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Módosítás 37
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
80 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80) A hamis és eredeti okmányok 
online („FADO”) rendszerét a 98/700/IB 
együttes fellépés hozta létre a Tanács 
Főtitkárságán belül, amely a tagállami 
hatóságok számára biztosít hozzáférést 
azzal a céllal, hogy információ álljon a 
rendelkezésükre a felderített valamennyi új 
hamisítási módszerről és az új forgalomban 
lévő valódi okmányokról.

(80) A hamis és eredeti okmányok 
online („FADO”) rendszerét a 98/700/IB 
tanácsi együttes fellépés1a hozta létre a 
Tanács Főtitkárságán belül, amely a 
tagállami hatóságok számára biztosít 
hozzáférést azzal a céllal, hogy az 
irreguláris migráció és a hamis okmányok 
használata elleni küzdelem támogatása 
érdekében információ álljon a 
rendelkezésükre a felderített valamennyi új 
hamisítási módszerről és az új forgalomban 
lévő valódi okmányokról.

_________________
1a Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. 
cikke alapján a Tanács által elfogadott 
1998. december 3-i 98/700/IB tanácsi 
együttes fellépés az Európai Képarchiváló 
Rendszer (FADO) felállításáról (HL L 
333., 1998.12.9., 4. o.).

Or. en

Módosítás 38
Paulo Rangel

Rendeletre irányuló javaslat
80 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80a) A FADO-t kifejezetten abból a 
célból hozták létre, hogy tárolja a 
mintaokmányokat, illetve az eredeti és a 
hamisított okmányok példáit, továbbá 
tartalmazza a tagállamok, harmadik 
országok, területi egységek, nemzetközi 
szervezetek és a nemzetközi jog hatálya 
alá tartozó egyéb szervezetek hamisítási 
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módszerekre vonatkozó leírásait. A FADO 
céljainak közvetlen következményeként a 
személyes adatokat a minta-, az eredeti és 
a hamisított okmányokban megjelenő 
különböző elemek formájában kell 
tárolni. Az ilyen személyes adatokat 
szigorúan a FADO céljaihoz feltétlenül 
szükséges mértékűre kell korlátozni és a 
szükségtelen személyes adatokat az 
adatminimalizálás elvével összhangban 
anonimizálni kell.

Or. en

Módosítás 39
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Rendeletre irányuló javaslat
80 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80a) Egyre nagyobb aggodalmat vált ki 
a tagállamokban, hogy harmadik 
országbeli állampolgárok hamis, csalárd 
módon szerzett és hamisított okmányokat 
használnak az Unióba való belépésre vagy 
ott tartózkodásra, illetve a tartózkodás 
jogszerűvé tételével kapcsolatos eljárások, 
köztük a menekültügyi eljárások során. A 
törvényes okmányok használata 
megkönnyíti a tagállamokba való belépést 
és a tagállamokban való tartózkodást, 
létrejött ugyanakkor egy párhuzamos piac 
azon harmadik országbeli állampolgárok 
számára, akik tisztában vannak azzal, 
hogy törvényes okmányokkal és a 
szabályos csatornákon keresztül nem 
tudják teljesíteni az Unióba való belépés 
kritériumait, vagy akik más módon 
szeretnék álcázni valódi identitásukat.

Or. en

Módosítás 40
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Paulo Rangel

Rendeletre irányuló javaslat
80 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80b) A tagállamok fenntarthatják vagy 
kifejleszthetik a mintaokmányokra, 
valamint az eredeti és a hamis okmányok 
példáira vonatkozó információkat 
tartalmazó saját nemzeti rendszereiket, de 
kötelezővé kell tenni számukra, hogy az 
Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökséghez (a továbbiban: az 
ügynökség) eljuttassák a minta-, az 
eredeti és a hamis okmányokra 
vonatkozóan rendelkezésükre álló 
információkat. Az információk 
egységességének és minőségének 
garantálása érdekében az ügynökség 
feladata, hogy ezeket az információkat 
feltöltse a FADO-ba. A tagállamoknak 
mindenekelőtt az e rendelet hatálya alá 
tartozó, általuk kibocsátott eredeti 
okmányok újabb változatainak az összes 
biztonsági jellemzőjét is meg kell adniuk.

