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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.3.2019 A8-0018/105

Módosítás 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0018/2018
Daniel Dalton
A harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel 
kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a tagállamok 
büntetőbíróságai által hozott jogerős 
határozatok hatálya alá tartozó harmadik 
országbeli állampolgárok 
személyazonossági adatainak az ilyen 
határozatok meghozatalának helye szerinti 
tagállam(ok) azonosítása céljából történő 
kezelésére vonatkozik.

Ez a rendelet a tagállamok 
büntetőbíróságai által hozott jogerős 
határozatok hatálya alá tartozó harmadik 
országbeli állampolgárok 
személyazonossági adatainak az ilyen 
határozatok meghozatalának helye szerinti 
tagállam(ok) azonosítása céljából történő 
kezelésére vonatkozik. E rendelet 
rendelkezései nem vonatkoznak az Unió 
azon polgáraira, akik valamely harmadik 
ország állampolgárságával is 
rendelkeznek, és akik a tagállamokban 
hozott ítéletek hatálya alá tartoznak.

Or. en

Indokolás

E rendelet – az intézményközi tárgyalások nyomán – eltérő bánásmódot határoz meg azon 
polgárok tekintetében, akik csak egy tagállam állampolgárságával rendelkeznek, illetve azok 
tekintetében, akik harmadik ország állampolgárságával is rendelkeznek. A tárgyalások során 
nem merült fel olyan érdemi bizonyíték, amely igazolná ezt az eltérő bánásmódot, így ez az 
uniós és a nemzetközi jog szerint könnyen megkülönböztetésnek minősülhet. Ezért e 
különbségtételt törölni kell a rendeletből. A módosítás célja az e kérdéssel kapcsolatos vita 
megnyitása, és elismeri, hogy ezt a szöveg egészének tükröznie kell.
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6.3.2019 A8-0018/106

Módosítás 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0018/2018
Daniel Dalton
A harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel 
kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 cikk törölve
Az arcképmásokra vonatkozó különös 

szabályok
1. Az 5. cikk (2) bekezdésében 
említett arcképmások kizárólag arra 
használhatók fel, hogy megerősítsék az 
alfanumerikus lekérdezés vagy 
ujjnyomatokat alkalmazó lekérdezés 
eredményeként azonosított harmadik 
országbeli állampolgárok 
személyazonosságát.
2. Amint technikailag lehetségessé 
válik, az arcképmások arra is 
felhasználhatók, hogy harmadik 
országbeli állampolgárokat e biometrikus 
azonosító alapján azonosítsanak. Mielőtt e 
funkciót az ECRIS-TCN rendszerbe 
bevezetnék, a Bizottság a szükséges 
technológia rendelkezésre állásáról és 
alkalmazhatóságáról jelentést terjeszt elő, 
amelyre vonatkozóan az Európai 
Parlamenttel konzultációt folytat.

Or. en
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Indokolás

Jelenleg alig van olyan tagállam, amely jól működő, a digitális felismerést és összehasonlítást 
lehetővé tevő arcképmás-kezelő rendszerrel rendelkezik. Ezért korai lenne ezt az ECRIS-TCN 
rendszerbe bevezetni. Ez annál is inkább igaz, mivel még az ujjlenyomatok összehasonlítása 
sem működik megbízható módon. E módosítás célja az arcképmásokról szóló vita megnyitása 
a magánélet védelmét, az adatvédelmet és a műszaki megvalósíthatóságot érintő 
megfontolások miatt, amelyeknek az egész szövegben tükröződniük kell.
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6.3.2019 A8-0018/107

Módosítás 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0018/2018
Daniel Dalton
A harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel 
kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha valamely tagállam egy 
harmadik országbeli állampolgárra 
vonatkozó bűnügyi nyilvántartási 
információkat kér az említett harmadik 
országbeli állampolgárral szembeni 
büntetőeljárás céljából vagy a 
büntetőeljárástól eltérő, a nemzeti jogával 
összhangban álló bármely célból, e 
tagállam központi hatósága az ECRIS-
TCN rendszert használja a szóban forgó 
harmadik országbeli állampolgárra 
vonatkozó bűnügyi nyilvántartási 
információkat őrző tagállam(ok) 
azonosítására annak érdekében, hogy az 
ECRIS-en keresztül beszerezze a korábbi 
ítéletekre vonatkozó információkat.

(1) A tagállamok központi 
hatóságainak az ECRIS-TCN rendszert 
kell használniuk a harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozó bűnügyi 
nyilvántartási információkkal rendelkező 
tagállam(ok) azonosítására annak 
érdekében, hogy az ECRIS útján korábbi 
ítéletekre vonatkozóan információkat 
szerezzenek, amikor az érintett 
tagállamban az adott személyre 
vonatkozóan bűnügyi nyilvántartási 
információkat kérnek az e személlyel 
szembeni büntetőeljárás céljából vagy 
valamely alábbi célból, amennyiben a 
nemzeti jog így rendelkezik és azzal 
összhangban: – valamely személy 
kérelmére a bűnügyi nyilvántartásban rá 
vonatkozóan szereplő adatok ellenőrzése; 
– biztonsági ellenőrzés;– engedély 
szerzése;– munkavállalók átvilágítása;– 
átvilágítás gyermekekkel vagy különleges 
bánásmódot igénylő személyekkel való 
közvetlen és rendszeres kapcsolattartással 
járó önkéntes tevékenységek végzéséhez; – 
vízumeljárás, állampolgárság 
megszerzésére irányuló eljárás és 
migrációs eljárások, a menekültügyi 
eljárásokat is beleértve; valamint 
közbeszerzési szerződésekkel és állami 
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vizsgákkal összefüggő ellenőrzések. 
Mindazonáltal egyedi esetekben a 
bűnügyi nyilvántartási információkat kérő 
hatóság dönthet úgy, hogy az ECRIS-
TCN rendszer használata nem helyénvaló, 
kivéve az olyan eseteket, ha valamely 
harmadik országbeli állampolgár a 
bűnügyi nyilvántartásban rá vonatkozóan 
szereplő adatokról kér információt 
valamely tagállam központi hatóságától, 
vagy ha az információk iránti 
megkeresésre a 2011/93/EU irányelv 10. 
cikke (2) bekezdésének alkalmazásában 
bűnügyi nyilvántartási információk 
megszerzése céljából kerül sor.
(1a) A tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározottaktól eltérő célokra nem 
használhatják az ECRIS-TCN rendszert.

Or. en

Indokolás

Az ECRIS-TCN használatát korlátozni kell azon tagállamok azonosítására, amelyek bűnügyi 
nyilvántartási információkkal rendelkeznek, valamint a 7. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
célokra. A módosítás célja ezért a 7. cikk (1a) bekezdésének törlése az intézményközi 
tárgyalások eredményeként létrejött szövegből, a szöveg itt megjelenő többi részének 
megtartása mellett.


