és határoz arról, hogy kiadjon-
e egy módosított utazási engedélyt, illetve, 
ha arra a következtetésre jut, hogy az 
utazási engedély kiadásának feltételei már 
nem teljesülnek, visszavonja az utazási 
engedélyt.

Módosítás 279

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az ETIAS Központi 
Egység vagy a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége egy kérelem kapcsán 
nem értenek egyet azzal, hogy az ETIAS 

(3) Amennyiben az ETIAS Központi 
Egység vagy a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége egy kérelem kapcsán 
nem értenek egyet azzal az állítással, hogy 
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Központi Rendszerben tárolt adatok 
ténybelileg pontatlanok, illetve azokat 
jogellenesen vették nyilvántartásba, az 
ETIAS Központi Egység vagy a felelős 
tagállam ETIAS Nemzeti Egysége a 
kérelem tárgyában egy közigazgatási 
határozatot fogad el, amelyben írásban, 
haladéktalanul elmagyarázza az érintett 
személynek, hogy miért nem kívánja 
helyesbíteni vagy törölni a rá vonatkozó 
adatokat.

az ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatok ténybelileg pontatlanok, illetve 
azokat jogellenesen vették nyilvántartásba, 
az ETIAS Központi Egység vagy a felelős 
tagállam ETIAS Nemzeti Egysége a 
kérelem tárgyában egy közigazgatási 
határozatot fogad el, amelyben írásban, 
haladéktalanul elmagyarázza az érintett 
személynek, hogy miért nem kívánja 
helyesbíteni vagy törölni a rá vonatkozó 
adatokat.

Módosítás 280

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a személyes adatok, 
amelyekhez valamely tagállam az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett célból az ETIAS 
Központi Rendszerben hozzáfért, nem 
továbbíthatók vagy tehetőek 
hozzáférhetővé harmadik ország, 
nemzetközi szervezet vagy az Unióban 
vagy azon kívül letelepedett magánfél 
számára. E tilalom akkor is alkalmazandó, 
ha az adatok nemzeti szinten vagy a 
tagállamok között további feldolgozás 
tárgyát képezik.

(2) Azok a személyes adatok, 
amelyekhez valamely tagállam vagy az 
Europol az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett célból az ETIAS Központi 
Rendszerben hozzáfért, nem továbbíthatók 
vagy tehetőek hozzáférhetővé harmadik 
ország, nemzetközi szervezet vagy az 
Unióban vagy azon kívül letelepedett 
magánfél számára. E tilalom akkor is 
alkalmazandó, ha az adatok nemzeti 
szinten vagy a tagállamok között további 
feldolgozás tárgyát képezik.

Módosítás 281

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti felügyeleti hatóság által 
gyakorolt felügyelet

A nemzeti felügyeleti hatóságok által 
gyakorolt felügyelet
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Módosítás 282

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Minden tagállam biztosítja, hogy az 
(EU) 2016/679 rendelet 51. cikkének (1) 
bekezdése alapján kijelölt nemzeti 
felügyeleti hatóság vagy hatóságok 
felügyeljék a személyes adatok ezen 
rendelet szerinti feldolgozásának 
jogszerűségét.

Módosítás 283

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Minden tagállam biztosítja, hogy az 
(EU) 2016/680 irányelv végrehajtása 
céljából elfogadott nemzeti jogi 
rendelkezések alkalmazása kiterjedjen a 
nemzeti hatóságainak az ETIAS 
rendszerhez való hozzáférésére is, az 1. 
cikk (2) bekezdésével összhangban.

Módosítás 284

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – -1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A személyes adatokhoz való, e 
rendelet 1. cikke (2) bekezdésében 
felsorolt célokból történő, tagállamok 
nemzeti hatóságai általi hozzáférés 
jogszerűségét az (EU) 2016/680 
irányelvnek megfelelően kijelölt nemzeti 
felügyeleti hatóságok követik nyomon.
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Módosítás 285

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyeleti hatóság vagy az [(EU) 
2016/679 rendelet] 51. cikke szerint 
kijelölt hatóságok biztosítják az ETIAS 
Nemzeti Egységek által végzett 
adatfeldolgozási műveletek a vonatkozó 
nemzetközi ellenőrzési szabványoknak 
megfelelő, legalább négyévente történő 
ellenőrzését. 

(1) A felügyeleti hatóság vagy az (EU) 
2016/679 rendelet 51. cikke szerint kijelölt 
hatóságok biztosítják az ETIAS Nemzeti 
Egységek által végzett adatfeldolgozási 
műveletek a vonatkozó nemzetközi 
ellenőrzési szabványoknak megfelelő, 
legalább négyévente történő ellenőrzését. 
Az ellenőrzési jelentést nyilvánosságra 
kell hozni.

Módosítás 286

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
felügyeleti hatóságuk rendelkezzen az e 
rendelet alapján ráruházott feladatok 
ellátásához szükséges erőforrásokkal.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
felügyeleti hatóságuk rendelkezzen az e 
rendelet alapján ráruházott feladatok 
ellátásához szükséges erőforrásokkal és 
szakértelemmel.

Módosítás 287

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai adatvédelmi biztos felelős az 
eu-LISA, az Europol és az Európai Határ- 
és Partvédelmi Ügynökség személyes 
adatok – többek között az ETIAS 
rendszerben található személyes adatok – 
feldolgozásával kapcsolatos 
tevékenységeinek felügyeletéért, továbbá 
annak biztosításáért, hogy e 
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tevékenységeket a 45/2001/EK rendelettel 
és az e rendelettel összhangban végezzék 
el.

Módosítás 288

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai adatvédelmi biztos biztosítja, 
hogy legalább négyévente, a megfelelő 
nemzetközi ellenőrzési szabványoknak 
megfelelően ellenőrizzék az eu-LISA és az 
ETIAS Központi Egység által a személyes 
adatok feldolgozásával kapcsolatosan 
folytatott tevékenységeket. Az 
ellenőrzésről készült jelentést megküldik 
az Európai Parlament, a Tanács, az eu-
LISA, a Bizottság és a tagállamok számára. 
Az eu-LISA és az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség számára 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
jelentések elfogadását megelőzően 
észrevételeket tehessenek.

Az európai adatvédelmi biztos biztosítja, 
hogy legalább négyévente, a megfelelő 
nemzetközi ellenőrzési szabványoknak 
megfelelően ellenőrizzék az eu-LISA és az 
ETIAS Központi Egység által a személyes 
adatok feldolgozásával kapcsolatosan 
folytatott tevékenységeket. Az 
ellenőrzésről készült jelentést megküldik 
az Európai Parlament, a Tanács, az eu-
LISA, a Bizottság és a tagállamok számára, 
és nyilvánosságra hozzák. Az eu-LISA és 
az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az ellenőrzési 
jelentés elfogadását megelőzően 
észrevételeket tehessenek.

Módosítás 289

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai adatvédelmi biztos 
nemzeti részvételt igénylő, sajátos 
kérdésekben szoros együttműködést folytat 
a nemzeti ellenőrző szervekkel, különösen 
akkor, ha az európai adatvédelmi biztos 
vagy egy nemzeti ellenőrző szerv súlyos 
eltéréseket talál a tagállamok gyakorlatai 
között, vagy az ETIAS kommunikációs 
csatornákon zajló, potenciálisan 
jogszerűtlen adattovábbítást tár fel, 
illetőleg az egy vagy több nemzeti 
ellenőrző szerv által e rendelet 
végrehajtásával és értelmezésével 

(1) Az (EU) 2017/XX rendelet 62. cikke 
szerint [a 45/2001 rendeletet hatályon 
kívül helyező új javaslat] az európai 
adatvédelmi biztos és a felügyeleti 
hatóságok  – hatáskörük keretein belül 
eljárva – aktívan együttműködnek 
egymással feladataik keretein belül az 
ETIAS rendszer összehangolt 
felügyeletének biztosítása érdekében. Ez 
magában foglalja a nemzeti részvételt 
igénylő, sajátos kérdések tekintetében 
történő szoros együttműködést, különösen 
akkor, ha az európai adatvédelmi biztos 
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kapcsolatban feltett kérdésekkel 
összefüggésben.

vagy egy nemzeti ellenőrző szerv súlyos 
eltéréseket talál a tagállamok gyakorlatai 
között, vagy az ETIAS kommunikációs 
csatornákon zajló, potenciálisan 
jogszerűtlen adattovábbítást tár fel, 
illetőleg az egy vagy több nemzeti 
ellenőrző szerv által e rendelet 
végrehajtásával és értelmezésével 
kapcsolatban feltett kérdésekkel 
összefüggésben.

