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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 
1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 
európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0631 – C9-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0631),

– tekintettel az Elnökök Értekezletének 2019. március 21-i határozatára, miszerint több 
részre bontja a Bizottság javaslatát és felhatalmazást ad az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottságnak, hogy készítsen külön jogalkotási jelentést a hamis és eredeti 
okmányok online rendszerére (False and Authentic Documents Online – FADO) 
vonatkozó rendelkezésekről, nevezetesen a bizottsági javaslat 80–83., 102., 114. és 115. 
preambulumbekezdésekről és a 80. cikkről;

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
77. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjára és 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, 
amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0150/2019),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i 
véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2019. február 6-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság véleményére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9 
0000/2019),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

1 HL C 110., 2019.3.22., 62. o.
2 HL C 168., 2019.5.16., 74. o.
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Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az Európai Határ- és Parti Őrségről a hamis és eredeti okmányok online 
rendszeréről („FADO”)

és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 
1052/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, valamint az (EU) 
2016/1624 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről

és a 98/700/JHA tanácsi együttes fellépés 
hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Bizottság hozzájárulása a 
vezetők 2018. szeptember 19-20-án 
Salzburgban megrendezésre kerülő 
üléséhez

Or. en

Módosítás 2

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 európai képarchiváló rendszerét 
(„FADO”) a 98/700/IB tanácsi együttes 
fellépés1a hozta létre a Tanács 
Főtitkárságán belül. A FADO 
létrehozására azzal a céllal került sor, 
hogy megkönnyítse az eredeti 
okmányokra és az ismert hamisítási 
módszerekre vonatkozó információcserét a 
tagállamok hatóságai között. A FADO az 
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eredeti és a hamis okmányokra vonatkozó 
információk elektronikus tárolására, 
gyors cseréjére és validálására szolgál. 
Mivel a hamis okmányok felfedése a 
polgárok, a szervezetek és a vállalkozások 
számára is fontos, a Tanács Főtitkársága 
az eredeti okmányokat az eredeti úti és 
személyazonosító okmányok nyilvános 
online adatbázisán (PRADO) keresztül is 
hozzáférhetővé teszi.
_________________
1a 98/700/IB tanácsi együttes fellépés 
(1998. december 3.), amelyet a Tanács az 
Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke 
alapján fogadott el az Európai 
Képarchiváló Rendszer (FADO) 
felállításáról, HL L 333., 1998.12.9., 4. o.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81) 2017. március 27-i 
következtetéseiben a Tanács 
megállapította, hogy a FADO-rendszer 
felügyelete elavult, ezért a bel- és 
igazságügyi szakpolitika 
követelményeinek további teljesítéséhez a 
jogalap megváltoztatása szükséges. A 
Tanács azt is megjegyezte, hogy az 
okmányokkal való visszaélés területén az 
Ügynökség által megszerzett tudására és 
az általa e területen már elvégzett 
munkára építve ki lehet használni az ezzel 
kapcsolatos szinergiákat. Az 
Ügynökségnek ezért az Európai Unió 
Tanácsának Főtitkárságától át kell vennie 
a FADO-rendszer adminisztrációját, 
illetve operatív és technikai felügyeletét.

