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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai 

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás 124
(4) preambulumbekezdés 

(4) A vízuminformációs rendszernek a 
tagállamok közötti, a kérelmek és az ehhez 
kapcsolódó határozatok adatai cseréjének 
megkönnyítésével elő kell segíteni a közös 
vízumpolitika ügyvitelét, a konzuli 
együttműködést és a központi konzuli 
hatóságok közötti konzultációt, annak 
érdekében, hogy védekezzen a bármely 
tagország belső biztonságát fenyegető 
veszélyek és a „vízumkereskedelem” ellen, 
megkönnyítse a csalás elleni küzdelmet és az 
ellenőrzést a külső határ ellenőrző pontjain 
és a tagállamok területén. A VIS 

(4) A vízuminformációs rendszernek a 
tagállamok közötti, a kérelmek és az ehhez 
kapcsolódó határozatok adatai cseréjének 
megkönnyítésével elő kell segíteni a közös 
vízumpolitika ügyvitelét, a konzuli 
együttműködést és a központi konzuli 
hatóságok közötti konzultációt, annak 
érdekében, hogy védekezzen a bármely 
tagország belső biztonságát fenyegető 
veszélyek és a „vízumkereskedelem” ellen, 
megkönnyítse a csalás elleni küzdelmet és az 
ellenőrzést a külső határ ellenőrző pontjain 
és a tagállamok területén. A VIS 
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megkönnyíti az illegális bevándorlók 
azonosítását és kitoloncolását, valamint a 
harmadik ország állampolgára által, az egyik 
tagállamban benyújtott menedékjog iránti 
kérelem megvizsgálására illetékes tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárás létrehozásáról szóló 2003. február 18-
i 343/2003/EK tanácsi rendelet 
alkalmazását.

megkönnyíti az illegális bevándorlók 
azonosítását, valamint a harmadik ország 
állampolgára által, az egyik tagállamban
benyújtott menedékjog iránti kérelem 
megvizsgálására illetékes tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárás létrehozásáról szóló 2003. február 18-
i 343/2003/EK tanácsi rendelet 
alkalmazását.

Or. en

Indokolás

A módosítás megismétli a Bizottság eredeti javaslatának szövegét, azonban törli belőle a 
bevándorlók kitoloncolására vonatkozó utalást, mint a VIS célját. 

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 125
(4) preambulumbekezdés

(4) A vízuminformációs rendszernek a 
tagállamok közötti, a kérelmek és az ehhez 
kapcsolódó határozatok adatai cseréjének 
megkönnyítésével elő kell segíteni a közös 
vízumpolitika ügyvitelét, a konzuli 
együttműködést és a központi konzuli 
hatóságok közötti konzultációt, annak 
érdekében, hogy védekezzen a bármely 
tagország belső biztonságát fenyegető 
veszélyek és a „vízumkereskedelem” ellen, 
megkönnyítse a csalás elleni küzdelmet és 
az ellenőrzést a külső határ ellenőrző
pontjain és a tagállamok területén. A VIS 
megkönnyíti az illegális bevándorlók 
azonosítását és kitoloncolását, valamint a 
harmadik ország állampolgára által, az egyik 
tagállamban benyújtott menedékjog iránti 
kérelem megvizsgálására illetékes tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárás létrehozásáról szóló 2003. február 18-
i 343/2003/EK tanácsi rendelet 
alkalmazását.

(4) A vízuminformációs rendszernek a célja,
hogy a tagállamok közötti, a kérelmek és az 
ehhez kapcsolódó határozatok adatai 
cseréjének megkönnyítésével elősegítse a 
közös vízumpolitika megvalósítását, a 
konzuli együttműködést és a központi 
konzuli hatóságok közötti konzultációt. 
Ennek során hozzájárul a 
vízumkérelmezési eljárás elősegítéséhez és 
meggyorsításához, a „vízumkereskedelem” 
megelőzéséhez, és a csalás elleni küzdelem 
megkönnyítéséhez. A VIS ezen kívül 
hozzájárul a külső határok ellenőrző 
pontjain történő vízumellenőrzéshez, az 
illegális bevándorlók azonosításának 
megkönnyítéséhez és a harmadik ország 
állampolgára által, az egyik tagállamban 
benyújtott menedékjog iránti kérelem 
megvizsgálására illetékes tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárás létrehozásáról szóló, 2003. február 
18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet 9. cikke 
értelmében a benyújtott menedékjog iránti 
kérelem megvizsgálására illetékes tagállam 
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meghatározásához, továbbá a valamely 
tagállam belső biztonságát fenyegető 
veszélyek megelőzéséhez.

Or. en

(A 3. módosítást módosítja)

Indokolás

A módosítás lényege, hogy különbséget tegyen a „cél” és a „származékos előnyök” között, 
azonban  egyértelműen rögzíteni kell a VIS fő célját (a közös vízumpolitika javítása). Az e 
preambulumbekezdésben bevezetett változtatásokat az 1. cikk a) pontja (új) átalakított 
módosításához tartozó indokolás magyarázza.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 126
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) A nem szabályozott hozzáférés 
elkerülése érdekében ezt a rendeletet a 
tagállamok belső biztonságért felelős 
hatóságai és az Europol részéről a 
terrorcselekmények és egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzése, feltárása és 
kinyomozása céljából a VIS-rendszerhez 
való konzultációs jellegű hozzáférésről 
szóló XX tanácsi határozat (COM(2005) 
600) egészíti ki.