Módosítás 290

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
esetekben az európai adatvédelmi biztos és 
az adatvédelmi felügyeletet ellátó nemzeti 
felügyeleti hatóságok – saját 
hatáskörükben eljárva – szükség szerint 
információcserét folytatnak, támogatják 
egymást ellenőrzések és vizsgálatok 
elvégzésében, megvizsgálják az e rendelet 
értelmezésével vagy alkalmazásával 
kapcsolatos nehézségeket, tanulmányozzák 
a független felügyelet vagy az érintett 
jogainak gyakorlásával kapcsolatos 
problémákat, közös megoldásokra irányuló 
összehangolt javaslatokat állítanak össze 
bármely probléma tekintetében, valamint 
előmozdítják az adatvédelmi jogok 
tudatosítását.

(2) Az európai adatvédelmi biztos és az 
adatvédelmi felügyeletet ellátó nemzeti 
felügyeleti hatóságok – saját 
hatáskörükben eljárva – információcserét 
folytatnak, támogatják egymást 
ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésében, 
megvizsgálják az e rendelet értelmezésével 
vagy alkalmazásával kapcsolatos 
nehézségeket, tanulmányozzák a független 
felügyelet vagy az érintett jogainak 
gyakorlásával kapcsolatos problémákat, 
közös megoldásokra irányuló összehangolt 
javaslatokat állítanak össze bármely 
probléma tekintetében, valamint 
előmozdítják az adatvédelmi jogok 
tudatosítását.

Módosítás 291

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyeleti hatóságok és az európai 
adatvédelmi biztos e célból évente legalább 

(3) A felügyeleti hatóságok és az európai 
adatvédelmi biztos e célból évente legalább 
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kétszer találkoznak az [(EU) 2016/679 
rendelet] által létrehozott testület részeként. 
A találkozók költségeit az [(EU) 2016/679 
rendelet] által létrehozott testület viseli. Az 
első találkozó alkalmával elfogadják az 
eljárási szabályzatot. A további 
munkamódszereket szükség esetén közösen 
dolgozzák ki.

kétszer találkoznak az (EU) 2016/679 
rendelet által létrehozott testület részeként. 
A találkozók költségeit az (EU) 2016/679 
rendelet által létrehozott testület viseli. Az 
első találkozó alkalmával elfogadják az 
eljárási szabályzatot. A további 
munkamódszereket szükség esetén közösen 
dolgozzák ki.

Módosítás 292

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 1. és 2. pontban említett 
nyilvántartások csak a kérelem 
elfogadhatóságának ellenőrzésére, az 
adatfeldolgozás jogszerűségének 
monitorozására, valamint az adatok 
integritásának és biztonságának 
biztosítására használhatók fel. A 81. 
cikkben említett nyomon követés és 
értékelés céljából kizárólag a személyes 
adatokat nem tartalmazó nyilvántartások 
használhatók fel. Az európai adatvédelmi 
biztos, valamint az adatfeldolgozás 
jogszerűségének és az adatok 
integritásának és biztonságának nyomon 
követéséért felelős, illetékes nemzeti 
felügyeleti hatóságok feladataik ellátása 
céljából kérelmükre hozzáférést kaphatnak 
ezekhez a nyilvántartásokhoz. A kérelem 
elfogadhatóságának ellenőrzéséért felelős 
hatóság szintén hozzáférést kaphat e 
nyilvántartásokhoz ebből a célból. Az ettől 
eltérő célok esetében a személyes adatokat 
és az ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatok lekérdezésére irányuló kérelmek 
nyilvántartását egy hónap elteltével 
valamennyi nemzeti és Europol-aktából 
törlik, kivéve akkor, ha az adatokra és a 
nyilvántartásra azon konkrét, folyamatban 
lévő bűnügyi nyomozás kapcsán van 
szükség, amely céljából egy tagállam vagy 
az Europol a hozzáférést kérelmezte.

(4) Az 1. és 2. pontban említett 
nyilvántartások csak a kérelem 
elfogadhatóságának ellenőrzésére, az 
adatfeldolgozás jogszerűségének 
monitorozására, valamint az adatok 
integritásának és biztonságának 
biztosítására használhatók fel. A 
nyilvántartásokat megfelelő 
intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan 
hozzáféréstől, és a 47. cikkben említett 
adatmegőrzési időszak lejárta után egy 
évvel törölni kell, ha nincs rájuk szükség 
egy már megkezdett ellenőrzési eljáráshoz. 
Az európai adatvédelmi biztos, valamint az 
adatfeldolgozás jogszerűségének és az 
adatok integritásának és biztonságának 
nyomon követéséért felelős, illetékes 
nemzeti felügyeleti hatóságok feladataik 
ellátása céljából kérelmükre hozzáférést 
kaphatnak ezekhez a nyilvántartásokhoz. A 
kérelem elfogadhatóságának ellenőrzéséért 
felelős hatóság szintén hozzáférést kaphat e 
nyilvántartásokhoz ebből a célból. Az ettől 
eltérő célok esetében a személyes adatokat 
és az ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatok lekérdezésére irányuló kérelmek 
nyilvántartását egy hónap elteltével 
valamennyi nemzeti és Europol-aktából 
törlik, kivéve akkor, ha az adatokra és a 
nyilvántartásra azon konkrét, folyamatban 
lévő bűnügyi nyomozás kapcsán van 
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szükség, amely céljából egy tagállam vagy 
az Europol a hozzáférést kérelmezte. A 81. 
cikkben említett nyomon követés és 
értékelés céljából kizárólag a személyes 
adatokat nem tartalmazó nyilvántartások 
használhatók fel.

Módosítás 293

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tájékoztatás egy kérelem másik 
személy vagy kereskedelmi közvetítő által 
történő benyújtásának lehetőségéről, 
valamint egy kérelem az Európai Unió 
harmadik országokban működő 
küldöttségein való benyújtásának 
lehetőségéről;

Módosítás 294

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) azon tényről, hogy az utazási 
engedély a kérelmi formanyomtatványon 
feltüntetett úti okmányhoz kapcsolódik, és 
hogy következésképpen, az úti okmány 
érvényességének lejárta, vagy az úti 
okmányt érintő mindennemű változás az 
utazási engedély érvénytelenségét, illetve 
határátlépéskor az utazási engedély 
elismerésének a megtagadását vonja 
maga után;

Módosítás 295

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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cb) azon tényről, hogy a kérelmezők 
felelősek a megadott adatok hitelességéért, 
teljességéért, helyességéért és 
megbízhatóságáért, továbbá a kérelemben 
tett állítások valódiságáért és 
megbízhatóságáért;

