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Az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelme és az ilyen adatok 
szabad áramlása ***I
Az Európai Parlament 2018. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az egyéneknek a 
személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése 
tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0008 – C8-
0008/2017 – 2017/0002(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2017)0008),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 16. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0008/2017),

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

– tekintettel a cseh képviselőháznak, a spanyol parlamentnek és a portugál parlamentnek a 
jogszabálytervezetről szóló észrevételeire,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. június 
7-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Jogi 
Bizottság véleményére (A8-0313/2017),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;



2. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

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

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



P8_TC1-COD(2017)0002

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. szeptember 13-án került 
elfogadásra a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, 
hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet 
elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/1725 rendelettel.)



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

A Bizottság sajnálatát fejezi ki az EUSZ 42. cikkének (1) bekezdésében, 43. cikkében és 44. 

cikkében említett misszióknak a rendelet tárgyi hatálya alóli kizárása miatt, és megjegyzi, 

hogy ennek következtében ezekre a missziókra nem lesznek alkalmazandók adatvédelmi 

szabályok. A Bizottság megjegyzi, hogy az EUSZ 39. cikkén alapuló tanácsi határozattal csak 

olyan adatvédelmi szabályok vezethetők be, amelyek arról rendelkeznek, hogy hogyan kell a 

tagállamoknak a közös kül- és biztonságpolitika körébe tartozó tevékenységek során 

kezelniük a személyes adatokat. Ez a tanácsi határozat nem foglalhat magában olyan 

szabályokat, amelyek az EU intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei által folytatott 

tevékenységre irányadók. A joghézag felszámolása érdekében az esetleges tanácsi határozatot 

tehát egy további, az EUMSZ 16. cikkén alapuló kiegészítő aktusnak kell kísérnie.

A Bizottság megjegyzi, hogy a 9. cikk (3) bekezdése (a Tanács általános megközelítése 

szerinti volt 70a. cikk) nem ró a személyes adatok védelme és a dokumentumokhoz való 

nyilvános hozzáférés közötti egyensúly megteremtése tekintetében új kötelezettséget az Unió 

intézményeire és szerveire.