Or. en

(A 6. módosítást módosítja)

Indokolás

A tagállamok belső biztonságának biztosítása érdekében a bűnüldöző szerveknek kétség kívül 
szükségük lehet a VIS-rendszerhez való hozzáférésre. Ezt a hozzáférést az EU-t létrehozó 
szerződés VI. címe alapján egy külön jogi eszköz szabályozza. Az előadó ugyanakkor 
szükségesnek tartja, hogy ez a javaslat tartalmazza a VIS-adatokhoz rendészeti célú
rendelkezésreállásának az alapvető paramétereit. Lásd az 1. cikk (c) bekezdésének (új) az 
átalakított módosításához tartozó indokolást is.
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Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 127
(10b) preambulumbekezdés (új)

(10b) Ha az illetékes hatóságok a területen 
belül ellenőrzést végeznek, e rendelettel 
összhangban közvetett hozzáféréssel kell 
rendelkezniük a VIS-rendszerhez. A 
hozzáférést kérelmező illetékes hatóság a 
feljogosított hatósághoz intézi a kérelmét, 
amely belép a VIS-rendszerbe, és a jelen 
rendeletnek megfelelően feldolgozza a kért 
információt. 

Or. en

Indokolás

E preambulumbekezdés azért szükséges, hogy biztosítsa a 16. cikkel kapcsolatos egyéb 
módosításokkal való összhangot. 

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 128
(11) preambulumbekezdés

(11) A VIS-ben tárolt személyes adatokat 
csak addig szabad tárolni, amíg az a VIS 
céljai érdekében szükséges. Az adatokat öt 
évig kell megőrizni annak érdekében, hogy 
az előző kérelemre vonatkozó adatokat 
figyelembe lehessen venni a vízumkérelem 
vizsgálatához, beleértve a kérelmező 
jóhiszeműségét, illetve azon illegális 
bevándorlók dokumentálásához, akik 
bizonyos időszakban vízumot kérhettek. Egy 
rövidebb időszak nem lenne elegendő ezen 
célok eléréséhez. Az adatot az öt éves 
időszak elteltével törölni kell, hacsak nincs 
indoka a korábbi törlésnek.

(11) A VIS-ben tárolt személyes adatokat 
csak addig szabad tárolni, amíg az a VIS 
céljai érdekében szükséges. Az adatokat 
legfeljebb öt évig kell megőrizni annak 
érdekében, hogy az előző kérelemre 
vonatkozó adatokat figyelembe lehessen 
venni a vízumkérelem vizsgálatához, 
beleértve a kérelmező jóhiszeműségét, 
illetve azon illegális bevándorlók 
dokumentálásához, akik bizonyos 
időszakban vízumot kérhettek. Egy rövidebb 
időszak nem lenne elegendő ezen célok 
eléréséhez. Az adatot az öt éves időszak 
elteltével törölni kell, hacsak nincs indoka a 
korábbi törlésnek.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás világosan kifejezi azt az elképzelést, hogy az ötéves adatőrzési időtartam az a
maximális időtartam, amelyen át adatokat lehet megőrizni a VIS-rendszerben. 

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 129
(11a) preambulumbekezdés (új)

(11a) Fontos, hogy az erre jogosult 
tisztségviselők a VIS-rendszerben az 
ellenőrzést oly módon végezzék, hogy 
tiszteletben tartsák a kérelmező emberi 
méltóságát és sértetlenségét. Az ellenőrzés 
legyen szükséges, megfelelő és a kitűzött 
céllal arányos. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 130
(15a) preambulumbekezdés (új)

(15a) A VIS-rendszerben tárolt személyi 
adatok feldolgozása, lekérdezése és 
felhasználása legyen szükséges, megfelelő 
és az ebben a rendeletben meghatározott 
célokkal arányos.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 131
(18a) preambulumbekezdés (új)
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(18a) A VIS-rendszerben tárolt adatok 
pontosságával kapcsolatos jogvita esetén a 
kérelmezőknek lehetőséget kell adni annak 
bejelentésére, hogy vitatják ezeket az
adatokat. A VIS-rendszerben rögzíteni kell, 
hogy a kérelmező vitatja az adatokat. A 
kérelmezőknek jogot kell adni arra, hogy
fellebbezzenek az illetékes hatóságok által 
hozott határozatok ellen. A fellebbezés 
benyújtása nem lehet felfüggesztő hatályú.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 132
1a. cikk (új)

1a. cikk
Cél

(1) A vízuminformációs rendszer célja, 
hogy a tagállamok közötti, a kérelmek és az 
ehhez kapcsolódó határozatok adatai 
cseréjének megkönnyítésével elősegítse a 
közös vízumpolitika irányítását, a konzuli 
együttműködést és a központi konzuli 
hatóságok közötti konzultációt. Ennek 
keretében hozzá kell járulnia:
a) a vízumigénylési eljárás 
megkönnyítéséhez és felgyorsításához;
b) a kérelem megvizsgálásáért felelős
tagállam meghatározására vonatkozó 
szempontok kikerülésének megelőzéséhez; 
c) a csalás elleni küzdelem 
megkönnyítéséhez;
2. A VIS-nek ezen kívül hozzá kell járulnia:
a) a külső határokon létesített 
határátkelőhelyeken történő
vízumellenőrzések megkönnyítéséhez;
b) az illegális bevándorlók azonosításának 
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elősegítéséhez;
(c) a 343/2003/EK tanácsi rendelet 9. cikke 
alapján benyújtott menedékjog iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározásához;
(d) a valamely tagállam belső biztonságát 
fenyegető veszélyek megelőzéséhez.

Or. en

(A 12. módosítást módosítja)

Indokolás

Ennek a módosításnak az a lényege, hogy különbséget tegyen a „cél” és a „származékos
előnyök” között, és a második bekezdésben tartalmazza a régebbi 13. módosítás 
(„származékos előnyök”) rendelkezéseit.