Módosítás 296

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azon tényről, hogy a kérelmekkel 
kapcsolatos elutasító határozatokról 
értesíteni kell a kérelmezőt, valamint adott 
esetben az ilyen határozatoknak 
tartalmazniuk kell az elutasítás alapjául 
szolgáló indokokat, továbbá hogy azon 
kérelmezők, akiknek kérelmét elutasították, 
jogorvoslattal élhetnek, tájékoztatást 
nyújtva a jogorvoslat esetén követendő 
eljárásról, ideértve az illetékes hatóságot, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejét is;

d) azon tényről, hogy a kérelmekkel 
kapcsolatos határozatokról értesíteni kell a 
kérelmezőt, valamint az ilyen 
határozatoknak az utazási engedély 
elutasítása esetén tartalmazniuk kell az 
elutasítás alapjául szolgáló indokokat, 
továbbá hogy azon kérelmezők, akiknek 
kérelmét elutasították, jogorvoslattal 
élhetnek, tájékoztatást nyújtva a 
jogorvoslat kérelmezése esetén követendő 
eljárásról, ideértve az illetékes hatóságot, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejét is;

Módosítás 297

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) azon tényről, hogy azok a 
kérelmezők, akiktől megtagadták az 
utazási engedélyt, korlátozott területi 
érvényű utazási engedélyért 
folyamodhatnak, valamint ennek 
feltételeiről és a vonatkozó eljárásokról;
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Módosítás 298

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) azon tényről, hogy az utazási 
engedély birtoklása a tagállamok 
területére való belépés feltétele;

Módosítás 299

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) azon tényről, hogy az ETIAS 
Információs Rendszerbe betáplált 
adatokat határigazgatási célokra, többek 
között adatbázisok lekérdezésére 
használják, és hogy a tagállamok és az 
Europol bűnüldözési célokból 
hozzáférhetnek az adatokhoz;

Módosítás 300

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az adatok tárolásának 
időtartamáról;

Módosítás 301

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) az érintettek jogairól a 45/2001/EK, 
az (EU) 2016/679 és az (EU)2016/794 
rendeletnek és az (EU) 2016/680 
irányelvnek megfelelően;

Módosítás 302

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ed) a helpdesk 7. cikk (2) bekezdésének 
dh) pontjában említett elérhetősége.

Módosítás 303

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – az ETIAS Központi 
Egységgel és a tagállamokkal 
együttműködésben – tájékoztató 
kampánnyal kíséri az ETIAS rendszer 
működésének elindítását, annak érdekében, 
hogy a harmadik országok e rendelet 
hatálya alá tartozó állampolgárait 
tájékoztassa az utazási engedély 
követelményéről, nevezetesen, hogy e 
személyeknek rendelkezniük kell érvényes 
utazási engedéllyel a külső határok 
átlépésekor.

A Bizottság – az Európai Külügyi 
Szolgálattal, az ETIAS Központi 
Egységgel, a felügyeleti hatóságokkal, az 
európai adatvédelmi biztossal és a 
tagállamokkal, így ezeknek az érintett 
harmadik országokban működő 
nagykövetségeivel együttműködésben – 
tájékoztató kampánnyal kíséri az ETIAS 
rendszer működésének elindítását, annak 
érdekében, hogy a harmadik országok e 
rendelet hatálya alá tartozó állampolgárait 
tájékoztassa az utazási engedély 
követelményéről, nevezetesen, hogy e 
személyeknek rendelkezniük kell érvényes 
utazási engedéllyel a külső határok 
átlépésekor.
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Módosítás 304

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a tájékoztató kampányt a tagállamok 
hivatalos nyelvein és – a 14. cikk (4) 
bekezdésében említett tájékoztatók révén – 
legalább azon országok egyik hivatalos 
nyelvén le kell bonyolítani, amelynek 
állampolgárai ezen rendelet hatálya alá 
tartoznak. Ilyen tájékoztató kampányokat 
rendszeresen le kell bonyolítani.

Módosítás 305

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvánosan elérhető honlapot, a 
mobil alkalmazást és a fuvarozók által 
használatos internetes átjárót támogató 
infrastruktúrát az eu-LISA helyszínein 
vagy bizottsági helyszíneken kell 
elhelyezni. Ezen infrastruktúrák 
földrajzilag elosztottak kell, hogy 
legyenek, az e rendeletben meghatározott 
funkcióknak a biztonságra, a rendelkezésre 
állásra, a minőségre és a sebességre 
vonatkozóan a (3) bekezdésben 
megállapított feltételekkel összhangban 
történő ellátása érdekében.

(2) A nyilvánosan elérhető honlapot, a 
mobil alkalmazást és a fuvarozók által 
használatos internetes átjárót támogató 
infrastruktúrát az eu-LISA helyszínein 
vagy bizottsági helyszíneken kell 
elhelyezni. Ezen infrastruktúrák 
földrajzilag elosztottak kell, hogy 
legyenek, az e rendeletben meghatározott 
funkcióknak a biztonságra, az 
adatvédelemre és adatbiztonságra, a 
rendelkezésre állásra, a minőségre és a 
sebességre vonatkozóan a (3) bekezdésben 
megállapított feltételekkel összhangban 
történő ellátása érdekében. Az ETIAS 
figyelőlistát egy eu-LISA weblapon kell 
tárolni.

Módosítás 306

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az eu-LISA felel az ETIAS Információs 
Rendszer kifejlesztéséért, valamint az 
ETIAS Központi Rendszer és a 10. cikkben 
említett információs rendszerek közötti 
interoperabilitás létrehozásához szükséges 
minden fejlesztésért.

Az eu-LISA felel az ETIAS Információs 
Rendszer technikai kifejlesztéséért, 
valamint az ETIAS Központi Rendszer és a 
10. cikkben említett információs 
rendszerek közötti interoperabilitás 
létrehozásához szükséges minden 
technikai fejlesztésért.

Módosítás 307

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eu-LISA meghatározza a rendszer – és 
a kapcsolódó kommunikációs 
infrastruktúra – fizikai felépítését, valamint 
a központi rendszer és az egységes 
interfészek tekintetében a műszaki 
előírásokat és azok továbbfejlesztését, 
amelyeket a Bizottság jóváhagyását 
követően az igazgatótanács fogad el. Az 
eu-LISA továbbá minden olyan kiigazítást 
végrehajt a határregisztrációs rendszerben, 
a SIS-ben, az Eurodacban, az ECRIS-ben 
és a VIS-ben, amelyre az ETIAS 
rendszerrel való interoperabilitáshoz 
szükség van.

Az eu-LISA meghatározza a rendszer – és 
a kapcsolódó kommunikációs 
infrastruktúra – felépítését, valamint a 
központi rendszer és a nemzeti egységes 
interfészek tekintetében a műszaki 
előírásokat és azok továbbfejlesztését, 
amelyeket a Bizottság jóváhagyását 
követően az igazgatótanács fogad el. Az 
eu-LISA továbbá minden olyan kiigazítást 
végrehajt a határregisztrációs rendszerben, 
a SIS-ben, az Eurodacban, az ECRIS-ben 
és a VIS-ben, amelyre az ETIAS 
rendszerrel való interoperabilitáshoz 
szükség van.

Indokolás

Egy informatikai rendszer kifejlesztése, például az ETIAS-rendszer számára, messze 
meghaladja a fizikai elrendezés kérdéskörét, és más olyan témákat is felölel mint a 
funkcionális vagy logikai architektúrák, valamint olyan adatmodellek, amelyek a 
rendszerfejlesztés elválaszthatatlan részeit alkotják.

Módosítás 308

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eu-LISA e rendelet hatálybalépését és a 
15. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 16. cikk 
(4) bekezdésében, a 28. cikk (5) 
bekezdésében, a 39. cikk (3) bekezdésében, 

Az eu-LISA e rendelet hatálybalépését és a 
15. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 16. cikk 
(4) bekezdésében, a 28. cikk (5) 
bekezdésében, a 39. cikk (3) bekezdésében, 
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a 40. cikk (2) bekezdésében, valamint a 72. 
cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt 
intézkedések Bizottság általi elfogadását 
követően késedelem nélkül kifejleszti és 
üzembe helyezi a központi rendszert, a 
nemzeti egységes interfészeket, valamint a 
kommunikációs infrastruktúrát.

a 40. cikk (2) bekezdésében, valamint a 72. 
cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt 
intézkedések Bizottság általi elfogadását 
követően késedelem nélkül kifejleszti és 
üzembe helyezi a központi rendszert, a 
nemzeti egységes interfészeket, valamint a 
kommunikációs infrastruktúrát. 
Meghatározza továbbá a fizikai felépítést 
és elvégzi az ETIAS figyelőlista műszaki 
irányítását.

