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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó egyetért a Vízuminformációs Rendszer (VIS) megerősítésére irányuló bizottsági 
javaslat célkitűzéseivel, amelyek arra irányulnak, hogy megkönnyítsék a vízumkérelmezési 
eljárást, megkönnyítsék és megerősítsék az ellenőrzéseket a tagállamok területén és a külső 
határátkelőhelyeken, valamint fokozzák a schengeni térség belső biztonságát a hosszú távú 
tartózkodásra jogosító vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik 
országbeli állampolgárokra vonatkozó információk tagállamok közötti cseréjének 
megkönnyítésével. Ez javítani fogja az Unión belül és annak határán a biztonság 
megerősítését, a jogszerű utazók külső határok átlépésének és a térségen belül a belső 
határellenőrzések nélküli szabad mozgásának megkönnyítését, valamint a schengeni külső 
határok kezelésének elősegítését. 

Az előadó indokoltnak és arányosnak tekinti az uniós költségvetést érintő becsült költségeket, 
de sürgeti a Bizottságot, az eu-LISA-t, a Frontexet, az Europolt, a CEPOL-t és a tagállamokat, 
hogy biztosítsák a lehető legnagyobb mértékű költséghatékonyságot.

Az előadó számos rendelkezést erősít meg a jelentéstételre és az értékelésre vonatkozóan 
annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság szorosan nyomon követhesse a megerősített 
VIS fejlesztését és működését.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A VIS-ben rögzített adatok 
pontosságáért viselt tagállami felelősség 
sérelme nélkül, az eu-LISA felel az 
adatminőség új adatminőség-ellenőrzési 
eszköz bevezetésével történő javításáért, 
valamint a tagállamoknak történő 
rendszeres időközönkénti jelentéstételért.

(43) A VIS-ben rögzített adatok 
pontosságáért viselt tagállami felelősség 
sérelme nélkül, az eu-LISA felel az 
adatminőség új adatminőség-ellenőrzési 
eszköz bevezetésével, karbantartásával és 
folyamatos frissítésével történő javításáért, 
valamint a tagállamoknak történő 
rendszeres időközönkénti jelentéstételért.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
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44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az eu-LISA-nak képesnek kell 
lennie arra, hogy az adatok 
sértetlenségének veszélyeztetése nélkül 
kapacitást dolgozzon ki a tagállamoknak, a 
Bizottságnak és a Határ- és Partvédelmi 
Ügynökségnek szóló statisztikai 
jelentéstétel tekintetében, hogy lehetővé 
tegye a VIS használatának megfelelőbb 
figyelemmel kísérését a migrációs 
nyomással és a határigazgatással 
kapcsolatos tendenciák elemzése céljából. 
Ezért központi statisztikai adatbázist kell 
létrehozni. Az elkészített statisztikák 
egyike sem tartalmazhat személyes adatot.

(44) Az eu-LISA-nak képesnek kell 
lennie arra, hogy az adatok 
sértetlenségének veszélyeztetése nélkül 
kapacitást dolgozzon ki a tagállamoknak, a 
Bizottságnak és az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökségnek szóló 
statisztikai jelentéstétel tekintetében, hogy 
lehetővé tegye a VIS használatának 
megfelelőbb figyelemmel kísérését a 
migrációs nyomással és a határigazgatással 
kapcsolatos tendenciák elemzése céljából. 
Ezért központi statisztikai adatbázist kell 
létrehozni. Az elkészített statisztikák 
egyike sem tartalmazhat személyes adatot.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) Ez a rendelet a célkitűzései (a 
vízumkérelmezési eljárás megkönnyítése, 
az eltűnt személyek azonosítása, a 
személyazonosítási és visszatérési 
folyamatban való segítségnyújtás, 
valamint a vízumkérelmezők számára a 
vízumkérelmezőkre vonatkozó adatokhoz 
való hozzáférés elősegítése) elérésének 
tagállamok általi támogatásával 
megtakarításokat fog biztosítani a nemzeti 
költségvetésekben.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 pont – d pont
767/2008/EK rendelet
29 cikk – 2 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az igazgató hatóság a Bizottsággal 
közösen az adatminőség ellenőrzésére 
irányuló automatizált mechanizmusokat és 
eljárásokat dolgoz ki és tart fenn a VIS-
ben rögzített adatok minőségének 
ellenőrzése érdekében, és rendszeresen 
jelentést tesz a tagállamoknak. Az igazgató 
hatóság rendszeresen jelentést tesz a 
tagállamoknak és a Bizottságnak az 
adatminőségre vonatkozó ellenőrzések 
tekintetében.