A „céllal” foglalkozó új cikk az alábbi módosításokkal tartalmazza az 1. cikk előző második 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket:
-A VIS-rendszer lényegét a közös vízumpolitika megkönnyítésének kell képeznie. Ezt az új cikk 
első része hangsúlyozza; 
- A kérelmezés megkönnyítése és felgyorsítása célként szerepel, mivel a harmadik országok 
schengeni vízumot szerző állampolgárainak túlnyomó többsége jogszerű utazó;
- A „tagállamok területén belül” végzett ellenőrzések kitétel törlésre került a (2) bekezdés a)
pontjából, amely most már csak a határokon történő ellenőrzésekre terjed ki (v.ö. 16. cikk), 
mivel a tagállamok területén végzett ellenőrzésekkel a (2) bekezdés b) pontja („illegális 
bevándorlók azonosítása”) foglalkozik (v.ö. 17. cikk);
- A VIS-rendszer nem használandó fel az illegális bevándorlók kitoloncolásának (csak 
azonosításuk) megkönnyítésére, mivel ennek ügyében először a még csak javaslati szakaszban 
lévő kitoloncolási irányelv alapján kell dönteni.
- A VIS-rendszer nem használható fel a menedékjogra vonatkozó kérelmek megvizsgálására, 
mivel ez nem volna arányos.
- Megváltozott a „VIS hozzájárulásainak” sorrendje: a 2004. februári tanácsi 
következtetésnek megfelelően a felsorolás  utolsó helyére került a belső biztonság ellen 
irányuló veszélyek megelőzése. Az előadónak az a véleménye, hogy a jó vízumpolitika 
automatikusan hozzájárul a belső biztonsághoz.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 133
1c. cikk (új)

1c. cikk 
Átmeneti záradék
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A tagállamok belső biztonságának a 
biztosítása érdekében a belső biztonságért 
felelős nemzeti hatóságok és az Europol –
lévén közösségi ügynökség – a tagállamok 
belső biztonságért felelős hatóságai és az 
Europol részéről a terrorcselekmények és 
egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, 
feltárása és kinyomozása céljából a VIS-
rendszerhez való konzultációs jellegű 
hozzáférésről szóló XX tanácsi 
határozatban (COM(2005) 600) 
megállapított hozzáféréssel rendelkeznek a 
VIS-rendszerhez, amely legalább az alábbi 
elveket tiszteletben tartja:
a) a hozzáférés kivételes jelleggel, eseti 
alapon biztosítható; a hozzáférés nem 
válhat rendszeressé;
b) a hozzáférést csak valamely jelentős, 
vagyis a terrorizmus elleni harcról szóló 
2002/475/JHA tanácsi kerethatározat 1–4. 
cikkében és az Europol-egyezmény 2. 
cikkében és mellékletében említett 
bűncselekmények bűncselekmény 
megelőzésével, feltárásával vagy 
folyamatban lévő nyomozásával 
kapcsolatban lehet kérelmezni;
c) a VIS egyetlen nemzeti hozzáférési 
ponton keresztül, illetve az Europol 
esetében az Europol szervezetén belüli 
egyetlen szakosodott egységnél vehető 
igénybe;
d) a VIS-hez való hozzáférés igénylésére 
jogosult, a belső biztonságért felelős 
nemzeti hatóságok listáját és annak 
valamennyi módosítását valamennyi 
tagállamnak közzé kell tennie; 
(e) közzé kell tenni a belső biztonságért 
felelős hatóságok nevében a VIS-
rendszerbe betekintő nemzeti hozzáférési 
pontok listáját és annak valamennyi 
módosítását;
f) az XX tanácsi határozat alkalmazásának
az a feltétele, hogy előzőleg hatályba lépjen 
a bűnügyekben való rendőrségi és bírósági 
együttműködés keretében feldolgozott 



AM\602639HU.doc 9/2 PE 370.101v01-00

külső fordítás

XM

személyi adatok védelméről szóló 
2005/XX/IB tanácsi kerethatározat;
g) semmilyen körülmények között sem lehet 
adatokat továbbítani harmadik országok 
számára.

Or. en

(A 14. módosítást módosítja)

Indokolás

A Tanács kérésére (2005. március 7-i következtetés) a Bizottság 2005. november 24-én 
elfogadott egy különálló, a harmadik pillérhez tartozó joganyagot, amely hozzáférést biztosít 
a VIS-rendszerhez a belső biztonságért felelős hatóságok és az Europol számára. Az előadó
azon a véleményen van, hogy ez a hozzáférés jobb, mint egy szabályozatlan „pult alatti” 
hozzáférés, amennyiben egy sor feltétel teljesül. Konkrétan:
- a hozzáférést csak rendkívül kivételes körülmények között szabad megadni, tekintettel arra, 
hogy a VIS-adatokat elsősorban a vízumpolitika megkönnyítése céljából gyűjtik; 
- a hozzáférést azokra a súlyos bűncselekményekre kell korlátozni, amelyeket a terrorizmus 
elleni harcról szóló tanácsi kerethatározat és az Europol-egyezmény említ;   
- a jobb felügyelet és a hozzáférési kérelmek jobb szűrése érdekében a VIS-rendszert csak 
közös nemzeti hozzáférési pontokon illetve az Europol esetében egyetlen szakosodott 
egységnél lehet lekérdezni;
- közzé kell tenni a nemzeti hozzáférési pontok, illetve a hozzáférés kérelmezésére jogosult 
hatóságok listáját; 
- végezetül, a harmadik pillérbe tartozó adatvédelmi kerethatározat hatályba lépése a 
határozat alkalmazásának alapvető feltétele. Ez lényeges feltétel a VIS-rendszerből kinyert és 
a belső biztonsági hatóságok illetve az Europol által feldolgozott adatok magas szintű 
biztonsága érdekében. Ezen kívül, a kerethatározat mellett szigorú szabályok szükségesek az 
adattovábbításra vonatkozóan is. 