törölve

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
81 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81a) Ez a rendelet alkotja a FADO 
irányításához szükséges új jogszabályi 
alapot.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
81 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81b) Bár a hamis okmányokat és a 
személyazonossággal való visszaéléseket 
gyakran az Unió külső határain észlelik, a 
hamis okmányok elleni küzdelem a 
rendőrségi együttműködés területéhez 
tartozik. A schengeni térségben az elmúlt 
évek folyamán jelentős mértékben 
megnőtt az okmányokhoz köthető 
csalások száma. Az okmányokkal és a 
személyazonossággal való visszaélés 
együtt jár utánzott okmányok 
előállításával és használatával, eredeti 
okmányok meghamisításával, valamint 
megtévesztés útján vagy valótlan adatok 
közlésével megszerzett eredeti okmányok 
használatával. A hamis okmányok 
többcélú bűnelkövetési eszközként 
szolgálnak, mivel ismételten 
felhasználhatók különböző 
bűncselekmények – köztük pénzmosás és 
terrorizmus – elkövetésének az 
elősegítésére. A hamis okmányok 
előállítására egyre kifinomultabb 
technikákat alkalmaznak, ezért jó 
minőségű információkra van szükség 
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azon lehetséges jellemzőkre – különösen a 
biztonsági jellemzőkre és a hamisítási 
jellemzőkre – vonatkozóan, amelyekről a 
hamis okmányok felismerhetők, és ezeket 
rendszeresen frissíteni kell.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
81 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81c) 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, és ezen adatok 
alapján senkit sem lehet beazonosítani. 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.
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Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
81 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81d) Az okmányokkal való visszaélések 
végső soron alááshatják a schengeni 
térség belső biztonságát, ugyanis a 
térségen belül nincs belső határellenőrzés. 
A FADO elektronikus adattároló 
rendszerként történő használata – amely 
olyan lehetséges jellemzőket mutat be, 
amelyek alapján az eredeti és a hamis 
okmányok egyaránt felismerhetők – 
fontos eszköze az okmányokkal való 
visszaéléssel szembeni küzdelemnek, 
különösen a schengeni külső határokon. 
Mivel a FADO segítséget nyújt a 
rendőrség, a határőrség, a vámhatóságok 
és egyéb tagállami bűnüldöző hatóságok 
számára az okmányokkal való 
visszaélések elleni küzdelemhez, és ezáltal 
hozzájárul a schengeni térség magas 
szintű biztonságának fenntartásához, 
fontos eszköznek minősül az uniós keretbe 
beépülő schengeni vívmányok 
rendelkezéseinek alkalmazása céljából.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
81 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81e) A FADO-nak a tagállamok, 
harmadik országok, területi entitások, 
nemzetközi szervezetek vagy a nemzetközi 
jog hatálya alá tartozó egyéb jogalanyok 
által kiállított minden típusú úti, 
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személyazonosító, tartózkodási, illetve 
családi állapotot igazoló okmányra, 
vezetői engedélyre, gépjárműengedélyre, 
valamint az úti, tartózkodási vagy 
személyazonosító okmányok 
kérelmezéséhez felhasználható további 
hasonló hivatalos okmányra vonatkozó 
információkat kell tartalmaznia, az eredeti 
és a hamis okmányokra vonatkozóan 
egyaránt.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
81 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81f) A tagállamok fenntarthatják vagy 
kifejleszthetik az eredeti és a hamis 
okmányokra vonatkozó információkat 
tartalmazó saját nemzeti rendszereiket, de 
kötelezővé kell tenni a számukra, hogy az 
Ügynökséghez eljuttassák 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 a biztonsági jellemzőit is 
meg kell adniuk.

Or. en

Módosítás 10

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

(81g) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok magas színvonalú 
ellenőrzéseket végezhessenek az 
okmányokkal való visszaélések területén, 
az okmányokkal való visszaélések 
területéért felelős illetékes tagállami 
hatóságoknak – például a határőrségnek, 
az egyéb bűnüldöző hatóságoknak vagy a 
végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározott egyéb harmadik feleknek – 
hozzáférést kell kapniuk a FADO-hoz. Az 
ilyen hozzáférést végrehajtási aktusok 
révén kell meghatározni. A FADO-nak 
hasonlóképpen lehetővé kell tennie a 
felhasználók számára, hogy 
információhoz jussanak minden új 
felderített hamisítási módszerről és az új 
forgalomban lévő valódi okmányokról.

Or. en

Módosítás 11

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 különböző szintű 
hozzáférést kell biztosítania a 
dokumentumokhoz a különböző érdekelt 
felek számára, ideértve a nagy 
nyilvánosságot is.