Or. en

Módosítás 41
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Rendeletre irányuló javaslat
81 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81a) A FADO-t kifejezetten abból a 
célból hozták létre, hogy tárolja a 
mintaokmányokat és a hamisított 
okmányok példáit, továbbá tartalmazza a 
hamisítási módszerekre vonatkozó 
tagállami leírásokat, illetve tartalmazhat 
emellett harmadik országokból, területi 
egységekből, nemzetközi szervezetektől és 
a nemzetközi jog hatálya alá tartozó egyéb 
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szervezetektől származó ilyen 
okmányokat. E cél közvetlen 
következményeként lehetővé kell tenni 
arcképmás formájában személyes adatok 
tárolását is a FADO-ban, amennyiben az 
okmányok biztonsági jellemzői nem 
választhatók el az arcképmás biztonsági 
jellemzőitől, vagy ha a hamis, hamisított 
utánzott vagy fiktív okmány olyan 
biztonsági jellemzőket tartalmaz, amelyek 
nem választhatók el egy arcképmástól. A 
FADO-ban nem lehet alfanumerikus 
személyes adatokat tárolni. Az (EU) 
2019/... európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökségnek (a 
továbbiakban: az ügynökség) meg kell 
tennie az ahhoz szükséges lépéseket, hogy 
anonimizálja a személyes adatok 
mindazon elemeit, amelyekre az (EU) 
2018/1725 rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjában előírt 
adatminimalizálás elvével összhangban az 
adatfeldolgozás céljából nincsen szükség.  
Nem szabad lehetővé tenni, hogy a 
személyes adatok bármely elemét le 
lehessen kérdezni vagy keresni lehessen a 
FADO-ban.

Or. en

Indokolás

Az ügynökség nem kötelezhető arra, hogy harmadik országokból és nemzetközi szervezetektől 
származó dokumentumokat gyűjtsön. Az ilyen okmányokról rendelkezésre álló információk 
feltöltése logikus. Ezenkívül a személyes adatok tárolásának szükségessége az okmányok 
biztonsági jellemzőivel összekapcsolt arcképmásra korlátozódik, a FADO rendszerben csak és 
kizárólag az ilyen típusú személyes adatokat kell tárolni.

Módosítás 42
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
81 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81a) A FADO-t kifejezetten abból a 
célból hozták létre, hogy tárolja a 
mintaokmányokat és a hamisított 
okmányok példáit, továbbá tartalmazza a 
tagállamok, harmadik országok, területi 
egységek, nemzetközi szervezetek és a 
nemzetközi jog hatálya alá tartozó egyéb 
szervezetek hamisítási módszerekre 
vonatkozó leírásait. Ennek közvetlen 
következményeként a személyes adatokat 
a minta- és a hamisított okmányokban 
megjelenő különböző elemek formájában 
kell a FADO-ban tárolni. E személyes 
adatok a FADO céljaihoz szükséges 
mértékre korlátozódnak. Az (EU) 2019/... 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökségnek (a továbbiakban: az 
ügynökség) meg kell tennie az ahhoz 
szükséges lépéseket, hogy anonimizálja a 
személyes adatok mindazon elemeit, 
amelyekre az (EU) 2018/1725 rendelet 4. 
cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt 
adatminimalizálás elvével összhangban az 
adatfeldolgozás céljából nincsen szükség. 
Nem szabad lehetővé tenni, hogy a 
személyes adatok bármely elemét le 
lehessen kérdezni vagy keresni lehessen a 
FADO-ban, sem pedig azt, hogy a 
mintákban szereplő adatokat természetes 
személyek beazonosításához lehessen 
felhasználni.

Or. en

Indokolás

Elméletileg lehetséges valakit beazonosítani a mintákban szereplő adatok alapján, de ezt 
semmilyen esetben nem szabad megengedni.

Módosítás 43
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Rendeletre irányuló javaslat
81 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81a) A FADO-nak a tagállamok, 
harmadik országok, területi entitások, 
nemzetközi szervezetek vagy a nemzetközi 
jog hatálya alá tartozó egyéb jogalanyok 
által kiállított úti, személyazonosító, 
tartózkodási, illetve családi állapotot 
igazoló okmány, vezetői engedély, 
gépjárműengedély és más hasonló 
hivatalos okmány valamennyi típusára 
vonatkozó információkat kell 
tartalmaznia, az eredeti és a hamis 
okmányokra vonatkozóan egyaránt.

Or. en

Módosítás 44
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
81 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81a) Harmadik felek – a 
határellenőrzésért felelős hatóságok 
kivételével – nem kaphatnak hozzáférést 
ehhez a rendszerhez.

Or. es

Módosítás 45
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
81 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81b) A FADO-nak a tagállamok által 
kiállított eredeti úti, személyazonosító, 
tartózkodási, illetve családi állapotot 
igazoló okmányok, vezetői engedélyek és 
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gépjárműengedélyek valamennyi típusára, 
valamint a birtokukban lévő ilyen 
okmányok hamisítására vonatkozó 
információkat kell tartalmaznia, emellett 
tartalmazhat egyéb hasonló hivatalos 
okmányt is, amelyet a tagállamok által 
kiállított úti, tartózkodási vagy 
személyazonosító okmányok 
kérelmezéséhez használnak. Tartalmazhat 
továbbá bármilyen okmányt, amelyet 
harmadik országok, területi egységek, 
nemzetközi szervezetek és a nemzetközi 
jog hatálya alá tartozó egyéb szervezetek 
állítanak ki.