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis 

Módosítás: 134
1c. cikk (új)

1c. cikk
Átmeneti záradék

A valamely tagállam elleni belső biztonsági 
fenyegetések megelőzése érdekében a belső 
biztonságért felelős nemzeti hatóságoknak 
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hozzáférést kell biztosítani a VIS-hez egy 
különálló eszköz révén meghatározott 
módon.
Ez az eszköz legalább az alábbi elveket 
tiszteletben tartja:
a) a hozzáférést kivételes jelleggel, eseti 
alapon biztosítható, szigorú és megfelelő 
engedélyezési eljárás alapján, és minden 
esetben szükségesnek, arányosnak és 
megfelelőnek kell lennie; a hozzáférés nem 
válhat rendszeressé;
b) a hozzáférést csak valamely jelentős 
bűncselekménnyel kapcsolatos, 
folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva 
lehet igényelni;
c) a személyi adatokat:
i. tisztességesen és jogszerűen kell 
feldolgozni;
ii. konkrét, meghatározott és jogszerű 
célokra szabad gyűjteni, és nem szabad az 
említett célokkal nem összeegyeztethető 
módon feldolgozni; 
iii. a személyi adatoknak megfelelőnek, az 
ügyre vonatkozónak kell lenniük és nem 
lehetnek túlzottak ahhoz a célhoz mérten, 
amelyre azokat gyűjtik és/vagy 
feldolgozzák;
iv. a személyi adatoknak pontosnak kell 
lenniük, és ezeket szükség szerint napra 
késszé kell tenni; meg kell tenni minden 
ésszerű lépést annak biztosítására, hogy a 
gyűjtés vagy feldolgozás célja 
szempontjából pontatlan vagy hiányos 
adatok törlésre vagy kijavításra kerüljenek; 
v. a személyi adatokat úgy kell tárolni, hogy 
az érintettek azonosítása csak a szükséges 
mértékben legyen lehetséges, az adatgyűjtés 
vagy további adatfeldolgozás céljának 
megfelelően. 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 135
1c. cikk (új)

1c. cikk 
Átmeneti záradék

A valamely tagállam elleni belső biztonsági 
fenyegetések megelőzése érdekében a belső 
biztonságért felelős nemzeti hatóságoknak 
hozzáférést kell biztosítani a VIS-hez egy 
különálló eszköz révén.
Ez az eszköz legalább az alábbi elveket 
tiszteletben tartja:
a) a hozzáférés kivételes jelleggel, eseti 
alapon biztosítható; a hozzáférés nem 
válhat rendszeressé;
b) ) a hozzáférést csak valamely jelentős 
bűncselekménnyel kapcsolatos, 
folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva 
lehet igényelni;
c) a személyi adatokat:
i. tisztességesen és jogszerűen kell 
feldolgozni;
ii. konkrét, meghatározott és jogszerű 
célokra szabad gyűjteni, és nem szabad az 
említett célokkal nem összeegyeztethető 
módon feldolgozni;
iii. a személyi adatoknak megfelelőnek, az 
ügyre vonatkozónak kell lenniük és nem 
lehetnek túlzottak ahhoz a célhoz mérten, 
amelyre azokat gyűjtik és/vagy 
feldolgozzák;
iv. a személyi adatoknak pontosnak kell 
lenniük, és ezeket szükség szerint napra 
késszé kell tenni; meg kell tenni minden 
ésszerű lépést annak biztosítására, hogy a 
gyűjtés vagy feldolgozás célja 
szempontjából pontatlan vagy hiányos 
adatok törlésre vagy kijavításra kerüljenek; 
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v. a személyi adatokat úgy kell tárolni, hogy 
az érintettek azonosítása csak a szükséges 
mértékben legyen lehetséges, az adatgyűjtés 
vagy további adatfeldolgozás céljának 
megfelelően. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a belső biztonságért felelős hatóságoknak a VIS-rendszerhez való hozzáférése 
tekintetében egyfajta összekötő hidat biztosít e rendelet és a harmadik pillérről szóló
kerethatározat között. Körvonalazza azokat az elveket, amelyeket az említett jogszabálynak 
szem előtt kell tartania, anélkül, hogy túlzott részletekbe bocsátkozna. Ebben a rendeletben 
nem lehet meghatározni egy más jogszabály rendelkezéseit.

A szövegben található elvek az előadó jelentéstervezetéből és a COM (2005)0475 adatvédelmi 
kerethatározatból származnak.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 136
1. cikk (2) bekezdés a) pont

(a) megelőzhetők legyenek az egyes 
tagállamok belső biztonságát fenyegető 
veszélyek;

(a) megelőzhetők legyenek az egyes 
tagállamok belső biztonságát súlyosan 
fenyegető veszélyek, nevezetesen a 
terrorista fenyegetések és a súlyos 
szervezett bűnözés.

Or. en

Indokolás

E módosítás szándéka a VIS-rendszer céljának tisztázása .