Módosítás 309

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fejlesztés a technikai előírások 
kidolgozását és végrehajtását, a tesztelést 
és az átfogó projektkoordinációt foglalja 
magában.

A fejlesztés a technikai előírások 
kidolgozását és végrehajtását, a tesztelést 
és az átfogó projektkoordinációt foglalja 
magában. Az eu-LISA 
információbiztonsági kockázatelemzést 
végez és tart fenn, valamint követi a 
beépített és az alapértelmezett 
adatvédelem elveit.

Módosítás 310

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kialakítás és fejlesztés szakaszában 
létrehoznak egy legfeljebb 10 tagból álló 
programirányítási tanácsot. Ez a tanács az 
eu-LISA igazgatótanácsa által a saját tagjai 
vagy a póttagok közül kinevezett hat 
tagból, a 80. cikkben említett ETIAS-EES 
tanácsadó csoport elnökéből, az eu-LISA 
ügynökséget képviselő, annak ügyvezető 
igazgatója által kinevezett egy tagból, az 
Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséget képviselő, annak ügyvezető 
igazgatója által kinevezett egy tagból, 

(4) A kialakítás és fejlesztés szakaszában 
létrehoznak egy legfeljebb 11 tagból álló 
programirányítási tanácsot. Ez a tanács az 
eu-LISA igazgatótanácsa által a saját tagjai 
vagy a póttagok közül kinevezett hat 
tagból, a 80. cikkben említett ETIAS-EES 
tanácsadó csoport elnökéből, az eu-LISA 
ügynökséget képviselő, annak ügyvezető 
igazgatója által kinevezett egy tagból, az 
Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséget képviselő, annak ügyvezető 
igazgatója által kinevezett egy tagból, az 
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valamint a Bizottság által kinevezett egy 
tagból áll. Az eu-LISA igazgatótanácsa 
kizárólag azon tagállamokból nevez ki 
tagokat, amelyekre nézve az uniós jog 
értelmében teljes mértékben kötelezők az 
eu-LISA által üzemeltetett valamennyi 
nagyméretű informatikai rendszer 
fejlesztését, létrehozását, működtetését és 
használatát szabályozó jogalkotási 
eszközök, és amelyek részt fognak venni az 
ETIAS rendszerben. A programirányítási 
tanács havonta egyszer ülésezik. Ez a 
tanács biztosítja az ETIAS rendszer 
tervezési és fejlesztési szakaszának 
megfelelő irányítását. A programirányítási 
tanács havonta írásbeli jelentést készít a 
projekt haladásáról az igazgatótanács 
számára. Döntéshozatali hatáskörrel nem 
rendelkezik, és nem járhat el az 
igazgatótanács tagjainak képviseletében.

európai adatvédelmi biztos által kinevezett 
egy tagból, valamint a Bizottság által 
kinevezett egy tagból áll. Az eu-LISA 
igazgatótanácsa kizárólag azon 
tagállamokból nevez ki tagokat, amelyekre 
nézve az uniós jog értelmében teljes 
mértékben kötelezők az eu-LISA által 
üzemeltetett valamennyi nagyméretű 
informatikai rendszer fejlesztését, 
létrehozását, működtetését és használatát 
szabályozó jogalkotási eszközök, és 
amelyek részt fognak venni az ETIAS 
rendszerben. A programirányítási tanács 
havonta egyszer ülésezik. Ez a tanács 
biztosítja az ETIAS rendszer tervezési és 
fejlesztési szakaszának megfelelő 
irányítását. A programirányítási tanács 
havonta írásbeli jelentést készít a projekt 
haladásáról az igazgatótanács számára. 
Döntéshozatali hatáskörrel nem 
rendelkezik, és nem járhat el az 
igazgatótanács tagjainak képviseletében.

Módosítás 311

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS rendszer üzemeltetésének 
megkezdését követően az eu-LISA felelős 
a központi rendszer és a nemzeti egységes 
interfészek műszaki irányításáért. Az eu-
LISA a tagállamokkal együttműködve 
mindig biztosítja a – költség-haszon 
elemzés szerint – legjobb rendelkezésre 
álló technológiát. Az eu-LISA felelős 
továbbá a központi rendszer és a nemzeti 
egységes interfészek közötti 
kommunikációs infrastruktúra, valamint a 
nyilvánosan elérhető honlap, a mobil 
eszközökhöz használatos mobil 
alkalmazás, az e-mail szolgáltatás, a 
biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatás, a 
fuvarozók által használatos internetes 
átjáró, és a 6. cikkben említett kérelmek 
feldolgozásához használt webes 
szolgáltatás és szoftver műszaki 

Az ETIAS rendszer üzemeltetésének 
megkezdését követően az eu-LISA felelős 
a központi rendszer, a nemzeti egységes 
interfészek és az ETIAS figyelőlista 
műszaki irányításáért. Felel továbbá az 
ETIAS átvilágítási szabályok  
létrehozásához és aktualizálásához 
szükséges valamennyi műszaki 
vizsgálatért. Az eu-LISA a tagállamokkal 
együttműködve mindig biztosítja a – 
költség-haszon elemzés szerint – legjobb 
rendelkezésre álló technológia 
alkalmazását. Az eu-LISA felelős továbbá 
a központi rendszer és a nemzeti egységes 
interfészek közötti kommunikációs 
infrastruktúra, valamint a nyilvánosan 
elérhető honlap, a mobil eszközökhöz 
használatos mobil alkalmazás, az e-mail 
szolgáltatás, a biztonságos 
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irányításáért. felhasználóifiók-szolgáltatás, a fuvarozók 
által használatos internetes átjáró, és a 6. 
cikkben említett kérelmek feldolgozásához 
használt webes szolgáltatás és szoftver 
műszaki irányításáért.

Módosítás 312

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Unió tisztviselőire 
alkalmazandó személyzeti szabályzat 17. 
cikkének sérelme nélkül, az eu-LISA 
megfelelő szakmai titoktartási vagy azzal 
egyenértékű titoktartási szabályokat 
alkalmaz személyi állományának minden 
olyan tagjára, aki munkája során az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatokat 
kezel. Ez a kötelezettség ezen 
alkalmazottak hivatali vagy 
munkaviszonyának megszűnését, vagy 
tevékenységük befejeződését követően is 
fennáll.

(2) Az Európai Unió tisztviselőire 
alkalmazandó személyzeti szabályzat 17. 
cikkének sérelme nélkül, az eu-LISA 
megfelelő szakmai titoktartási szabályokat 
vagy azzal egyenértékű titoktartási 
kötelezettséget alkalmaz személyi 
állományának és szerződő felei személyi 
állományának minden olyan tagjára, aki 
munkája során az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt adatokat kezel. Ez a 
kötelezettség ezen alkalmazottak hivatali 
vagy munkaviszonyának megszűnését, 
vagy tevékenységük befejeződését 
követően is fennáll.

Módosítás 313

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az eu-LISA ellátja továbbá az 
ETIAS Információs Rendszer technikai 
használatára vonatkozó képzéssel 
kapcsolatos feladatokat.