Or. en

Indokolás

Túl sok olyan lehetséges okmány van a tagállamok birtokában, amelyek az úti, tartózkodási 
vagy személyazonosító okmányok kibocsátásának forrás- vagy kiegészítő dokumentumát 
képezhetik. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy forrás- vagy kiegészítő 
dokumentumokat nyújthassanak be a FADO-ba, de ezt nem lehet kötelezővé tenni.

Módosítás 46
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
81 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81c) A tagállamok fenntarthatják vagy 
kialakíthatják az eredeti és hamis 
okmányokra vonatkozó információkat 
tartalmazó nemzeti rendszereiket, 
ugyanakkor kötelezni kell őket arra, hogy 
megosszák az ügynökséggel az általuk 
kiállított eredeti úti, személyazonosító, 
tartózkodási és a családi állapotot igazoló 
okmányokra, vezetői engedélyekre és 
gépjárműengedélyekre, valamint a 
birtokukban lévő ilyen okmányok 
hamisítására vonatkozó információkat. Az 
információk egységességének és 
minőségének garantálása érdekében az 
ügynökség feladata, hogy ezeket az 
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információkat feltöltse a FADO-ba. A 
tagállamoknak mindenekelőtt az e 
rendelet hatálya alá tartozó, általuk 
kibocsátott eredeti okmányok újabb 
változatainak az összes biztonsági 
jellemzőjét is meg kell adniuk.

Or. en

Indokolás

Túl sok olyan okmány van a tagállamok birtokában, amelyek az úti, tartózkodási vagy 
személyazonosító okmányok kibocsátásának forrás- vagy kiegészítő dokumentumát 
képezhetik. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy forrás- vagy kiegészítő 
dokumentumokat nyújthassanak be a FADO -hoz, de ezt nem lehet kötelezővé tenni.

Módosítás 47
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Rendeletre irányuló javaslat
81 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81d) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a tagállamok magas színvonalú 
ellenőrzéseket végezhessenek az 
okmányokkal való visszaélések területén, 
az e területen illetékes tagállami 
hatóságoknak – például a határőrségnek, 
az egyéb bűnüldöző hatóságoknak vagy a 
végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározott egyéb harmadik feleknek – 
a követelményeik függvényében eltérő 
szintű hozzáférést kell kapniuk a FADO-
hoz. Mivel a hozzáférést biztosító 
feltételek és intézkedések e rendelet nem 
alapvető elemei, azokat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén kell 
meghatározni. Hasonlóképpen lehetővé 
kell tenni a FADO-ban egyes felhasználók 
számára, hogy információhoz jussanak 
minden új felderített hamisítási 
módszerről és az új forgalomban lévő 
valódi okmányokról.

Or. en
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Módosítás 48
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Rendeletre irányuló javaslat
82 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(82) A FADO-rendszer többszintű 
felépítését meg kell tartani annak 
érdekében, hogy a dokumentumokról 
különböző szintű információkat 
szolgáltathasson a különböző érdekelt 
felek számára, ideértve a nagy 
nyilvánosságot is.

(82) A FADO-nak – a dokumentumok 
érzékenységének függvényében különböző 
korlátozási szintek mellett – biztosítania 
kell a dokumentumokhoz való hozzáférést 
a különböző érdekelt felek számára, 
ideértve a nagy nyilvánosságot is.

Or. en

Módosítás 49
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
83 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83a) Ez a rendelet nem érinti a 
nemzetközi és uniós jogszabályokban 
biztosított nemzetközi védelemhez való 
jogot.

Or. es

Módosítás 50
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) Ez a rendelet számol azzal, hogy a 
hamis vagy hamisított személyazonosító 
okmányok használata a menekültek 
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többsége számára szükségszerűség, mivel 
nincsenek legális és biztonságos EU-ba 
jutási útvonalak. Ezt a menekültek 
helyzetére vonatkozó egyezmény 31. cikke 
is elismeri, amely megakadályozza, hogy a 
tagállamok büntessék a területükre 
szabálytalanul belépő menekülteket.

Or. es

Módosítás 51
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
101 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(101a) A FADO-rendszer hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el az okmányokkal 
való visszaélés területén illetékes 
tagállami hatóságok számára a FADO-
hoz hozzáférést biztosító intézkedések, 
valamint a harmadik felek, például a 
légitársaságok, az uniós intézmények, 
szervek, hivatalok és ügynökségek, 
harmadik országok vagy nemzetközi 
szervezetek számára korlátozott FADO-
hozzáférést biztosító intézkedések 
meghatározása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak1a megfelelően kerüljön 
sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
tagállamok szakértőivel egyidejűleg 
kézhez kell kapnia minden 
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dokumentumot, és szakértőiknek 
rendszeresen hozzáférést kell biztosítani a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésével foglalkozó 
szakértői csoportjainak üléseihez.
_________________
1a HL L 123., 2016.12.05., 1. o.