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 137
1. cikk (2) bekezdés e) pont 
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(e) segítséget nyújtson az illegális 
bevándorlók azonosításában és 
kitoloncolásában; 

(e) segítséget nyújtson az illegális 
bevándorlók azonosításában;

Or. en

Indokolás

E módosítás szándéka a VIS-rendszer céljának tisztázása, ezért eltávolítja azt az elképzelést, 
hogy az illegális bevándorlók kitoloncolása a VIS-rendszerhez való hozzáférés indoka lehet.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 138
1. cikk (2) bekezdés a) pont 

a) megelőzhetők legyenek az egyes 
tagállamok belső biztonságát fenyegető 
veszélyek;

a) megkönnyítse és felgyorsítsa a 
vízumkérelmezési eljárást;

Or. en

Indokolás

Fontos tisztán látni, hogy milyen célokat kívánunk elérni a rendszerrel. A fő cél a közös 
vízumpolitika kezelésének javítása, ami csak akkor lehetséges, ha minden fentebb említett célt 
figyelembe veszünk.
A VIS-rendszert csak az illegális bevándorlók azonosítására szabad használni. Azonban nem 
zárható ki annak az eshetősége, hogy az illegális bevándorlók olyan határozat alanyaivá 
válnak, amely maga után vonja a kitoloncolásukat is.
A VIS-rendszert igénybe lehet venni annak meghatározásához, hogy melyik tagállam feladata 
megvizsgálni egy menedékjog iránti kérelmet, azonban nem lehet felhasználni magának a 
menedékjog iránti kérelemnek a vizsgálatához – arányossági elv.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 139
1. cikk (2) bekezdés d) pont

d) megkönnyítse a külső ellenőrző pontokon 
és a tagállamok területén belül az 

d) megkönnyítse a külső határokon lévő 
ellenőrző pontokon és a tagállamok területén 
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ellenőrzéseket; belül az ellenőrzéseket;

Or. en

Indokolás

Lásd a 138. módosítás indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 140
1. cikk (2) bekezdés e) pont 

e) segítséget nyújtson az illegális 
bevándorlók azonosításában és
kitoloncolásában; 

e) segítséget nyújtson az illegális 
bevándorlók – többek között kitoloncolási 
célú – azonosításában;

Or. en

Indokolás

Lásd a 138. módosítás indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 141
1. cikk (2) bekezdés f) pont 

f) megkönnyítse a 343/2003/EK rendelet 
végrehajtását. 

f) segítsen meghatározni a 343/2003/EK 
rendelet 9. cikke értelmében benyújtott 
menedékjog iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős tagállamot.

Or. en

Indokolás

Lásd a 138. módosítás indokolását.
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Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 142
1. cikk (2) bekezdés fa) pont (új)

fa) hozzájáruljon a tagállamok 
valamelyikének a belső biztonságát 
fenyegető veszélyek megelőzéséhez.

Or. en

Indokolás

Lásd a 138. módosítás indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 143
1a. cikk (új)

1a. cikk 
Átmeneti záradék

(1) A 20. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időszak alatt a 
vízumhatóságok megőrzik a 6–12. cikkben 
említett adatokat, hogy ezekbe feladataik 
ellátása során saját maguk, illetve egyes 
konkrét esetekben a 2006/XXX tanácsi 
határozatban meghatározott belső 
biztonságért felelős hatóságok kizárólag 
súlyos bűncselekmények – különösen a 
terrorizmus és a szervezett bűnözés –
feltárása és kinyomozása céljából 
betekintsenek.
(2) Az (1) bekezdésben említett betekintést a 
2006/XXX tanácsi határozattal 
összhangban és legalább a következő 
elveknek megfelelően kell végezni:
a) a hozzáférés kivételes jelleggel, eseti 
alapon biztosítható; a hozzáférés nem 
válhat rendszeressé;
b) a VIS egyetlen nemzeti hozzáférési 
ponton keresztül vehető igénybe;
c) semmilyen körülmények között sem lehet 
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adatokat továbbítani harmadik országok 
számára;
d) a VIS-hez való hozzáférés igénylésére 
jogosult, a belső biztonságért felelős 
nemzeti hatóságok listáját valamennyi 
tagállamnak közzé kell tennie;
(3) Ez a rendelet nem sérti a 4. cikkben 
említett hatóságok által a feladataik 
ellátása során észlelt bűncselekmények 
tekintetében a kapcsolódó 
bűncselekményekben folytatott nyomozás 
és büntetőeljárás céljából a belső 
biztonságért felelős hatóságok számára 
nyújtott tájékoztatást. 

Or. en

Indokolás

A Tanács 2005. március 7-i következtetései nyomán létre kell hozni egy különálló, a harmadik 
pilléren nyugvó jogszabályt, amely a biztonsági szolgálatok számára hozzáférést biztosít a 
VIS rendszerhez. Időközben hozzáférést kell biztosítani a belső biztonságért felelős hatóságok 
számára, azonban kizárólag súlyos bűncselekmények felderítése és nyomozása céljából, és 
csak akkor, ha egy sor feltétel teljesül.

A 4. cikkben említett illetékes hatóságok feladata, hogy közöljék a belső biztonságért felelős 
hatóságokkal az általuk feltárt bűncselekményekkel kapcsolatos információkat annak 
érdekében, hogy azok megkezdjék a nyomozást és az azt követő büntetőeljárást.

Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 144
1a. cikk (új)

1a. cikk
A belső biztonságot fenyegető veszélyek és a 
súlyos bűncselekmények megelőzéséhez és 
az ellenük folytatott küzdelemhez szükséges 

adatok rendelkezésre állása 
(1) A 20. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időszak alatt a 
vízumhatóságok megőrzik a 6–12. cikkben 
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említett adatokat, hogy ezekbe feladataik 
ellátása során saját maguk, illetve egyes 
konkrét esetekben a 2006/XXX tanácsi 
határozatban meghatározott belső 
biztonságért felelős hatóságok kizárólag 
súlyos bűncselekmények – különösen a 
terrorizmus és a szervezett bűnözés –
megelőzése, feltárása és kinyomozása 
céljából betekintsenek.
(2) Az (1) bekezdésben említett betekintést a 
2006/XXX tanácsi határozattal 
összhangban kell végezni.
(3) Ez a rendelet nem sérti a 4. cikkben 
említett hatóságok által a feladataik 
ellátása során észlelt bűncselekmények 
tekintetében a kapcsolódó 
bűncselekményekben folytatott nyomozás 
és büntetőeljárás céljából a belső 
biztonságért felelős hatóságok számára 
nyújtott tájékoztatást.