Or. en

Módosítás 12

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

(82a) Az Ügynökség az elmúlt években 
szakértelemre tett szert az okmányokkal 
való visszaélések területén. Az 
Ügynökségnek ezért az (EU) 2019/.../.. 
rendelet értelmében át kell vennie a 
Tanács Főtitkárságától a FADO 
igazgatását, illetve operatív és technikai 
felügyeletét. A FADO átvétele mellett az 
Ügynökségnek közel valós idejű segítséget 
kell nyújtania a tagállamok számára a 
hamisított okmányok felderítésében és 
azonosításában.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83) Az átmeneti időszak alatt 
biztosítani kell a FADO-rendszer teljes 
működőképességét, amíg az átállást 
sikeresen végre nem hajtják, és a meglévő 
adatokat az új rendszerbe át nem töltik. A 
meglévő adatok tulajdonjogát ezt követően 
át kell adni az Ügynökségnek.

(83) Az átmeneti időszak alatt 
biztosítani kell, hogy a FADO teljes 
mértékben működőképes maradjon 
mindaddig, ameddig az átállást sikeresen 
végre nem hajtják, és a meglévő 
információkat az új rendszerbe át nem 
töltik. A meglévő adatok tulajdonjogát ezt 
követően át kell adni az Ügynökségnek.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
83 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83a) Ez a rendelet nem érintheti az 
útlevelek, úti okmányok, vízumok vagy 
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egyéb személyazonosító okmányok 
elismerésére vonatkozó tagállami 
hatásköröket.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
101 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(101a) A FADO-rendszer hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében fel 
kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el az információknak 
a FADO-ba történő, szigorú előírások 
szerinti bevitelére és tárolására vonatkozó 
technikai specifikációk, valamint a 
FADO-ban található információk 
ellenőrzésére és vizsgálatára vonatkozó 
eljárások meghatározásáról. 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 
dokumentumot, és szakértőiknek 
rendszeresen hozzáférést kell biztosítani a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésével foglalkozó 
szakértői csoportjainak üléseihez.
__________________
1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
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Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
102 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(102) E rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében az 
EUROSUR megvalósítására és 
felügyeletére vonatkozó gyakorlati 
kézikönyvvel, a helyzetképek információs 
rétegeinek részleteivel és a konkrét 
helyzetképek megállapítására vonatkozó 
szabályokkal, az Ügynökség által a külső 
határokon a kockázatok enyhítése 
érdekében megvalósítandó 
intézkedésekkel és a végrehajtásban a 
tagállamok számára az Ügynökséggel való 
együttműködés előírásával, az Európai 
Határ- és Parti Őrség készenléti 
alakulatának kialakítására vonatkozó 
pénzügyi támogatás kifizetési szabályaival 
és a pénzügyi támogatásra vonatkozó 
feltételek nyomon követésével, a parti 
őrség feladataival kapcsolatos európai 
együttműködés gyakorlati kézikönyvével, 
a FADO műszaki leírásával és 
eljárásaival kapcsolatban a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E 
hatásköröket a 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek27 
megfelelően kell gyakorolni.

(102) E rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
Bizottságra az okmányokkal való 
visszaélés területén illetékes tagállami 
hatóságok számára hozzáférést biztosító 
intézkedések, valamint a harmadik felek, 
például a légitársaságok, az uniós 
intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek, harmadik országok vagy 
nemzetközi szervezetek számára 
korlátozott hozzáférést biztosító 
intézkedések meghatározása tekintetében. 
E hatásköröket a 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek27 
megfelelően kell gyakorolni.