(3) Az eu-LISA ellátja továbbá az 
ETIAS Információs Rendszer technikai 
használatára, valamint az ETIAS adatai 
minőségének javítását szolgáló 
intézkedésekre vonatkozó képzéssel 
kapcsolatos feladatokat.
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Módosítás 314

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ETIAS Központi Egység 
létrehozása és működtetése;

a) az ETIAS Központi Egység 
létrehozása és működtetése, valamint 
annak információbiztonsága;

Módosítás 315

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mielőtt az ETIAS Központi 
Egységnek az ETIAS Központi 
Rendszerhez hozzáférési jogosultsággal 
rendelkező személyi állománya számára 
engedélyezik az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt adatok feldolgozását, 
megfelelő képzésben kell részesíteni őket 
az adatbiztonságról és különösen az 
adatvédelmi szabályokról, valamint a 
vonatkozó alapvető jogokról.

(2) Mielőtt az ETIAS Központi 
Egységnek az ETIAS Központi 
Rendszerhez hozzáférési jogosultsággal 
rendelkező személyi állománya számára 
engedélyezik az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt adatok feldolgozását, 
megfelelő képzésben kell részesíteni őket 
az adatbiztonságról és különösen az 
adatvédelmi szabályokról, valamint a 
vonatkozó alapvető jogokról. Részt kell 
továbbá venniük az ETIAS Információs 
Rendszer technikai használatára, 
valamint az ETIAS adatai minőségének 
javítását szolgáló intézkedésekre 
vonatkozóan az eu-LISA által nyújtott 
képzéseken.

Módosítás 316

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ETIAS Nemzeti Egységek 
megszervezése, irányítása, üzemeltetése és 
karbantartása az automatikus feldolgozás 
során elutasított utazási engedély iránti 

b) az automatikus feldolgozás során 
egy vagy több pozitív találatot 
eredményező utazási engedély iránti 
kérelmek elbírálásáért, az azokról szóló 
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kérelmek elbírálása és az azokról szóló 
határozatok meghozatala érdekében;

határozatok meghozataláért és a 
lekérdezés során történő állásfoglalásért 
felelős ETIAS Nemzeti Egységek 
megszervezése, irányítása, üzemeltetése és 
karbantartása;

Módosítás 317

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) biztosítva, hogy az ETIAS 
Információs Rendszerben tárolt 
adatokhoz való hozzáférésre jogosult 
valamennyi hatóság megtegye az e 
rendeletnek való megfeleléshez, így az 
alapvető jogok és az adatbiztonság 
tiszteletben tartásának biztosításához 
szükséges intézkedéseket.

Módosítás 318

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Mielőtt az ETIAS Nemzeti 
Egységeknek az ETIAS Információs 
Rendszerhez való hozzáférési 
jogosultsággal rendelkező személyi 
állománya számára engedélyezik az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatok 
feldolgozását, megfelelő képzésben kell 
részesíteni őket az adatbiztonságról és 
különösen az adatvédelmi szabályokról, 
valamint a vonatkozó alapvető jogokról.

(3) Mielőtt az ETIAS Nemzeti 
Egységeknek az ETIAS Információs 
Rendszerhez való hozzáférési 
jogosultsággal rendelkező személyi 
állománya számára engedélyezik az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatok 
feldolgozását, megfelelő képzésben kell 
részesíteni őket az adatbiztonságról és 
különösen az adatvédelmi szabályokról, 
valamint a vonatkozó alapvető jogokról. 
Részt kell továbbá venniük az ETIAS 
Információs Rendszer technikai 
használatára, valamint az ETIAS adatai 
minőségének javítását szolgáló 
intézkedésekre vonatkozóan az eu-LISA 
által nyújtott képzéseken.
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Módosítás 319

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Europol biztosítja a 18. cikk (2) 
bekezdésének j) pontjában és (4) 
bekezdésében említett lekérdezések 
feldolgozását, és ennek megfelelően 
kiigazítja az információs rendszerét.

(1) Az Europol biztosítja a 18. cikk (2) 
bekezdésének j) pontjában és (4) 
bekezdésében említett lekérdezések 
feldolgozását, és ennek megfelelően 
kiigazítja az információs rendszereit.

Módosítás 320

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Europol feladata az ETIAS 
figyelőlista 29. cikkel összhangban történő 
létrehozása.

(2) Az Europol feladata az ETIAS 
figyelőlista 29. cikkel összhangban történő 
kezelése.

Módosítás 321

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Europol feladata véleményt 
nyilvánítani egy 26. cikk szerinti, 
lekérdezésre irányuló kérelem beérkezését 
követően.

(3) Az Europol feladata véleményt 
nyilvánítani egy 25. cikk szerinti, 
lekérdezésre irányuló kérelem beérkezését 
követően.

Módosítás 322

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
2016/399/EU rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) érvényes vízummal rendelkeznek, 
amennyiben az szükséges az 539/2001/EK 
tanácsi rendelet értelmében, illetve 
érvényes utazási engedéllyel rendelkeznek, 
amennyiben az szükséges [az Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszer létrehozásáról szóló rendelet] 
értelmében, kivéve, ha érvényes 
tartózkodási engedéllyel vagy huzamos 
tartózkodásra jogosító vízummal 
rendelkeznek;

b) érvényes vízummal rendelkeznek, 
amennyiben az szükséges az 539/2001/EK 
tanácsi rendelet értelmében, illetve 
legalább a tagállamok területére való 
belépés napjáig érvényes utazási 
engedéllyel rendelkeznek, amennyiben az 
szükséges [az Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer létrehozásáról 
szóló rendelet] értelmében, kivéve, ha 
érvényes tartózkodási engedéllyel vagy 
huzamos tartózkodásra jogosító vízummal 
rendelkeznek;

Módosítás 323

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a a pont (új)
2016/399/EU rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szöveg a következő albekezdésekkel 
egészül ki:
„[Az Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásáról szóló rendelet] 72. cikkének 
(1) és (2) bekezdésében meghatározott 
átmeneti időszakban az ETIAS rendszer 
használata nem lesz kötelező, és az 
érvényes utazási engedély meglétének 
kötelezettségét nem kell alkalmazni. A 
határőrök tájékoztatják a harmadik 
országok azon állampolgárait, akik a 
külső határok átlépésekor az utazási 
engedély meglétére vonatkozó 
kötelezettség hatálya alá esnek, hogy az 
átmeneti időszak lejártát követően 
rendelkezniük kell érvényes utazási 
engedéllyel. E célból a határőrök az e 
kategóriába tartozó utasok számára 
átadják [az Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásáról szóló rendelet] 72. cikkének 
(3) bekezdésében említett közös 
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tájékoztató füzetet.
[Az Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásáról szóló rendelet] 72. cikkének 
(4) és (5) bekezdésében meghatározott 
türelmi időszak alatt a határőrök 
kivételesen megengedik a harmadik 
országok azon állampolgárainak, akik az 
utazási engedély meglétére vonatkozó 
kötelezettség hatálya alá tartoznak, de 
nem rendelkeznek utazási engedéllyel, 
hogy átlépjék a külső határokat, 
amennyiben teljesítik az e cikk által előírt 
összes többi feltételt, feltéve, hogy [az 
Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásáról szóló rendelet] 72. cikkének 
(1) és (2) bekezdésében említett átmeneti 
időszak vége óta első alkalommal lépik át 
a tagállamok külső határait. A határőrök 
értesítik a harmadik országok azon 
állampolgárait, akik az utazási engedély 
meglétére vonatkozó kötelezettség hatálya 
alá tartoznak, azon kötelezettségről, hogy 
e cikkel összhangban rendelkezniük kell 
érvényes utazási engedéllyel.”

Indokolás

E rendelkezések az ETIAS-rendeletben szerepelnek. Ezeket azonban bele kell foglalni a 
Schengeni határellenőrzési kódexbe is, mivel a Schengeni határellenőrzési kódexben 
meghatározott beutazási feltételektől való eltérésekről rendelkeznek.