Az igazgató hatóság a Bizottsággal 
közösen az adatminőség ellenőrzésére 
irányuló automatizált mechanizmusokat és 
eljárásokat dolgoz ki, tart fenn és frissít 
folyamatosan a VIS-ben rögzített adatok 
minőségének ellenőrzése érdekében, és 
rendszeresen jelentést tesz a 
tagállamoknak. Az igazgató hatóság 
biztosítja a szakmailag képzett személyzet 
megfelelő szintű munkáját az 
adatminőség-ellenőrzési mechanizmusok 
működtetéséhez szükséges műszaki 
innovációk és fejlesztések 
végrehajtásához. Az igazgató hatóság 
rendszeresen jelentést tesz a tagállamoknak 
és a Bizottságnak az adatminőségre 
vonatkozó ellenőrzések tekintetében.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
767/2008/EK rendelet
50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az eu-LISA kétévente jelentést 
készít az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak a VIS 
műszaki működéséről, beleértve annak 
biztonságosságát is.

(3) Az eu-LISA kétévente jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak a VIS 
műszaki működéséről, beleértve annak 
biztonságosságát és költségeit is. E jelentés 
magában foglalja a projekt és a 
kapcsolódó költségek jelenlegi 
alakulásának és előrehaladásának 
áttekintését, a pénzügyi hatások 
értékelését, valamint a rendszer általános 
költségeit befolyásoló esetleges technikai 
problémákkal és kockázatokkal 
kapcsolatos tájékoztatást.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
767/2008/EK rendelet
50 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A fejlesztési folyamat késedelme 
esetén eu-LISA haladéktalanul 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot a késedelem okairól, valamint 
időbeli és pénzügyi következményeiről.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
767/2008/EK rendelet
50 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság négyévente átfogó 
értékelést készít a VIS-ről. Ez az átfogó 
értékelés tartalmazza az elért 
eredményeknek a célkitűzések fényében 
történő vizsgálatát, annak felülvizsgálatát, 
hogy az alapul szolgáló megfontolások 
továbbra is érvényesek-e, e rendelet VIS-re 
való alkalmazásának és a VIS 
biztonságának vizsgálatát, a 31. cikkben 
említett rendelkezések felhasználását, 
valamint a jövőbeni működésre vonatkozó 
esetleges következtetéseket. A Bizottság az 
értékelést megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

(5) A Bizottság kétévente átfogó 
értékelést készít a VIS-ről. Ez az átfogó 
értékelés tartalmazza az elért 
eredményeknek a célkitűzések és a 
folyamatos költségek fényében történő 
vizsgálatát, annak felülvizsgálatát, hogy az 
alapul szolgáló megfontolások továbbra is 
érvényesek-e, e rendelet VIS-re való 
alkalmazásának és a VIS biztonságának 
vizsgálatát, a 31. cikkben említett 
rendelkezések alkalmazását, valamint a 
jövőbeni működésre vonatkozó esetleges 
következtetéseket. A Bizottság az 
értékelést megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.
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A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím Javaslat a 767/2008/EK, a 810/2009/EK, az (EU) 2017/2226, az (EU) 
2016/399, az XX/2018 [információs rendszerek közötti 
interoperabilitásról szóló rendelet] rendelet és a 2004/512/EK határozat 
módosításáról, továbbá a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
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