Or. en

Módosítás 52
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80. cikk törölve
(1)
Az Ügynökség átveszi és működteti a 
Hamis és eredeti okmányok online (a 
továbbiakban: FADO) adatbázisát, amely 
a tagállamok, harmadik országok, területi 
egységek, nemzetközi szervezetek és a 
nemzetközi jog hatálya alá tartozó egyéb 
szervezetek által kiállított eredeti úti és 
tartózkodási okmányokra és azok 
hamisítására vonatkozó információkat 
tartalmaz. A FADO rendszer nem 
tartalmaz személyes adatokat.
A tagállamok továbbítják a jelenleg a 
FADO rendszerben található adatokat az 
új rendszerbe.
(2) A Bizottság az 117. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el az alábbiak érdekében:
a) a FADO műszaki specifikációinak 
meghatározása magas szintű normáknak 
megfelelően;
b) a FADO-ban található információk 
ellenőrzésére és vizsgálatára vonatkozó 
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eljárások meghatározása.

Or. en

Indokolás

Ezt a cikket a következő módosítások váltják fel.

Módosítás 53
Paulo Rangel

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség átveszi és működteti a 
Hamis és eredeti okmányok online (a 
továbbiakban: FADO) adatbázisát, amely a 
tagállamok, harmadik országok, területi 
egységek, nemzetközi szervezetek és a 
nemzetközi jog hatálya alá tartozó egyéb 
szervezetek által kiállított eredeti úti és 
tartózkodási okmányokra és azok 
hamisítására vonatkozó információkat 
tartalmaz. A FADO rendszer nem 
tartalmaz személyes adatokat.

Az Ügynökség átveszi és működteti a 
Hamis és eredeti okmányok online (a 
továbbiakban: FADO) adatbázisát, amely a 
tagállamok, harmadik országok, területi 
egységek, nemzetközi szervezetek és a 
nemzetközi jog hatálya alá tartozó egyéb 
szervezetek által kiállított eredeti úti és 
tartózkodási okmányokra és azok 
hamisítására vonatkozó információkat 
tartalmaz. A FADO csak annyi személyes 
adatot tartalmazhat, amennyi a minta-, az 
eredeti és a hamisított okmányokban 
szerepel.

Or. en

Módosítás 54
Sira Rego

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A FADO rendszer nem tartalmaz 
személyes adatokat.

Or. es
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Módosítás 55
Sira Rego

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az ügynökség biztosítja, hogy a 
hamis vagy hamisított okmányok 
felismeréséért felelős tagállami hatóságok 
megvédjék a nemzetközi védelemhez való 
jogot.

Or. es

Módosítás 56
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A FADO-rendszer nem teszi 
lehetővé az alábbiak hozzáférését a 
rendszerbe:
a) harmadik országok
b) nemzetközi szervezetek
c) minden egyéb harmadik felek, például 
légitársaságok
d) a nyilvánosság
Ha korlátozott hozzáférést biztosítanak a 
FADO-rendszerhez a határellenőrzésért 
felelős tagállami hatóságoktól eltérő 
bármely egyéb szereplő számára, a 
Bizottság ezt a hozzáférést 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
biztosítja.

Or. es
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Módosítás 57
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
80 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80a. cikk
A FADO-ban tárolt okmányok és adatok 
kategóriái
(1) A FADO-nak az alábbiakat kell 
tartalmaznia:
a) eredeti okmányokra és azok biztonsági 
jellemzőire vonatkozó információk, 
képekkel együtt;
b) hamis – hamisított, utánzott vagy fiktív 
– okmányokra és a hamisítási jellemzőkre 
vonatkozó információk, képekkel együtt;
c) összegző információk a hamisítási 
technikákról;
d) összegző információk az eredeti 
okmányok biztonsági jellemzőiről;
e) a felfedett hamis okmányokra 
vonatkozó statisztikák;
f) ajánlások a hamisítási módszerek 
felfedésének hatékony módszereiről.
A FADO ezenfelül kézikönyveket, 
elérhetőségi listákat, valamint az érvényes 
úti okmányokra és ezeknek a tagállamok 
általi elismerésére vonatkozó, illetve egyéb 
hasznos kapcsolódó információkat is 
tartalmazhat.
A FADO csak annyi személyes adatot 
tartalmazhat, amennyi a minta- és a 
hamisított okmányokban szerepel. A 
tagállamok biztosítják, hogy mindazok a 
személyek, akiknek a személyes adatait a 
mintaokmányokban felhasználják, 
önkéntes alapon hozzájárultak ehhez, 
többek között személyes adataiknak a 
FADO-ban való feldolgozáshoz is. Nem 
szabad, hogy a személyes adatok alapján, 
kiegészítő információk nélkül bárkit is be 
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lehessen azonosítani, vagy hogy személyes 
adatokat lehessen keresni a FADO-ban. A 
személyes adatokat a 2018/1725/EK 
rendelet 5. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjával összhangban kell feldolgozni.
(2) A tagállamok haladéktalanul 
továbbítják az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökségnek (a 
továbbiakban: ügynökség) az ellenőrzésük 
alatt lévő eredeti és hamis okmányokkal 
kapcsolatos adatokat.