Módosítás 324

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETIAS rendszer működésének 
megkezdését követő hat hónapban az 
ETIAS rendszer használata nem lesz 
kötelező, és az érvényes utazási engedély 
meglétének kötelezettségét nem kell 
alkalmazni. A Bizottság a 78. cikknek 
megfelelően elfogadhat egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust ezen 

(1) Az ETIAS rendszer működésének 
megkezdését követő hat hónapban az 
ETIAS rendszer használata nem lesz 
kötelező, és az érvényes utazási engedély 
meglétének kötelezettségét nem kell 
alkalmazni. A Bizottság a 78. cikknek 
megfelelően elfogadhat egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust ezen 
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időszak legfeljebb további hat hónappal 
való meghosszabbításáról.

időszak legfeljebb további tizenkét 
hónappal való meghosszabbításáról.

Módosítás 325

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E hat hónapos időszak alatt a 
határőrök tájékoztatják a harmadik 
országok azon állampolgárait, akik a külső 
határok átlépésekor az utazási engedély 
meglétére vonatkozó kötelezettség hatálya 
alá esnek, hogy a hat hónapos időszak 
lejártát követően rendelkezniük kell 
érvényes utazási engedéllyel. Ebből a 
célból a határőrök az e kategóriába tartozó 
utasok számára átadnak egy közös 
tájékoztató füzetet.

(2) E hat hónapos időszak alatt a 
határőrök tájékoztatják a harmadik 
országok azon állampolgárait, akik a külső 
határok átlépésekor az utazási engedély 
meglétére vonatkozó kötelezettség hatálya 
alá esnek, hogy a hat hónapos időszak 
lejártát követően rendelkezniük kell 
érvényes utazási engedéllyel. Ebből a 
célból a határőrök az e kategóriába tartozó 
utasok számára átadnak egy közös 
tájékoztató füzetet. Az említett füzetet az e 
rendelet hatálya alá tartozó országokba 
delegált tagállami nagykövetségeken és az 
uniós küldöttségeknél is rendelkezésre 
kell bocsátani.

Módosítás 326

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös tájékoztató füzetet a 
Bizottságnak kell összeállítania és 
elkészítenie. Ezt a végrehajtási aktust a 79. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, és tartalmaznia kell legalább 
a 61. cikkben említett információkat. A 
tájékoztató füzetnek egyértelműnek, 
egyszerűnek és olyan nyelvi változatban 
elérhetőnek kell lennie, amelyet az adott 
személy megért vagy ésszerűen 
feltételezhető, hogy megért.

(3) A közös tájékoztató füzetet a 
Bizottságnak kell összeállítania és 
elkészítenie. Ezt a végrehajtási aktust a 79. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, és tartalmaznia kell legalább 
a 61. cikkben említett információkat. A 
tájékoztató füzetnek egyértelműnek, 
egyszerűnek kell lennie, a tagállamok 
összes hivatalos nyelvén és legalább az 
olyan harmadik országok egyik hivatalos 
nyelvén el kell készíteni, amelyek 
állampolgárai ezen rendelet hatálya alá 
tartoznak.
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Módosítás 327

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kérelmező állampolgársága, neme, 
születési dátuma;

b) a kérelmező állampolgárságai, 
neme, születési éve;

Módosítás 328

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) iskolai végzettség; törölve

Indokolás

A 15. cikk (2) bekezdés h) pontja törlésének megfelelően.

Módosítás 329

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a jelenlegi foglalkozás (terület), 
munkakör megnevezése;

törölve

Indokolás

A 15. cikk (2) bekezdés i) pontja törlésének megfelelően.

Módosítás 330

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az 
eu-LISA létrehozza, bevezeti és üzemelteti 
az (1) bekezdésben említett olyan adatokat 
tartalmazó központi adattárat, amelyek 
nem teszik lehetővé az egyének 
személyazonosítását, ugyanakkor az (1) 
bekezdésben felsorolt hatóságok számára 
testre szabható jelentéseket és statisztikákat 
tesznek elérhetővé, és ezáltal elősegítik az 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
értékelését, fokozzák a határellenőrzések 
hatékonyságát, megkönnyítik az ETIAS 
Központi Egység számára az utazási 
engedély iránti kérelmek feldolgozását, 
továbbá hozzájárulnak a tényeken alapuló 
uniós migrációs politika kialakításához. Az 
adattár napi statisztikákat is tartalmaz a (4) 
bekezdésben említett adatokról. A központi 
adattár az S-TESTA hálózaton keresztül 
biztonságosan hozzáférhető – ez a 
hozzáférés ellenőrzött és kizárólag a 
jelentések és statisztikák elérése céljából 
létrehozott speciális felhasználói profilok 
használatával lehetséges.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az 
eu-LISA a beépített és alapértelmezett 
adatvédelem alapelve szerint létrehozza, 
bevezeti és üzemelteti az (1) bekezdésben 
említett olyan adatokat tartalmazó központi 
adattárat, amelyek nem teszik lehetővé az 
egyének személyazonosítását, ugyanakkor 
az (1) bekezdésben felsorolt hatóságok 
számára testre szabható jelentéseket és 
statisztikákat tesznek elérhetővé, és ezáltal 
elősegítik az irreguláris migrációval 
kapcsolatos kockázatok és biztonsági 
fenyegetések, illetve a magas járványügyi 
kockázatok értékelését, fokozzák a 
határellenőrzések hatékonyságát, 
megkönnyítik az ETIAS Központi Egység 
számára az utazási engedély iránti 
kérelmek feldolgozását, továbbá 
hozzájárulnak a tényeken alapuló uniós 
migrációs politika kialakításához. Az 
adattár napi statisztikákat is tartalmaz a (4) 
bekezdésben említett adatokról. A központi 
adattár az S-TESTA hálózaton keresztül 
biztonságosan hozzáférhető – ez a 
hozzáférés ellenőrzött és kizárólag a 
jelentések és statisztikák elérése céljából 
létrehozott speciális felhasználói profilok 
használatával lehetséges.

A központi adattár üzemeltetésére 
vonatkozó részletes szabályokat, valamint 
az adattárra alkalmazandó adatvédelmi és 
biztonsági szabályokat a 79. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 78. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a központi adattár 
üzemeltetésére vonatkozó szabályok 
tekintetében, az információbiztonsági 
kockázatkezelés, valamint a beépített és 
alapértelmezett adatvédelem 
figyelembevételével. 

Módosítás 331

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az eu-LISA negyedévente közzétesz (4) Az eu-LISA negyedévente közzétesz 
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az ETIAS Információs Rendszerre 
vonatkozó statisztikákat, amelyekben 
szerepel különösen azon kérelmezőknek a 
száma és állampolgársága, akiktől 
megtagadták az utazási engedélyt, 
beleértve az elutasítás indoklását is, 
valamint a harmadik országok olyan 
állampolgárainak a száma és 
állampolgársága, akik utazási engedélyét 
megsemmisítették vagy visszavonták.

az ETIAS Információs Rendszerre 
vonatkozó statisztikákat, amelyekben 
szerepel különösen azon kérelmezőknek a 
száma és állampolgársága, akiknek kiadták 
vagy akiktől megtagadták az utazási 
engedélyt, beleértve az elutasítás 
indoklását is, valamint a harmadik 
országok olyan állampolgárainak a száma 
és állampolgársága, akik utazási engedélyét 
megsemmisítették vagy visszavonták.

Módosítás 332

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A statisztikai adatokból minden év 
végén összeállítják az adott évre vonatkozó 
negyedéves statisztikákat. 

(5) A statisztikai adatokból minden év 
végén összeállítják az adott évre vonatkozó 
éves jelentést. A jelentést közzéteszik és 
továbbítják az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak, az európai 
adatvédelmi biztosnak, az Európai Határ- 
és Partvédelmi Ügynökségnek, valamint a 
felügyeleti hatóságoknak.

Módosítás 333

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az eu-LISA a Bizottság kérésére 
rendelkezésre bocsátja az e rendelet 
végrehajtásához kapcsolódó konkrét 
szempontok alapján készített statisztikákat, 
valamint a (3) bekezdés szerinti 
statisztikákat.

