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MÓDOSÍTÁS 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 

mint illetékes bizottság részére az alábbi módosításokat fogalmazza meg: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A nemzeti személyazonosító 

igazolványok és az uniós polgárok nem 

valamely tagállam állampolgárai közé 

tartozó családtagjai tartózkodási 

kártyáinak ID-1 formátuma tartalmazza a 

„nem” kategóriáját, az ICAO 

iránymutatásoknak megfelelően <N>, 

<F> vagy <X> lehetőségekkel. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, és figyelembe veszi 

különösen az Európai Unió Alapjogi 

Chartája által elismert elveket, nevezetesen 

a magán- és a családi élet tiszteletben 

tartását, a személyes adatok védelméhez 

való jogot, a szabad mozgás jogát, 

valamint a hatékony jogorvoslathoz való 

jogot. 

(23) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, és figyelembe veszi 

különösen az Európai Unió Alapjogi 

Chartája által elismert elveket, nevezetesen 

az emberi méltóság tiszteletben tartását, a 

személyi sérthetetlenséghez való jogot, az 

embertelen vagy megalázó bánásmód 

tilalmát, a törvény előtti egyenlőséghez 

való jogot, a megkülönböztetés tilalmát, a 

gyermekek és az idősek jogait, a nemek 

közötti egyenlőséget, a magán- és a családi 

élet tiszteletben tartását, a személyes 

adatok védelméhez való jogot, a szabad 

mozgás jogát, valamint a hatékony 

jogorvoslathoz való jogot. 

 

Módosítás  3 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A nem kötelező kategória <N>, 

<F> vagy <X> lehetőségekkel az uniós 

polgárok nemzeti személyazonosító 

igazolványaiban. A tagállamok döntik el, 

hogy ki jogosult az <N>, <F> vagy <X> 

lehetőségekre, az Európai Unió Alapjogi 

Chartája elveinek és az ICAO 9303. sz. 

dokumentumában (hetedik kiadás, 2015) 

rögzített iránymutatások teljes mértékű 

tiszteletben tartásával. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A biometrikus azonosítók felvételét 

a személyazonosító igazolványok 

kiadásáért felelős nemzeti hatóságok által 

kijelölt, képzett és megfelelő 

felhatalmazott alkalmazottak végzik. 

(1) A biometrikus azonosítók felvételét 

a személyazonosító igazolványok 

kiadásáért felelős nemzeti hatóságok által 

kijelölt, képzett és megfelelően 

felhatalmazott alkalmazottak végzik, 

figyelembe véve az esetleges nemi 

sajátosságokat. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben nehézségekkel jár a 

biometrikus azonosítók felvétele, a 

tagállamok biztosítják, hogy megfelelő 

eljárások garantálják az érintett személy 

méltóságát. 

törölve 

Indokolás 

átkerül az ötödik fejezetbe 
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Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A biometrikus azonosítókat a 

gyermekek igényeit és a nemi 

szempontokat figyelembe véve kell 

felvenni, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában, a gyermek jogairól szóló 

ENSZ-egyezményben és a nőkkel szemben 

alkalmazott hátrányos megkülönböztetés 

minden formájának kiküszöböléséről 

szóló ENSZ-egyezményben rögzített elvek 

tiszteletben tartásával. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) nem. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10a. cikk 

 Amennyiben nehézségekkel jár a 

biometrikus azonosítók felvétele, a 

tagállamok biztosítják, hogy megfelelő 

eljárások garantálják az érintett személy 

méltóságát. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 
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10 b cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10b. cikk 

 Az ujjnyomat- és arcképvételi eljárás 

figyelembe veszi a gyermekek sajátos 

szükségleteit, és azt az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 24. cikkében, az 

emberi jogok és alapvető szabadságok 

védelméről szóló egyezményben, valamint 

az Egyesült Nemzetek a Gyermek Jogairól 

szóló Egyezményében megállapított 

biztosítékoknak megfelelően alkalmazza. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 c cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10c. cikk 

 Emellett az ujjnyomat- és arcképvételi 

eljárás figyelembe veszi a nemek közötti 

egyenlőséget a magánélethez való, a 

Charta 7. cikkében és az emberi jogok 

európai egyezményének 8. cikkében 

rögzített jog tiszteletben tartásának 

megfelelően. Ahhoz, hogy a nemzeti 

hatóságok a biometrikus elemeket a 

nemek közötti egyenlőség 

legmesszemenőbb figyelembevételével 

rögzítsék, különösen a nemi alapú erőszak 

áldozatai esetében, biztosítani kell 

megfelelő számú női alkalmazott jelenlétét 

a személyi igazolványok kiadására. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság a hatálybalépését követő A Bizottság a hatálybalépését követő 
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legkésőbb 12 hónapon belül részletes 

programot határoz meg ezen rendelet 

kimeneteinek, eredményeinek és 

hatásainak nyomon követésére. 

legkésőbb 12 hónapon belül részletes 

programot határoz meg e rendelet 

kimeneteinek, eredményeinek és 

hatásainak, köztük az alapvető jogokra 

gyakorolt hatásának nyomon követésére. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság leghamarabb a rendelet 

alkalmazásának kezdőnapjától számított 

hat év elteltével értékelést végez e 

rendeletről, és a főbb megállapításokról 

jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 

a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak. Az értékelést a 

Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó 

iránymutatása szerint kell elvégezni. 

(2) A Bizottság leghamarabb a rendelet 

alkalmazásának kezdőnapjától számított 

hat év elteltével értékelést végez e 

rendeletről, és a főbb megállapításokról 

jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 

a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak. Az értékelést a 

Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó 

iránymutatása szerint kell elvégezni, 

amelynek tartalmaznia kell az alapvető 

jogokra gyakorolt hatásról szóló fejezetet 

is. 

 

 

 

 

 