Or. en

Indokolás

A feldolgozás nem alapulhat hozzájáruláson, ellenkező esetben az érintett személynek joga 
volna visszavonni azt, és a példányokat így törölni kellene. El kell kerülnünk az adatok 
„tulajdonlását”/„birtoklását”. A adatvédelmi jogban az „ellenőrzés”  szakkifejezés 
használatos.

Módosítás 58
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Rendeletre irányuló javaslat
80 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80a. cikk
Alkalmazási kör

A FADO-nak a tagállamok által kiállított 
eredeti úti, személyazonosító, tartózkodási, 
illetve családi állapotot igazoló okmányra, 
vezetői engedélyre, gépjárműengedélyre, 
továbbá az ilyen okmányok birtokukban 
lévő hamis változataira vonatkozó 
információkat kell tartalmaznia, valamint 
tartalmazhat a tagállamok vagy adott 
esetben harmadik országok, területi 
entitások, nemzetközi szervezetek vagy a 
nemzetközi jog hatálya alá tartozó egyéb 
jogalanyok által kiállított egyéb hasonló 
hivatalos okmányt is, amelyet az úti, 
tartózkodási vagy személyazonosító 
okmányok kérelmezéséhez használnak, 
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illetve az ezek hamisítványaira vonatkozó 
információkat.

Or. en

Indokolás

Túl sok olyan okmány van a tagállamok birtokában, amelyek az úti, tartózkodási vagy 
személyazonosító okmányok kibocsátásának forrás- vagy kiegészítő dokumentumát 
képezhetik. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy forrás- vagy kiegészítő 
dokumentumokat nyújthassanak be a FADO -hoze, de ezt nem lehet kötelezővé tenni.

Módosítás 59
Paulo Rangel

Rendeletre irányuló javaslat
80 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80a. cikk
A személyes adatok ügynökség általi 

kezelése
A személyes adatok kezelése során az 
ügynökségnek alkalmaznia kell az (EU) 
2018/1725 rendeletet.
Csak olyan mértékben kell a FADO-ba 
személyes adatokat feltölteni, amennyire 
az a hamisítás módszerének leírásához 
vagy szemléltetéséhez feltétlenül 
szükséges.
Az ügynökség biztosítja, hogy a személyes 
adatok mennyisége a FADO céljával 
összhangban minimális legyen.

Or. en

Módosítás 60
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
80 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80a. cikk
Alkalmazási kör

A FADO a tagállamok, harmadik 
országok, területi entitások, nemzetközi 
szervezetek és a nemzetközi jog hatálya 
alá tartozó egyéb jogalanyok által 
kiállított eredeti úti, személyazonosító, 
tartózkodási, illetve családi állapotot 
igazoló okmányokra, vezetői 
engedélyekre, gépjárműengedélyekre és 
más hasonló hivatalos okmányokra, 
valamint ezek hamisítására vonatkozó 
információkat tartalmaz.

Or. en

Módosítás 61
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Rendeletre irányuló javaslat
80 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80b. cikk
A FADO-ban tárolt okmányok és adatok 

kategóriái
(1) A FADO-nak az alábbiakat kell 
tartalmaznia:
a) eredeti okmányokra és azok biztonsági 
jellemzőire vonatkozó információk, 
képekkel együtt;
b) hamis – hamisított, utánzott vagy fiktív 
– okmányokra és a hamisítási jellemzőkre 
vonatkozó információk, képekkel együtt;
c) összegző információk a hamisítási 
technikákról;
d) összegző információk az eredeti 
okmányok biztonsági jellemzőiről;
e) a felfedett hamis okmányokra 
vonatkozó statisztikák;
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f) ajánlások a hamisítási módszerek 
felfedésének hatékony módszereiről.
A FADO ezenfelül kézikönyveket, 
elérhetőségi listákat, valamint az érvényes 
úti okmányokra és ezeknek a tagállamok 
általi elismerésére vonatkozó, illetve egyéb 
hasznos kapcsolódó információkat is 
tartalmazhat.
A FADO nem tartalmazhat személyes 
adatokat, kivéve az arcképmást, mivel az 
okmányok biztonsági jellemzői nem 
választhatók el az arcképmás biztonsági 
jellemzőitől, vagy ha a hamis, hamisított, 
utánzott vagy fiktív okmány olyan 
biztonsági jellemzőket tartalmaz, amelyek 
nem választhatók el az arcképmástól. Nem 
lehet alfanumerikus személyes adatokat 
tárolni a FADO-ban. A tagállamok 
biztosítják, hogy hozzájárulásukat adták 
mindazok a személyek, akiknek a 
személyes adatai a mintaokmányokban 
szerepelnek, többek között személyes 
adataiknak a FADO-ban való 
feldolgozáshoz is.
(2) A tagállamok továbbítják az Európai 
Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek (a 
továbbiakban: ügynökség) a birtokukban 
lévő eredeti és hamis úti, 
személyazonosító, tartózkodási, illetve 
családi állapotot igazoló okmányokkal, 
vezetői engedéllyel, gépjárműengedéllyel 
kapcsolatos adatokat. A tagállamok a 
tagállamok által kibocsátott úti, 
tartózkodási vagy személyazonosító 
okmányok igénylésekor felhasznált eredeti 
hivatalos okmányokban, vagy az ezen 
okmányok hamisítványaiban szereplő 
adatokat is továbbíthatják az 
ügynökségnek.

