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MÓDOSÍTÁSOK 

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Különösen érzékeny biometrikus 

adatok kerülnek gyűjtésre. 

Érzékenységükre tekintettel gyűjtésüket és 

felhasználásukat gondosan elemezni kell, 

mielőtt döntés születik a SIS-ben való 

rögzítésükről. Biometrikus azonosítókat 

kell bevezetni és lekérdezést végezni csak 

sajátos körülmények között lehet bennük, 

ami eleget tesz az adatvédelmi jogi 

keretben foglalt arányossági 

követelményeknek. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) E rendeletnek a nemzeti hatóságok 

közötti konzultációra vonatkozó kötelező 

szabályokat kell megállapítania abban az 

esetben, ha egy harmadik országbeli 

állampolgár érvényes tartózkodási 

engedéllyel rendelkezik vagy azt szerezhet, 

vagy egy tagállamban tartózkodási jogot 

biztosítanak vagy engedélyeznek számára, 

és egy másik tagállam beutazási és 

tartózkodási tilalmat elrendelő 

figyelmeztető jelzést szándékozik kiadni 

vagy vitt már be az érintett harmadik 

országbeli állampolgárral szemben. Az 

ilyen helyzet súlyos bizonytalanságot okoz 

a határőröknek, a rendőrségnek és 

(21) E rendeletnek a nemzeti hatóságok 

közötti konzultációra vonatkozó kötelező 

szabályokat kell megállapítania abban az 

esetben, ha egy harmadik országbeli 

állampolgár érvényes tartózkodási 

engedéllyel rendelkezik vagy azt szerezhet, 

vagy egy tagállamban tartózkodási jogot 

biztosítanak vagy engedélyeznek számára, 

és egy másik tagállam beutazási és 

tartózkodási tilalmat elrendelő 

figyelmeztető jelzést szándékozik kiadni 

vagy vitt már be az érintett harmadik 

országbeli állampolgárral szemben. Az 

ilyen helyzet súlyos bizonytalanságot okoz 

a határőröknek, a rendőrségnek és 
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bevándorlási hatóságoknak. Ezért 

helyénvaló előírni a végleges eredményt 

biztosító, gyors konzultáció kötelező 

határidejét annak elkerülése érdekében, 

hogy veszélyt jelentő személyek 

léphessenek be a schengeni térségbe. 

bevándorlási hatóságoknak. Ezért 

helyénvaló előírni egyértelmű 

iránymutatásokat és a végleges eredményt 

biztosító, gyors konzultáció kötelező 

határidejét annak elkerülése érdekében, 

hogy veszélyt jelentő személyek 

léphessenek be a schengeni térségbe. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Az e rendelet alkalmazásában a 

SIS-ben kezelt adatok nem továbbíthatók 

harmadik országok vagy nemzetközi 

szervezetek számára és nem bocsáthatók 

azok rendelkezésére. 

(26) Az e rendelet alkalmazásában a 

SIS-ben kezelt és tárolt adatok, valamint a 

SIS-ben található, már az engedéllyel 

rendelkező hatóságok rendelkezésére 

bocsátott információk nem továbbíthatók 

harmadik országok vagy nemzetközi 

szervezetek számára és nem bocsáthatók 

azok rendelkezésére. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

42 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (42a) A kiszolgáltatott helyzetben lévő 

harmadik országbeli állampolgárok, 

például a gyermekek személyes adatainak 

kezelésére különleges biztosítékokat kell 

előírni. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

42 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (42b) A gyermekekkel kapcsolatos 

esetekben e rendelet alkalmazása során 

elsődleges szempontként kell figyelembe 

venni a gyermek mindenek felett álló 

érdekékeit. Ha a SIS-be gyermekre 

vonatkozó adatot rögzítenek, azt csak 

eltűnt gyermekekkel kapcsolatos ügyek 

megelőzésének, észlelésének és 

kivizsgálásának, valamint a gyermek 

mindenek felett álló érdekeinek védelme 

céljára szabad felhasználni, összhangban 

a gyermek jogairól szóló ENSZ-

egyezménnyel. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

42 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (42c) A SIS-hez kapcsolódó minden 