___________________ ___________________
27 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról (HL 
L 55., 2011.2.28., 13. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról (HL 
L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
102 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(102a) Az Európai Unióról szóló 
szerződéshez és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéshez csatolt, 
Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. 
és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz 
részt ennek a rendeletnek az 
elfogadásában, az rá nézve nem kötelező 
és nem alkalmazandó. Mivel e rendelet a 
schengeni vívmányokon alapul, Dánia az 
említett jegyzőkönyv 4. cikkének 
megfelelően az e rendeletről szóló tanácsi 
döntést követő hat hónapos időszakon 
belül határoz arról, hogy azt nemzeti 
jogában végrehajtja-e.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
102 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(102b) Az Egyesült Királyság e 
rendeletben az Európai Unióról szóló 
szerződéshez és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéshez csatolt, az 
Európai Unió keretébe beillesztett 
schengeni vívmányokról szóló (19. sz.) 
jegyzőkönyv 5. cikkének (1) bekezdésével, 
valamint a 2000/365/EK tanácsi 
határozat1a 8. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban vesz részt.
____________
1a A Tanács 2000/365/EK határozata 
(2000. május 29.) Nagy-Britannia és 
Észak-Írország Egyesült Királyságának a 
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schengeni vívmányok egyes 
rendelkezéseinek alkalmazásában való 
részvételére vonatkozó kéréséről (HL 
L 131., 2000.6.1., 43. o.).

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
102 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(102c) Írország e rendeletben az Európai 
Unióról szóló szerződéshez és az Európai 
Unió működéséről szóló szerződéshez 
csatolt, az Európai Unió 
keretébe beillesztett schengeni 
vívmányokról szóló (19. sz.) jegyzőkönyv 
5. cikkének (1) bekezdésével, valamint a 
2002/192/EK tanácsi határozat1a 6. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
vesz részt.
________________
1a A Tanács 2002/192/EK határozata 
(2002. február 28.) Írországnak a 
schengeni vívmányok egyes rendelkezései 
alkalmazásában való részvételére 
vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 
20. o.).

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
102 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(102d) Izland és Norvégia tekintetében ez 
a rendelet az Európai Unió Tanácsa, 
valamint az Izlandi Köztársaság és a 
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Norvég Királyság között, e két államnak a 
schengeni vívmányok végrehajtására, 
alkalmazására és fejlesztésére irányuló 
társulásáról kötött megállapodás 
értelmében a schengeni vívmányok azon 
rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, 
amelyek az említett megállapodás 
alkalmazását szolgáló egyes szabályokról 
szóló 1999/437/EK tanácsi határozat 1. 
cikkének H. pontjában említett területhez 
tartoznak.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
102 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(102e) Svájc tekintetében ez a rendelet az 
Európai Unió, az Európai Közösség és a 
Svájci Államszövetség közötti, a Svájci 
Államszövetségnek a schengeni 
vívmányok végrehajtására, alkalmazására 
és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló 
megállapodás értelmében a schengeni 
vívmányok azon rendelkezéseinek 
továbbfejlesztését képezi, amelyek az 
1999/437/EK tanácsi határozatnak a 
2004/849/EK és a 2004/860/EK tanácsi 
határozat 4. cikkének (1) bekezdésével 
együtt értelmezett 1. cikke H. pontjában 
említett területhez tartoznak.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
102 f preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(102f) Liechtenstein tekintetében ez a 
rendelet az Európai Unió, az Európai 
Közösség, a Svájci Államszövetség és a 
Liechtensteini Hercegség közötti, a 
Liechtensteini Hercegségnek az Európai 
Unió, az Európai Közösség és a Svájci 
Államszövetség közötti, a Svájci 
Államszövetségnek a schengeni 
vívmányok végrehajtására, alkalmazására 
és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló 
megállapodáshoz való csatlakozásáról 
szóló jegyzőkönyv értelmében a schengeni 
vívmányok azon rendelkezéseinek 
továbbfejlesztését képezi, amelyek az 
1999/437/EK tanácsi határozatnak a 
2011/349/EU tanácsi határozat 3. cikkével 
és a 2011/350/EU tanácsi határozat 3. 
cikkével együtt értelmezett 1. cikke H. 
pontjában említett területhez tartoznak.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
114 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(114)  [Az európai adatvédelmi biztossal a 
45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban konzultációt 
folytattak; a biztos […]-án/-én nyilvánított 
véleményt.]