Or. en

Indokolás

Mivel a személyes adatok tárolásának szükségessége az okmányok biztonsági jellemzőivel 
összekapcsolt arcképmásra korlátozódik, a FADO rendszerben csak az ilyen típusú személyes 
adatokat kell tárolni. Túl sok olyan okmány van a tagállamok birtokában, amelyek az úti, 
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tartózkodási vagy személyazonosító okmányok kibocsátásának forrás- vagy kiegészítő 
dokumentumát képezhetik. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy ilyen 
dokumentumokat nyújthassanak be a FADO-hoz, de ezt nem lehet kötelezővé tenni.

Módosítás 62
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
80 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80b. cikk
A FADO felépítése és a rendszerhez való 
hozzáférés
A FADO felépítése lehetővé teszi, hogy:
a) az okmányhamisítás területén illetékes 
tagállami hatóságok – például a 
határrendészet és más bűnüldöző 
hatóságok – kiejlölt okmányszakértői 
korlátlan hozzáféréssel rendelkezzenek a 
rendszerhez;
b) azon tagállami hatóságok, amelyeknek 
nincs szükségük részletes információkra a 
biztonsági jellemzők és az okmányok 
meghamisítása tekintetében, korlátozott 
hozzáféréssel rendelkezzenek a 
rendszerhez;
c) harmadik felek, például uniós 
intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek korlátozott hozzáféréssel 
rendelkezzenek a rendszerhez, 
amennyiben azoknak a biztonsági 
jellemzőkkel és az okmányhamisítással 
kapcsolatos információkhoz kell 
hozzáférniük;
d) azon harmadik felek – például 
harmadik országok vagy nemzetközi 
szervezetek –, amelyeknek nincs 
szükségük részletes információkra a 
biztonsági jellemzők és az 
okmányhamisítás tekintetében, korlátozott 
hozzáféréssel rendelkezzenek a 
rendszerhez, de ne férjenek hozzá olyan 
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személyes adathoz, amelyhez az érintett 
személy nem adta önkéntesen 
hozzájárulását;
e) azon harmadik felek – például 
légitársaságok –, amelyeknek nincs 
szükségük részletes információkra a 
biztonsági jellemzők és az 
okmányhamisítás tekintetében, korlátozott 
hozzáféréssel rendelkezzenek a 
rendszerhez, de ne férjenek hozzá 
semmilyen személyes adathoz;
f) a nyilvánosság korlátozott hozzáféréssel 
rendelkezzen a rendszerhez a 
mintaokmányok tekintetében, de ne férjen 
hozzá olyan személyes adathoz, amelyhez 
az érintett személy nem adta 
hozzájárulását; csak a biztonsági 
jellemzőkre vonatkozó nyilvános 
információkhoz lehessen nyilvánosan 
hozzáférni.

Or. en

Indokolás

A légitársaságoknak és egyéb magánszervezeteknek a harmadik országokénál vagy 
nemzetközi szervezetekénél korlátozottabb hozzáféréssel kell rendelkezniük.

Módosítás 63
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Rendeletre irányuló javaslat
80 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80b. cikk
A FADO felépítése

A FADO felépítésének lehetővé kell 
tennie, hogy az illetékes tagállami 
hatóságok, például a határőrség vagy 
egyéb bűnüldöző hatóságok, illetve a(z) X. 
cikkel összhangban egyéb harmadik felek, 
valamint a nyilvánosság különböző 
szinten férjenek hozzá a rendszerhez. 
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Or. en

Indokolás

A(z) X. cikk a végrehajtási intézkedéseket megállapító cikk

Módosítás 64
Paulo Rangel

Rendeletre irányuló javaslat
80 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80b. cikk
Hatálybalépés és végrehajtás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
huszadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet ... [két évvel a hatálybalépést 
követően]-tól/től alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 65
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Rendeletre irányuló javaslat
80 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80c. cikk
Az ügynökség feladatai