(6) Az eu-LISA a Bizottság, az Európai 
Parlament és a Tanács kérésére 
rendelkezésre bocsátja az e rendelet 
végrehajtásához kapcsolódó konkrét 
szempontok alapján készített statisztikákat, 
valamint a (3) bekezdés szerinti 
statisztikákat.
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Módosítás 334

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS Információs Rendszer 
fejlesztésével, a meglévő nemzeti 
határőrizeti infrastruktúra integrálásával és 
a nemzeti egységes interfésszel való 
összekapcsolásával, a nemzeti egységes 
interfész elhelyezésével, az ETIAS 
Központi Egység és az ETIAS Nemzeti 
Egységek létrehozásával, valamint az 
ETIAS üzemeltetésével kapcsolatban 
felmerült költségeket az Unió általános 
költségvetése viseli.

Az ETIAS Információs Rendszer 
fejlesztésével, a meglévő nemzeti 
határőrizeti infrastruktúra integrálásával és 
a nemzeti egységes interfésszel való 
összekapcsolásával, a nemzeti egységes 
interfész elhelyezésével, az ETIAS 
Központi Egység és az ETIAS Nemzeti 
Egységek létrehozásával, valamint az 
ETIAS karbantartásával és 
üzemeltetésével, többek között az ETIAS 
Nemzeti Egységek személyzetével 
kapcsolatban felmerült költségeket az Unió 
általános költségvetése viseli. Az eu-LISA-
nak különös figyelmet kel fordítania a 
költségek emelkedésének kockázatára, és 
biztosítania kell a szerződő felek megfelelő 
ellenőrzését. 

Módosítás 335

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez alól kivételt képeznek az alábbi 
költségek:

törölve

a) a tagállamok projektirányítási irodái 
(találkozók, kiküldetések, irodák);
b) a nemzeti rendszerek elhelyezése 
(helyszín, végrehajtás, villamos energia, 
hűtés);
c) a nemzeti rendszerek üzemeltetése 
(üzemeltetők és támogatási szerződések);
d) a meglévő határellenőrzések testre 
szabása;
e) a nemzeti kommunikációs hálózatok 
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kialakítása, fejlesztése, végrehajtása, 
üzemeltetése és karbantartása;

Módosítás 336

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok pénzügyi támogatásban 
részesülnek a 66. cikkben szereplő 
feladataik ellátásával kapcsolatban 
felmerülő költségek ellentételezésére. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
78. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el ennek 
a pénzügyi támogatásnak a 
meghatározására.

Módosítás 337

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség, az eu-LISA ügynökség, az 
Europol, a nemzeti felügyeleti hatóságok, 
az európai adatvédelmi biztos és az ETIAS 
Etikai Testületének részét képező szervek 
megfelelő kiegészítő finanszírozásban 
részesülnek és biztosítják számukra az e 
rendelet keretében rájuk bízott feladat 
ellátásához szükséges személyzeti 
létszámot.

Módosítás 338

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS rendszerből származó bevételek 
a 966/2012/EU, EURATOM rendelet 21. 

Az ETIAS rendszerből származó bevételek 
a 966/2012/EU, EURATOM rendelet 21. 
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cikke (4) bekezdésével összhangban külső 
címzett bevételeknek minősülnek.

cikke (4) bekezdésével összhangban külső 
címzett bevételeknek minősülnek. Az 
ETIAS kialakításából származó költségek, 
valamint annak üzemeltetésével és 
fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
költségek fedezésén túl fennmaradó 
bevételt az uniós költségvetésbe kell 
utalni.

Módosítás 339

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS Központi Egység és a 
tagállamok értesítik az eu-LISA 
ügynökséget a 11. cikkben említett 
illetékes hatóságokról, amelyek 
hozzáféréssel rendelkeznek az ETIAS 
Információs Rendszerhez.

Az ETIAS Központi Egység és a 
tagállamok értesítik a Bizottságot és az eu-
LISA ügynökséget a 11. cikkben említett 
illetékes hatóságokról, amelyek 
hozzáféréssel rendelkeznek az ETIAS 
Információs Rendszerhez.

Módosítás 340

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E hatóságok összesített jegyzékét közzé 
kell tenni az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában az ETIAS 77. cikk szerinti 
működésbe lépését követően három 
hónapon belül. A jegyzék módosulása 
esetén az eu-LISA évente frissített 
összesített jegyzéket tesz közzé.

törölve

Módosítás 341

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
43. cikkben említett kijelölt hatóságaikról, 
és haladéktalanul bejelentik ezen adatok 
bármilyen változását. 

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot 
és az eu-LISA ügynökséget a 43. cikkben 
említett kijelölt hatóságaikról, és 
haladéktalanul bejelentik ezen adatok 
bármilyen változását. 

Módosítás 342

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság az (1) bekezdésnek 
megfelelően bejelentett információkat egy 
folyamatosan frissített, nyilvános 
honlapon elérhetővé teszi a tagállamok és 
a nyilvánosság számára. 

(5) A Bizottság az (1), (2) és a 
(3) bekezdésnek megfelelően bejelentett 
információkat közzéteszi az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában. Amennyiben az 
információk módosulnak, a Bizottság 
évente egyszer közzéteszi az információk 
frissített, összesített változatát. A Bizottság 
egy folyamatosan frissített, nyilvános 
weboldalt üzemeltet, amely könnyen 
hozzáférhető módon tartalmazza ezeket az 
információkat. 

Módosítás 343

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) hatályba léptek a 10. cikkben 
említett, azon információs rendszerekre 
vonatkozó jogi aktusok szükséges 
módosításai, amelyek esetében az ETIAS 
Információs Rendszerrel 
interoperabilitást kell lehetővé tenni;
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Módosítás 344

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – -a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) az eu-LISA ügynökséget az ETIAS 
üzemeltetési igazgatásával megbízó 
1077/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 1a szükséges módosítása 
hatályba lépett;
________________
1a A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség nagyméretű 
IT-rendszereinek operatív irányítását 
végző ügynökség létrehozásáról szóló, 
2011. október 25-i 1077/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 286., 
2011.11.1., 1. o.).

Módosítás 345

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – -a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) hatályba léptek a 18. cikkben 
említett információs rendszerekre 
vonatkozó jogi aktusok azon szükséges 
módosításai, amelyek rendelkeznek az 
ETIAS Központi Egység ezen 
adatbázisokhoz való hozzáféréséről;

Módosítás 346

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépésének napjától]-tól/től 
határozatlan időre szóló felhatalmazást kap 

(2) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépésének napjától]-tól/től 
határozatlan időre szóló felhatalmazást kap 
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a 15. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 16. 
cikk (4) bekezdésében, a 28. cikk (3) 
bekezdésében, valamint a 72. cikk (1) és 
(5) bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

a 6. cikk (3a) bekezdésében, a 13. cikk db) 
pontjában, a 15. cikk (5) és (6) 
bekezdésében, a 16. cikk (4) bekezdésében, 
a 26a cikkben, a 28. cikk (3) 
bekezdésében, a 32. cikk (2a) 
bekezdésében, a 33. cikkben, a 72. cikk (1) 
és (5) bekezdésében, a 73. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a 74. cikkben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

Módosítás 347

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 15. cikk (3) és 
(4) bekezdésében, a 16. cikk (4) 
bekezdésében, a 28. cikk (3) bekezdésében, 
valamint a 72. cikk (1) és (5) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az adott határozatban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6. cikk (3a) 
bekezdésében, a 13. cikk db) pontjában, a 
15. cikk (5) és (6) bekezdésében, a 16. cikk 
(4) bekezdésében, a 26a cikkben, a 28. 
cikk (3) bekezdésében, a 32. cikk (2a) 
bekezdésében, a 33. cikkben, a 72. cikk (1) 
és (5) bekezdésében, a 73. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a 74. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az adott 
határozatban meghatározott felhatalmazást. 
A határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Módosítás 348

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5)  A 15. cikk (2) és (4) bekezdése, a 
16. cikk (4) bekezdése, a 28. cikk (3) 
bekezdése, valamint a 72. cikk (1) és (4) 
bekezdése értelmében elfogadott, 

(5) A 6. cikk (3a) bekezdése, a 13. cikk 
db) pontja, a 15. cikk (5) és (6) bekezdése, 
a 16. cikk (4) bekezdése, a 26a. cikk, a 28. 
cikk (3) bekezdése, a 32. cikk (2a) 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő [két 
hónapon] belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam [két 
hónap]-pal meghosszabbodik.

bekezdése, a 33. cikk, valamint a 72. cikk 
(1) és (5) bekezdése, a 73. cikk (2) 
bekezdése és a 74. cikk értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő [két 
hónapon] belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam [két 
hónap]-pal meghosszabbodik.