(114)  Az európai adatvédelmi biztossal a 
2018. november 7-i 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1a 28. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
konzultációra került sor, és a biztos 2016. 
november 30-án véleményt nyilvánított.
________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
45/2001/EK rendelete (2000. december 
18.) a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő 
feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 
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1. o.).

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
115 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(115)  E rendelet célja az (EU) 2016/1624 
rendelet és az 1052/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezéseinek módosítása és 
kiterjesztése, valamint a 98/700/IB 
együttes tanácsi fellépésnek az EUMSZ 
által meghatározott intézményi keretekhez 
igazítása. Mivel nagyszámú és lényeges 
módosításról van szó, az egyértelműség 
érdekében az említett jogi aktusokat fel 
kell váltani és hatályon kívül kell helyezni,

(115)  E rendelet célja a 98/700/IB 
együttes tanácsi fellépésnek az EUMSZ 
által meghatározott intézményi keretekhez 
igazítása. Mivel nagyszámú és lényeges 
módosításról van szó, az egyértelműség 
érdekében az együttes fellépést hatályon 
kívül kell helyezni,

Or. en

Módosítás 25

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.
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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 eljárások meghatározása.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
80 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80a. cikk
A FADO tárgya és célja

E rendelet a hamis és eredeti okmányok 
online rendszerét (FADO) hozza létre.
A FADO célja, hogy naprakész 
információkat adjon a hamis és eredeti 
okmányokról, illetve hozzájáruljon az 
okmányokkal és a személyazonossággal 
való visszaélés elleni küzdelemhez, 
információmegosztást biztosítva az 
illetékes nemzeti hatóságok között az 
eredeti és a hamis okmányokban található 
biztonsági jellemzőkre és a potenciális 
hamisítási jellemzőkre vonatkozóan, 
illetve eredeti okmányok tekintetében a 
nyilvánosság számára is.

Or. en
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
80 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80b. cikk
Hatály

A FADO-nak a tagállamok vagy adott 
esetben harmadik országok, területi 
entitások, nemzetközi szervezetek vagy a 
nemzetközi jog hatálya alá tartozó egyéb 
jogalanyok által kiállított 
személyazonosító, tartózkodási, illetve 
családi állapotot igazoló okmányra, 
vezetői engedélyre, gépjárműengedélyre, 
valamint az úti, tartózkodási vagy 
személyazonosító okmányok 
kérelmezéséhez felhasználható további 
hasonló hivatalos okmányra vonatkozó 
információkat kell tartalmaznia, az eredeti 
és a hamis okmányokra vonatkozóan 
egyaránt.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
80 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80c. 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, 
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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 
hozzájárulásukat adták mindazok a 
személyek, akiknek a személyes adatait a 
mintaokmányokban felhasználják, többek 
között a FADO-ban való feldolgozáshoz 
is. Nem szabad, hogy a személyes adatok 
alapján bárkit is be lehessen azonosítani. 
(2) A tagállamok továbbítják az 
Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) a birtokukban lévő eredeti és 
hamis okmányokkal kapcsolatos adatokat.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
80 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80d. cikk
Az Ügynökség feladatai

(1) Az Ügynökség feladata a FADO e 
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rendeletnek megfelelő létrehozása. Az 
Ügynökség a nap 24 órájában, a hét 
minden napján biztosítja a FADO 
működését, továbbá gondoskodik annak 
karbantartásáról és frissítéséről.
(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 
a (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 
összegyűjtése és feltöltése.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
80 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80e. 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 
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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 
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;
e) 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

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
80 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80f. cikk
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A személyes adatok Ügynökség általi 
kezelése