(1) Az ügynökség feladata a FADO e 
rendeletnek megfelelő létrehozása. Az 
ügynökség a nap 24 órájában, a hét 
minden napján biztosítja a FADO 
működését, továbbá gondoskodik annak 
karbantartásáról és frissítéséről.
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(2) Az ügynökség közel valós idejű 
segítséget nyújt a tagállamok számára a 
hamisított okmányok felderítésében és 
azonosításában.
(3) Az ügynökség feladata, hogy az adatok 
egységességének és minőségének 
garantálása érdekében időben és 
hatékonyan feltöltse a tagállamoktól 
kapott információkat, valamint biztosítsa 
az (EU) 2018/1725 rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjában előírt 
adatminimalizálás elvének tiszteletben 
tartását.
(4) Az ügynökség feladata a harmadik 
országokból, területi egységektől, 
nemzetközi szervezetektől és a nemzetközi 
jog hatálya alá tartozó más szervezetektől 
származó okmányokra, illetve azok 
hamisítására vonatkozó információk 
feltöltése.

Or. en

Indokolás

Nem világos, hogy az ügynökségnek milyen intézkedéseket kellene hoznia a harmadik 
országokból, területi egységektől és nemzetközi szervezetektől származó okmányok 
„gyűjtésére” vonatkozó kötelezettségének teljesítése érdekében. Az ilyen okmányokból 
rendelkezésre álló információk feltöltése logikus, de nem tartozik e rendelet hatálya alá ezen 
információk összegyűjtését előírni az ügynökség számára.

Módosítás 66
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
80 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80c. cikk
A személyes adatok ügynökség általi 
kezelése
A személyes adatok kezelése során az 
ügynökségnek az (EU) 2018/1725 
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rendeletet kell alkalmaznia.
Az ügynökség csak olyan személyes 
adatokat tölthet fel, amelyek a biztonsági 
jellemzők vagy a hamisítás módszerének 
leírásához vagy szemléltetéséhez 
feltétlenül szükségesek. Az ügynökség 
biztosítja, hogy az ilyen adatokat – 
amennyire csak lehetséges – megfelelő 
mértékben, úgy anonimizálják, hogy ne 
lehessen a FADO-ban további adatok 
nélkül senkit sem beazonosítani. Bármely 
egyén azonosítása a FADO-on keresztül 
tilos.
A FADO-hoz hozzáféréssel rendelkező 
harmadik felek az ügynökséggel kötelező 
erejű és végrehajtható megállapodást 
kötnek, amelynek értelmében nem 
használhatják a FADO-t azon személyek 
azonosítására, akiknek a személyes adatai 
az (EU) 2018/1725 rendelet 48. cikke (2) 
bekezdése a) pontjának megfelelően a 
FADO-ban található.

Or. en

Indokolás

Az uniós intézményekben és ügynökségeknél alkalmazott adatvédelemről szóló rendelettel 
összhangban annak biztosítása érdekében is, hogy a 48. cikkben foglalt biztosítékok 
rendelkezésre álljanak.

Módosítás 67
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
80 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80c. cikk
Végrehajtási intézkedések

A Bizottság – figyelembe véve az érintett 
okmányok érzékenységét – végrehajtási 
aktusokat fogad el annak érdekében, hogy 
megállapítsa:
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a) az információknak a FADO-ba történő, 
szigorú előírások szerinti bevitelére és ott 
történő tárolására vonatkozó technikai 
specifikációkat;
b) a FADO-ban található információk 
ellenőrzésére és vizsgálatára vonatkozó 
eljárásokat;
c) harmadik felek – például 
légitársaságok, uniós intézmények, 
szervek, hivatalok és ügynökségek, 
harmadik országok vagy nemzetközi 
szervezetek – számára a FADO-hoz való 
különböző szintű korlátozott hozzáférést 
biztosító intézkedéseket.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a(z) 
X. cikk (X) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A(z) X. cikk (X) bekezdése a bizottsági eljárást meghatározó cikk második bekezdését jelenti.

Módosítás 68
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Rendeletre irányuló javaslat
80 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80d. cikk
A FADO felépítése és a rendszerhez való 

hozzáférés
A FADO felépítése lehetővé teszi, hogy:
a) az okmányhamisítás területén illetékes 
tagállami hatóságok – például a 
határrendészet és más bűnüldöző 
hatóságok – okmányszakértői korlátlan 
hozzáféréssel rendelkezzenek a 
rendszerhez;
b) harmadik felek, például uniós 
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intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek korlátozott hozzáféréssel 
rendelkezzenek a rendszerhez, 
amennyiben azoknak a biztonsági 
jellemzőkkel és az okmányhamisítással 
kapcsolatos információkhoz kell 
hozzáférniük;
c) azon harmadik felek – például 
légitársaságok, harmadik országok vagy 
nemzetközi szervezetek –, amelyeknek 
nincs szükségük részletes információkra a 
biztonsági jellemzők és az 
okmányhamisítás tekintetében, korlátozott 
hozzáféréssel rendelkezzenek a 
rendszerhez, de ne férjenek hozzá olyan 
személyes adathoz, amelyhez az érintett 
személy nem adta hozzájárulását;
d) a nyilvánosság korlátozott 
hozzáféréssel rendelkezzen a rendszerhez 
a mintaokmányok tekintetében, de ne 
férjen hozzá olyan személyes adathoz, 
amelyhez az érintett személy nem adta 
hozzájárulását; csak a biztonsági 
jellemzőkre vonatkozó nyilvános 
információkhoz lehessen nyilvánosan 
hozzáférni.