Or. en

Indokolás

A 2005. március 7-i és 2005. július 13-i tanácsi következtetések szerint a tagállamok belső 
biztonságért felelős hatóságai részére hozzáférést kell biztosítani a VIS-rendszerhez a belső 
biztonság és a terrorizmus elleni küzdelem erősítése érdekében. Ezt a határozatot az Európai 
Unióról szóló szerződés VI.címe keretében kell meghozni.

Az átmeneti záradék segítségével meg kell határozni a leendő tanácsi határozat paramétereit.

Módosítás, előterjesztette: Ewa Klamt

Módosítás: 145
1a. cikk (új)

1a. cikk
A bűncselekmények üldözésének és a 
tagállamok belső biztonságára leselkedő 
veszélyek elhárításának céljából a belső 
biztonságért felelős nemzeti hatóságok 
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hozzáféréssel rendelkeznek a VIS-hez, 
amelyet külön eszközben alakítanak ki 
részletesebben, és amely megfelel legalább 
a következő alapelveknek:
a) a hozzáférést alkalmi jelleggel kell 
biztosítani, a hozzáférés nem lehet 
rutinszerű; 
b) a VIS-adatok lekérdezésére csak a 
központi nemzeti szerveknél kerülhet sor;

Or. de

Indokolás

Az átmeneti záradékkal világosan körvonalazni kell, hogy a biztonsági hatóságok számára 
milyen célból kell biztosítani a hozzáférést a vízuminformációs rendszerhez. 

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 146
2. cikk 3. pont 

3. „vízumhatóságok” az egyes 
tagállamoknak azokat a hatóságait jelentik, 
amelyek a vízumkérelmek elbírálásáért és 
az arra hozandó határozatokért felelősek, 
legyen az a vízum törlése, visszavonása 
vagy meghosszabbítása;

3. „vízumhatóságok” az egyes 
tagállamoknak azokat a hatóságait jelentik, 
amelyek a vízumkérelmekkel kapcsolatosan 
hozandó határozatokért, illetve a vízumnak 
a közös konzuli utasítások szerinti törlése, 
visszavonása vagy meghosszabbítása 
tekintetében hozandó döntésekért felelősek, 
beleértve a központi konzuli hatóságokat és 
a 415/2003/EK rendelet szerint a vízumok 
határon történő kiállításáért felelős 
hatóságokat;

Or. en

(A 15. módosítást módosítja)

Indokolás

A Bizottság javaslata a hatóság funkcionális felfogásán alapul (pl. a vízumot kibocsátó 
határőr az adott pillanatban nem határőrizeti hatóság, hanem vízumhatóság). E felfogás 
indoklása az, hogy a Bizottság nézete szerint nem lehet megmondani, hogy egy tagállamban 
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melyik hatóság mit csinál. Ez a koncepció azért problémás, mert nagy teret enged a tagállam 
számára az értelmezéshez (a rendőrség, mint bevándorlási hatóság), és lehetetlen figyelemmel 
kísérni (a rendőr adott pillanatban vajon azért fér hozzá a VIS-rendszerhez, mert egy illegális 
bevándorlót azonosít, vagy mert valami mást csinál?). Ezért az előadó egy sor világos 
meghatározást javasol a „hatóságok” fogalmára.
A „vízumhatóságok” meghatározása mostantól összhangban áll a közös konzuli utasításokkal 
és a 415/2003/EK rendelettel. 

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 147
2. cikk 3. pont 

3. „Vízumhatóságok” az egyes 
tagállamoknak azokat a hatóságait jelentik, 
amelyek a vízumkérelmek elbírálásáért és az 
arra hozandó határozatokért felelősek, 
legyen az a vízum törlése, visszavonása 
vagy meghosszabbítása;

3. „Vízumszervek” az egyes tagállamoknak 
azokat a hatóságait jelentik, amelyek a 
vízumkérelmek elbírálásáért és az arra 
hozandó határozatokért felelősek, legyen az 
a vízum törlése, visszavonása vagy 
meghosszabbítása;

Or. de

Indokolás

A „vízumszerv” fogalmát már korábbi jogi aktussal bevezették az európai jogba, a fogalmat a 
nagyobb jogi pontosság kedvéért itt is alkalmazni kell.  Ez a módosítás az egész szövegre 
vonatkozik.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 148
2. cikk 3. pont 

3. „vízumhatóságok” az egyes 
tagállamoknak azokat a hatóságait jelentik, 
amelyek a vízumkérelmek elbírálásáért és 
az arra hozandó határozatokért felelősek, 
legyen az a vízum törlése, visszavonása 

3. „vízumhatóságok” az egyes 
tagállamoknak azokat a közös konzuli 
utasítások II. részének 4. pontjában és VI. 
mellékletében valamint a 415/2003/EK 
rendeletben említett hatóságait jelentik, 
amelyek a vízumkérelmekre vonatkozó 
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vagy meghosszabbítása; határozatok meghozataláért vagy a vízum 
törlése, visszavonása vagy meghosszabbítása 
tárgyában hozandó határozatokért
felelősek;

Or. en

Indokolás

A hatóság funkcionális felfogása nagyon veszélyes lehet, mert túl nagy teret enged a 
tagállamok értelmezésének. Az olyan csapdák elkerülése érdekében, hogy pl. a határon 
kérelmet vizsgáló rendőr bevándorlási hatóságnak tekinthető-e, szűkíteni kell a fogalmat, és 
világos definíciókat kell létrehozni.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 149
2. cikk 3a. pont (új)