intézkedésnek összhangban kell állnia az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával. A 

tagállamoknak az Európai Unió 

Menekültügyi Ügynöksége és az Európai 

Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által 

közösen megállapított és ellenőrzött 

iránymutatásokat kell alkalmazniuk, hogy 

közös gyakorlattal rendelkezzenek az 

irreguláris harmadik országbeli 

állampolgárok ujjnyomatának levétele és 

arcképmásának rögzítése tekintetében. A 

tagállamoknak az ujjnyomatvétel és 

arcképmáskészítés ideje alatt mindenkor 

tiszteletben kell tartaniuk a kiskorú 

méltóságát és testi épségét. A tagállamok 

nem alkalmazhatnak kényszert az 

ujjnyomatvétel megvalósítására. 

Indokolás 

Összhangban a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel a gyermekkel emberségesen és 

tisztelettel, a korából fakadó szükségleteket figyelembe véve kell bánni. Ezért külön figyelmet 

kell fordítani a kiskorúak különleges helyzetére. A gyermek mindenek felett álló érdekeire 
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mindig elsődleges figyelmet kell fordítani. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (53a) A rendelet semmilyen módosítása 

vagy új rendelkezése sem jelenthet 

szükségtelen akadályokat a schengeni 

térséghez a jövőben vagy jelenleg 

csatlakozó tagállamok számára. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság – a nemzeti felügyeleti 

hatóságokkal és az európai adatvédelmi 

biztossal együttműködve – rendszeresen 

kampányokat folytat, tájékoztatva a 

közvéleményt a SIS célkitűzéseiről, a tárolt 

adatokról, a SIS-hez hozzáféréssel 

rendelkező hatóságokról és az érintettek 

jogairól. A tagállamok nemzeti felügyeleti 

hatóságaikkal együttműködésben 

kidolgozzák és végrehajtják a polgárok 

SIS-ről való általános tájékoztatásához 

szükséges politikákat. 

A Bizottság – a nemzeti felügyeleti 

hatóságokkal és az európai adatvédelmi 

biztossal együttműködve – rendszeresen 

kampányokat folytat, tájékoztatva a 

közvéleményt, többek között a harmadik 

országbeli állampolgárokat a SIS 

célkitűzéseiről, a tárolt adatokról, a SIS-

hez hozzáféréssel rendelkező hatóságokról 

és az érintettek jogairól. A tagállamok 

nemzeti felügyeleti hatóságaikkal 

együttműködésben kidolgozzák és 

végrehajtják a polgárok, többek között a 

harmadik országbeli állampolgárok SIS-

ről való általános tájékoztatásához 

szükséges politikákat. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – s pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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s) az adott személy személyazonosító 

okmányának típusa; 

s) az adott személy jelenlegi vagy 

korábbi személyazonosító okmányainak 

vagy eddig álnéven használt egyéb 

dokumentumainak típusa; 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – u pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

u) az adott személy személyazonosító 

okmányának száma(i); 

u) az adott személy jelenlegi vagy 

korábbi személyazonosító okmányainak 

vagy eddig álnéven használt egyéb 

dokumentumainak száma; 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A beutazási és tartózkodási tilalmat 

elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt 

álló harmadik országbeli állampolgárra 

vonatkozó adatokat az illetékes 

közigazgatási vagy igazságügyi hatóságok 

által – egyedi elbírálás alapján és a nemzeti 

jogban megállapított eljárási szabályoknak 

megfelelően – hozott határozatban 

elrendelt nemzeti figyelmeztető jelzés 

alapján rögzítik a SIS-ben. Az e 

határozatok elleni jogorvoslati kérelmeket 

a nemzeti jognak megfelelően kell 

benyújtani. 