Or. en

Indokolás

Ha a hozzáférés nem korlátlan, akkor az ilyen felhasználó rendelkezésére álló információ 
mennyisége korlátozott. Ilyen esetekben a felhasználónak szüksége lesz a biztonsági 
jellemzőkkel kapcsolatos néhány, de nem az a) pont szerinti felhasználói kategóriára 
vonatkozó összes információra. Úgy tűnik, hogy a jelentéstervezetben nincs egyértelmű 
különbség a b) és c) pont kategóriái között, ezért ezek a jogalkotási hatékonyság érdekében 
összevonhatók.

Módosítás 69
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
80 d cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80d. cikk
Hatályon kívül helyezés és átmeneti 
rendelkezések
(1) A 98/700/IB együttes fellépés hatályát 
veszti, amint az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség megkezdi a 
rendszer tényleges alkalmazását, 
amelynek időpontjáról a 80i. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásokkal összhangban elfogadott 
végrehajtási jogi aktus révén kell 
határozni.
(2) A Tanács Főtitkársága továbbítja az 
eredeti és hamis okmányokra vonatkozó 
jelenlegi FADO-adatokat.

Or. en

Indokolás

A „hozzájárulnak ahhoz” ellentmondásos megfogalmazás. Amint a rendelet hatályba lép, a 
továbbításra ennek alapján kerül sor, nincs szükség további megállapodásra.

Módosítás 70
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
80 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80d. cikk
A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot az 1683/95/EK tanácsi 
rendelettel1a létrehozott bizottság segíti. Ez 
a bizottság a 182/2011/EU rendelet 
szerinti bizottság.
(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.
_________________
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1a A Tanács 1683/95/EK rendelete (1995. 
május 29.) a vízumok egységes 
formátumának meghatározásáról (HL L 
164., 1995.7.14.). 

Or. en

Módosítás 71
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Rendeletre irányuló javaslat
80 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80e. cikk
A személyes adatok ügynökség általi 

kezelése
A személyes adatok kezelése során az 
ügynökségnek az (EU) 2018/1725 
rendeletet kell alkalmaznia. A 80b. cikkel 
összhangban az ügynökség arcképmás 
formájában csak olyan mértékben tölt fel 
személyes adatokat, amennyire ezek a 
képek a biztonsági jellemző vagy a 
hamisítás módjának leírásához vagy 
szemléltetéséhez feltétlenül szükségesek.

Or. en

Indokolás

A 80b. cikkben javasolt változtatásoknak megfelelően kizárólag arcképmást lehet feltölteni a 
FADO-ba. Az arcképmást nem lehet anonimizálni.

Módosítás 72
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
80 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80f. cikk
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Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
jogi aktusok

(1) A Bizottság a 80g. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el a következőkre 
vonatkozóan:
a) a FADO-hoz való hozzáférést biztosító 
intézkedések meghatározása az 
okmányhamisítás területén illetékes 
tagállami hatóságok számára;
b) a FADO-hoz való korlátozott 
hozzáférést biztosító intézkedések 
meghatározása harmadik felek – például 
légitársaságok, uniós intézmények, 
szervek, hivatalok és ügynökségek, 
harmadik országok vagy nemzetközi 
szervezetek – számára.
(2) A Bizottság a(z) X. cikkel összhangban 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el a 
következők meghatározása céljából:
a) az információknak a rendszerbe történő 
bevitelére és tárolására vonatkozó 
technikai specifikációk;
b) a rendszerben található információk 
ellenőrzésére és vizsgálatára vonatkozó 
eljárások;
c) azon időpont meghatározása, amikor az 
ügynökség ténylegesen alkalmazza a 
FADO-t.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a(z) 
X. cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A (2) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt elemek az EUMSZ 290. cikkkével összhangban a 
jogszabály kiegészítő, nem alapvető fontosságú elemei. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában 
felsorolt elemek azonban az EUMSZ 291. cikkkével összhangban a rendelet végrehajtása 
szempontjából egységes feltételeket követelnek meg.

Módosítás 73
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Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
80 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80g. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2) A 80f. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának hatáskörét ... [e rendelet 
hatálybalépésének dátuma]-tól/től 
kezdődően, határozatlan időre a 
Bizottságra kell ruházni.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 80f. cikk (1) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban 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.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
erről az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 80f. cikk (1) bekezdése értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor léphet hatályba, ha az 
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Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt 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 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en