A személyes adatok kezelése során az 
Ügynökségnek az (EU) 2018/1725 
rendeletet kell alkalmaznia.
Az Ügynökség csak olyan személyes 
adatokat tölthet fel, amelyek a hamisítás 
módszerének leírásához vagy 
szemléltetéséhez feltétlenül szükségesek. 
Az Ügynökség biztosítja, hogy az ilyen 
adatokat – amennyire csak lehetséges – 
megfelelő mértékben anonimizálják, hogy 
ne lehessen a FADO-ban senkit sem 
beazonosítani.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
80 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80g. cikk
Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 

jogi aktusok
(1) A Bizottság a 80h. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el a következők 
meghatározása tekintetében:
a) technikai specifikációk az 
információknak a rendszerbe történő, 
szigorú előírások szerinti bevitelére és 
tárolására vonatkozóan;
b) a rendszerben található 
információk ellenőrzésére és vizsgálatára 
vonatkozó eljárások.
(2) A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogad el az alábbiakra vonatkozóan:
a) a FADO-hoz való hozzáférést 
biztosító intézkedések meghatározása az 
okmányhamisítás területén illetékes 
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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;
c) azon időpont meghatározása, 
amikor az Ügynökség ténylegesen 
alkalmazza a FADO-t.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 80i. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni. 

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
80 h cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80h. 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 80g. 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 80g. 
cikk (1) bekezdésében említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
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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 
aktus 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 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 80g. cikk (1) bekezdése 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor léphet 
hatályba, ha az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak a jogi aktusról való az 
értesítését követő két hónapon belül sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt ellene 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

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
80 i cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80i. cikk
Bizottság eljárás

(1) A Bizottságot az 1683/95/EK 
tanácsi rendelettel1a létrehozott bizottság 
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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.
___________________
A Tanács 1683/95/EK rendelete (1995. 
május 29.) a vízumok egységes 
formátumának meghatározásáról (HL L 
164., 1995.7.14.). 

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
80 j cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80j. 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, aminek 
időpontjáról a 80i. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásokkal 
összhangban elfogadott végrehajtási jogi 
aktus révén kell határozni.
(2) A tagállamok hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a Tanács Főtitkársága átadja 
az eredeti és hamis okmányokra 
vonatkozó, a tagállamok tulajdonában 
levő jelenlegi FADO-adatokat.

Or. en

Módosítás 36

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

80k. cikk
Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
huszadik napon lép hatályba.

Or. en
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INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli és támogatja a javaslatot mint az Európai Határ- és Parti Őrség reformját 
véglegesítő utolsó elemet, amely biztosítja az Unió külső határainak jobb védelmét. 
 
Az e jelentéstervezetben előterjesztett javaslatok tisztázzák a Frontex szerepét a hamis és 
hiteles okmányok online („FADO”) rendszerében. Az előadó javasolja a FADO alkalmazási 
körének a finomítását az utazás, a személyazonosság, a lakóhely, a családi állapot, a vezetői 
engedélyek, a járműengedélyek és az utazási, tartózkodási vagy személyazonosító okmányok 
kérelmezése során felhasználható egyéb okmányok vagy a hamisított okmányok mintáinak 
kezelésére. Ezen túlmenően az információk egységességének biztosítása érdekében a Frontex 
megbízást kap a FADO-ra vonatkozó információk feltöltésére.
 
Az előadó úgy véli, hogy kellő rugalmasságot kell biztosítani az Ügynökségnek a rendszer 
létrehozásához és korszerűsítéséhez. A Frontex emellett mostantól hatékonyabban fogja 
segíteni a tagállamokat a hamisított okmányok feliderítésében és azonosításában azzal, hogy 
közel valós idejű támogatást nyújt a tagállamoknak, illetve összeállít egy új dokumentumot, 
amely ajánlásokat fogalmaz meg a hamisítás konkrét módszereinek felderítésére szolgáló 
hatékony módszerekről. 
 
Az Európai Parlament is részt vesz az e rendelethez kapcsolódó végrehajtási intézkedésekben 
azáltal, hogy számos esetben a végrehajtási jogi aktusok helyett a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat választja. Végezetül az előadó megerősítette a személyes adatok 
felhasználásával kapcsolatos valamennyi rendelkezést annak biztosítása érdekében, hogy az 
ilyen jellegű felhasználás soha ne tegye lehetővé bárki azonosítását a FADO-ban.