(1) A beutazási és tartózkodási tilalmat 

elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt 

álló harmadik országbeli állampolgárra 

vonatkozó adatokat az illetékes 

közigazgatási vagy igazságügyi hatóságok 

által – egyedi elbírálás alapján és a nemzeti 

jogban megállapított eljárási szabályoknak 

megfelelően – hozott határozatban 

elrendelt nemzeti figyelmeztető jelzés 

alapján rögzítik a SIS-ben, tiszteletben 

tartva a non bis in idem elvét. Az (EU) 

2016/679 rendeletnek való teljes körű 

megfelelés mellett biztosítani kell az e 

határozatok elleni hatékony jogorvoslati 

lehetőségeket, valamint a személyes 

adatokhoz való hozzáférés, és törlésük, 

kiegészítésük vagy megerősítésük jogát 

azon harmadik országbeli állampolgárok 

számára is, akik nem tartózkodnak az EU 

területén. 
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Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 24. cikk (2) és (3) bekezdése, 

valamint a 27. cikk alkalmazásában, a SIS-

ben rögzített adatokhoz való hozzáférés és 

az ilyen adatok közvetlen lekérdezésének 

joga ugyanakkor feladataik gyakorlása 

során a nemzeti jogszabályokban 

meghatározott, többek között 

büntetőeljárásban a közvád emelésére és 

vádemelés előtti igazságügyi vizsgálatra 

illetékes nemzeti igazságügyi hatóságokat, 

valamint koordinációs hatóságaikat is 

megilleti. 

(2) Csak kijelölt hatóságok jogszerű 

engedéllyel rendelkező személyi 

állománya férhet hozzá a SIS-hez 

megfelelő adatbiztonsági és adatvédelmi 

képzések után. A 24. cikk (2) és (3) 

bekezdése, valamint a 27. cikk 

alkalmazásában, a SIS-ben rögzített 

adatokhoz való hozzáférés és az ilyen 

adatok közvetlen lekérdezésének joga 

ugyanakkor feladataik gyakorlása során a 

nemzeti jogszabályokban meghatározott, 

többek között büntetőeljárásban a közvád 

emelésére és vádemelés előtti igazságügyi 

vizsgálatra illetékes nemzeti igazságügyi 

hatóságokat, valamint koordinációs 

hatóságaikat is megilleti. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az érintetteknek azt a jogát, hogy 

hozzáférhessenek a SIS-ben e rendeletnek 

megfelelően rögzített, rájuk vonatkozó 

adatokhoz, és az ilyen adatok helyesbítését 

vagy törését kérjék, azon tagállam jogával 

összhangban kell gyakorolni, amely előtt 

erre a jogra hivatkoznak. 

(1) Az érintetteknek azt a jogát, hogy 

hozzáférhessenek a SIS-ben e rendeletnek 

megfelelően rögzített, rájuk vonatkozó 

adatokhoz, és az ilyen adatok helyesbítését 

vagy törését kérjék, azon tagállam jogával 

összhangban kell gyakorolni, amely előtt 

erre a jogra hivatkoznak, függetlenül attól, 

hogy az érintett az Unió területén 

tartózkodik-e. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

49 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Mindenkinek jogában áll bármely 

tagállam bíróságához vagy a nemzeti jog 

szerinti illetékes hatóságához keresetet 

benyújtani a rá vonatkozó figyelmeztető 

jelzéshez kapcsolódó információkhoz való 

hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy 

a figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos 

kártérítés céljából. 

(1) Mindenkinek jogában áll bármely 

tagállam bíróságához vagy a nemzeti jog 

szerinti illetékes hatóságához keresetet 

benyújtani a rá vonatkozó figyelmeztető 

jelzéshez kapcsolódó információkhoz való 

hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy 

a figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos 

kártérítés céljából, függetlenül attól, hogy 

az Unió területén tartózkodik-e, amikor 

ezt a keresetet benyújtja. 
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