Módosítás 349

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) [E rendelet hatálybalépése után hat 
hónap – OPOCE, illesszék be az aktuális 
dátumot]-ig, majd azt követően hat 
hónaponként az ETIAS Információs 
Rendszer fejlesztési szakasza alatt az eu-
LISA jelentést készít az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a központi 
rendszer, az egységes interfészek, valamint 
a központi rendszer és az egységes 
interfészek közötti kommunikációs 
infrastruktúra fejlesztésének helyzetéről. A 
fejlesztés befejeztével jelentést kell 
benyújtani az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amely részletesen bemutatja a 
célok – különösen a tervezéssel és a 
költségekkel kapcsolatos célok – 
megvalósítását és az esetleges eltérések 
indokait.

(2) [E rendelet hatálybalépése után hat 
hónap – OPOCE, illesszék be az aktuális 
dátumot]-ig, majd azt követően hat 
hónaponként az ETIAS Információs 
Rendszer fejlesztési szakasza alatt az eu-
LISA jelentést készít az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a központi 
rendszer, az egységes interfészek, valamint 
a központi rendszer és az egységes 
interfészek közötti kommunikációs 
infrastruktúra fejlesztésének helyzetéről. E 
jelentésnek részletes információkat kell 
tartalmaznia a felmerült költségekről, 
valamint azokról az esetleges 
kockázatokról, amelyek hatással lehetnek 
a rendszer összköltségére, amelyet a 74. 
cikkel összhangban az Unió általános 
költségvetéséből kell fedezni. A fejlesztés 
befejeztével jelentést kell benyújtani az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amely részletesen bemutatja a célok – 
különösen a tervezéssel és a költségekkel 
kapcsolatos célok – megvalósítását és az 
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esetleges eltérések indokait.

Módosítás 350

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Három évvel azután, hogy az ETIAS 
rendszer megkezdte működését és ezt 
követően négyévente a Bizottság értékeli 
az ETIAS rendszert, és szükség esetén 
ajánlásokat fogalmaz meg az Európai 
Parlament és a Tanács felé. Az 
értékelésnek ki kell térnie a következőkre:

Két évvel azután, hogy az ETIAS rendszer 
megkezdte működését és ezt követően 
háromévente a Bizottság értékeli az 
ETIAS rendszert, és szükség esetén 
ajánlásokat fogalmaz meg az Európai 
Parlament és a Tanács felé, amelyek 
költségvetési vonzatát részletesen értékeli. 
Az értékelésnek ki kell térnie a 
következőkre:

Módosítás 351

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ETIAS rendszer annak 
célkitűzései, megbízatása és feladatai 
tekintetében elért eredmények;

a) a költségek és az ETIAS rendszer 
által célkitűzései, megbízatása és feladatai 
tekintetében elért eredmények;

Módosítás 352

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ETIAS rendszer teljesítményének 
és munkamódszereinek hatása, 
eredményessége és hatékonysága a 
célkitűzéseivel, megbízatásával és 
feladataival összefüggésben;

b) az ETIAS rendszer teljesítményének 
és munkamódszereinek hatása (az ETIAS 
Központi Egységet és az ETIAS Nemzeti 
Egységeket is ide számítva), 
eredményessége és hatékonysága a 
célkitűzéseivel, megbízatásával és 
feladataival összefüggésben;
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Módosítás 353

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az ETIAS rendszer biztonsága;

Módosítás 354

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az automatizált kérelemfeldolgozó 
rendszer által a kockázatelemzéshez 
használt szabályok;

c) a kockázatelemzéshez használt 
átvilágítási szabályok;

Módosítás 355

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az ETIAS figyelőlista;

Módosítás 356

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az Unió és az érintett harmadik 
ország közötti diplomáciai kapcsolatokra 
gyakorolt hatás;

Módosítás 357

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – f b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) a generált uniós bevételek, valamint 
az uniós szerveknél és tagállamoknál 
felmerült kiadások.

Módosítás 358

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az értékelésről szóló jelentést 
megküldi az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság az értékelésről szóló jelentést 
megküldi az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az európai adatvédelmi 
biztosnak és az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének.

Módosítás 359

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az ETIAS felügyelőlistán alapuló 
pozitív találat alapján elutasított utazási 
engedély iránti kérelmek száma;

Módosítás 360

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és az Europol éves jelentéseit 
a következő év június 30-ig kell eljuttatni a 
Bizottsághoz.

A tagállamok és az Europol éves jelentéseit 
a következő év június 30-ig kell eljuttatni a 
Bizottsághoz, az Európai Parlamenthez és 
a Tanácshoz.
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Módosítás 361

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet a Bizottság által a 77. 
cikkel összhangban meghatározott 
időponttól kell alkalmazni, a 62., 63., 68., 
74., 76., 78. és 79. cikk, valamint a 77. 
cikk (1) bekezdésében említett 
intézkedésekre vonatkozó rendelkezések 
kivételével, amelyeket e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától kell 
alkalmazni.

Módosítás 362

Rendeletre irányuló javaslat
1 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. melléklet
A 15. cikk (4) bekezdésének b) pontjában 
említett bűncselekmények jegyzéke
1. terrorista bűncselekmények,
2. bűnszervezetben való részvétel,
3. emberkereskedelem,
4. gyermekek szexuális 
kizsákmányolása és gyermekpornográfia,
5. kábítószerek és pszichotróp anyagok 
tiltott kereskedelme,
6. fegyverek, lőszerek és 
robbanóanyagok tiltott kereskedelme,
7. korrupció,
8. csalás, ideértve az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő csalást is,
9. bűncselekményből származó 
jövedelem tisztára mosása és 
pénzhamisítás, beleértve az 
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euróhamisítást is,
10. számítástechnikai bűnözés / 
kiberbűnözés,
11. környezetkárósító bűnözés, beleértve 
a veszélyeztetett állatfajok, valamint a 
veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott 
kereskedelmét,
12. jogellenes beutazás és tartózkodás 
elősegítése,
13. szándékos emberölés, súlyos testi 
sértés,
14. emberi szervek és szövetek tiltott 
kereskedelme,
15. emberrablás, személyi szabadság 
megsértése és túszejtés,
16. szervezett és fegyveres rablás,
17. kulturális javak – ezen belül 
régiségek és műtárgyak – tiltott 
kereskedelme,
18. termékhamisítás és szerzői jog 
megsértése,
19. okmányhamisítás és azokkal való 
kereskedelem,
20. hormontartalmú anyagok és más 
növekedésserkentők tiltott kereskedelme,
21. nukleáris vagy radioaktív anyagok 
tiltott kereskedelme,
22. erőszakos nemi közösülés,
23. a Nemzetközi Büntetőbíróság 
joghatósága alá tartozó bűncselekmények,
24. légi jármű/hajó jogellenes 
hatalomba kerítése,
25. szabotázs,
26. lopott gépjárművek kereskedelme,
27. ipari kémkedés,
28. gyújtogatás,
29. rasszizmus és idegengyűlölet.
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