3a. „bevándorlási hatóságok” az egyes 
tagállamoknak a tartózkodási engedélyek 
kibocsátásáért és ilyen engedélyek 
érvényességének ellenőrzéséért felelős 
illetékes hatóságait jelenti;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 150
2. cikk 5. pont 

5. „kérelmező” a harmadik ország 
állampolgárát jelenti, aki a vízumkérelmet 
benyújtotta;

5. „kérelmező” a harmadik országnak az
539/2001/EK rendelet értelmében 
vízumkötelezettség alá eső állampolgárát 
jelenti, aki a vízumkérelmet benyújtotta;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás 151
2. cikk 7. pont 

7. „csoporttagok” azokat a kérelmezőket 
jelenti, akikkel a kérelmező együtt utazik, 
beleértve a kérelmezőt elkísérő házastársát 
és gyermekeit;

7. „csoporttagok” azokat a kérelmezőket 
jelenti, akikkel a kérelmező együtt utazik, 
beleértve a kérelmezőt elkísérő családtagját,
házastársát és gyermekeit;

Or. en

Indokolás

Lásd a 2. cikk 7a. pontra (új) vonatkozó Cashman által javasolt módosításával kapcsolatos 
indokolást. 

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 152
2. cikk 7. pont 

7. „csoporttagok” azokat a kérelmezőket 
jelenti, akikkel a kérelmező együtt utazik, 
beleértve a kérelmezőt elkísérő házastársát 
és gyermekeit;

7. „csoporttagok” azokat a kérelmezőket 
jelenti, akik jogi okok miatt kötelesek együtt 
belépni a tagállamok területére és együtt 
elhagyni azt; 

Or. en

Indokolás

A módosítás célja azokra a helyzetekre korlátozni a „csoport” meghatározását, amelyekben 
jogi okok miatt (ide tartozik a törvény érvényesítésének esete is) a kérelmezők kötelesek együtt 
belépni a tagállamok területére vagy együtt elhagyni azt. A kérelmező családtagjaira való 
utalás az 5. cikk (4) bekezdésében szerepel.
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Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 153
2. cikk 7a. pont (új)

7a. „családtagok” amennyiben a család 
már a származási országban is létezett, a 
kérelmezőnek a tagállamok területén 
tartózkodó alábbi családtagjait jelenti:
a menedékkérő házastársa vagy vele tartós, 
nem házastársi kapcsolatban élő élettársa, 
amennyiben az adott tagállam 
idegenrendészeti szabályai vagy gyakorlata 
a házasságot nem kötött párokat a 
házastársakhoz hasonló elbánásban 
részesíti.

Or. en

Indokolás

Ez a szöveg megpróbálja a családtagokat a 2. cikk 7. pontjában meghatározott csoport 
fogalmával együtt meghatározni. A szöveg a 343/2003 tanácsi rendeletből származik, és az e 
rendeletnek való megfelelés érdekében kiigazították. 

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 154
2. cikk 12. pont (új)

(12) „közvetett hozzáférés” azt az eljárást 
jelenti, amelynek keretében a tagállam 
területén ellenőrzést végző illetékes 
hatóságok a VIS-rendszerben tárolt 
információkat kérnek a VIS-rendszerhez 
való hozzáférésre feljogosított, és a jelen 
rendeletnek megfelelően kért információt 
feldolgozó és továbbító tisztségviselőktől. 

Or. en



AM\602639HU.doc 23/2 PE 370.101v01-00

külső fordítás

XM

Indokolás

Ez a meghatározás a 16. cikkel kapcsolatos más módosításokkal való összhang biztosításához 
szükséges.

Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 155
3. cikk (1) bekezdés a) pont 

a) numerikus adatok a kérelmezőről, 
valamint az igényelt, a kiállított, a 
visszautasított, a törölt, a visszavont és a 
meghosszabbított vízumról;

a) numerikus adatok a kérelmezőről, a 
kérelmekről, valamint az igényelt, a 
kiállított, a visszautasított, a törölt, a 
visszavont és a meghosszabbított vízumról;

Or. en

Indokolás

Az (1a) bekezdésben a „kérelmek” szó beillesztése lehetővé teszi a vízumkérelmek vonatkozó 
adatainak tárolását. A Bizottság javaslata csak azoknak az adatoknak a tárolását teszi 
lehetővé, amelyek a kérelmező személyére vonatkoznak, de nem tartalmaznak egyéb 
információkat, például a családegyesítőkre vonatkozó adatokat (lásd a 3. módosítás 
indokolását is).

Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 156
3. cikk (1) bekezdés d) pont 

d) kapcsolódás más kérelmekhez. d) kapcsolódás az 5. cikk (3) bekezdésében 
és az 5. cikk (4) bekezdésében említett más 
kérelmekhez.

Or. en

Indokolás

Az 1. bekezdés d) pontjába beillesztett rész csupán egyértelműbbé teszi a szöveget, és 
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semmiképpen sem változtatja meg a Bizottság javaslatának lényegét.

Módosítás, előterjesztette: Tatjana Ždanoka

Módosítás: 157
3. cikk (1) bekezdés c) pont 

(c) ujjlenyomat; törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság nem adta át a Parlamentnek a vízumhamisítás jelenségére, illetve a biometriai 
eszközök vízumban történő használatának szükségességére vonatkozóan kért információkat. 
Az ujjlenyomat jelentős hibaforrásnak bizonyul.

(Elfogadása esetén az ujjlenyomatokra vonatkozó valamennyi utalást törölni kell a 
szövegben.)

Módosítás, előterjesztette: Ewa Klamt

Módosítás: 158
3. cikk (1) bekezdés a) pont 

a) numerikus adatok a kérelmezőről, 
valamint az igényelt, a kiállított, a 
visszautasított, a törölt, a visszavont és a 
meghosszabbított vízumról;

a) a 6 –12 cikkben említett numerikus 
adatok;

Or. de

Indokolás

Szerkesztői egyszerűsítés

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 159
4. cikk (3) bekezdés 



AM\602639HU.doc 25/2 PE 370.101v01-00

külső fordítás

XM

3. Minden tagállam kijelöli azt az illetékes 
hatóságot, amelynek alkalmazottai 
hozzáférhetnek a VIS-ben való 
adatbevitelhez, -módosításhoz, -törléshez 
vagy az adatokba való betekintéshez. Ezen 
hatóságok listáját minden tagállam közli a 
Bizottsággal. 

3. Minden tagállam kijelöli azt az illetékes 
hatóságot, amelynek alkalmazottai 
hozzáférhetnek a VIS-ben való 
adatbevitelhez, -módosításhoz, -törléshez 
vagy az adatokba való betekintéshez. 
Minden tagállam közli a Bizottsággal ezen 
hatóságok listáját, beleértve a 23. cikk (3) 
bekezdésében említetteket is, valamint 
azonnal közli a módosításokat is. Ez a lista 
tartalmazza azt is, hogy az egyes hatóságok 
milyen céllal visznek be adatokat a VIS-
rendszerbe és használnak fel onnan 
adatokat.

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában kihirdeti ezeket a listákat.

E rendelet hatálybalépésétől számított 3 
hónapon belül a Bizottság az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzéteszi az első 
albekezdés szerint kijelölt illetékes 
hatóságok részletes listáját. Amennyiben e 
lista tartalmában változás következik be, a 
Bizottság ugyanabban az évben még 
egyszer közzéteszi az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában a frissített konszolidált 
listát, honlapján pedig folyamatosan 
elérhetővé teszi a lista naprakész 
elektonikus verzióját.

Or. en

(A 26. módosítást módosítja)

Indokolás

A konszolidált napra kész változat rendszeres közzététele nélkülözhetetlen eszköz az európai 
illetve nemzeti és helyi szintű felügyelet és ellenőrzés során. A hatékonyabb ellenőrzés 
érdekében a listának tartalmaznia kell, hogy az adott hatóság milyen céllal dolgozza fel az 
adatokat a VIS rendszerből és rendszerbe (ez a rendelkezés a schengeni egyezmény 101. 
cikkének (4) bekezdéséből származik). Ezen kívül a tagállamok közlik a Bizottsággal, hogy a 
23. cikk (3) bekezdése szerint mely hatóságokat tekintik „ellenőrző” hatóságoknak. 

A 3 hónap (inkább, mint a 26. módosításban szereplő 30 nap) elegendő idő az első bekezdés 
szerint kijelölt hatóságokat tartalmazó lista kihirdetésére.
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Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 160
4. cikk (3) bekezdés 

(3) Minden tagállam kijelöli azt az illetékes 
hatóságot, amelynek alkalmazottai 
hozzáférhetnek a VIS-ben való 
adatbevitelhez, -módosításhoz, -törléshez 
vagy az adatokba való betekintéshez. Ezen 
hatóságok listáját minden tagállam közli a 
Bizottsággal. 

(3) Minden tagállam kijelöli azt az illetékes 
hatóságot, amelynek alkalmazottai 
hozzáférhetnek a VIS-ben való 
adatbevitelhez, -módosításhoz, -törléshez 
vagy az adatokba való betekintéshez. 
Minden tagállam közli a Bizottsággal ezen 
hatóságok listáját és annak valamennyi 
módosítását. Ez a lista az egyes hatóságok 
tekintetében tartalmazza, hogy milyen céllal 
dolgozhatnak fel adatokat a VIS-
rendszerben .

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában kihirdeti ezeket a listákat.

A VIS-rendszer beindításától számított 30 
napon belül a Bizottság az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzéteszi az első 
albekezdés szerint kijelölt illetékes 
hatóságok konszolidált listáját és annak 
minden változását. A Bizottság honlapján 
folyamatosan elérhetővé teszi a lista 
naprakész elektonikus verzióját.

Or. en

Indokolás

A jobb ellenőrzés érdekében a listának tartalmaznia kell, hogy a hatóság milyen céllal 
dolgozhat fel adatokat a VIS rendszerben. A felügyelet és az ellenőrzés szempontjából 
egyaránt fontos kihirdetni a lista konszolidált változatát és annak valamennyi módosítását. A 
kihirdetés nem követi közvetlenül a jelen rendelet hatálybalépését, hanem a rendszer 
beindulását követő harminc napon belül történik meg.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 161
5. cikk (2) bekezdés 

2. A kérelemfájl létrehozása során a 
vízumhatóság ellenőrzi a VIS-ben, hogy az 
egyéni kérelmező korábbi kérelmét 
rögzítette-e már valamelyik tagállam.

2. A kérelemfájl létrehozása során a 
vízumhatóság a 13. cikkel összhangban 
ellenőrzi a VIS-ben, hogy az egyéni 
kérelmező korábbi kérelmét rögzítette-e már 
valamelyik tagállam.
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Or. en

(A 27. módosítást módosítja)

Indokolás

Míg az 5. cikk az általános eljárást írja le, a 13. cikk annak részleteit ismerteti. A félreértések 
elkerülése végett ezt a jelen hivatkozás teszi világossá. A régebbi 27. módosításhoz képest 
csupán a szórend változott.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 162
5. cikk (2) bekezdés 

2. A kérelemfájl létrehozása során a 
vízumhatóság ellenőrzi a VIS-ben, hogy az 
egyéni kérelmező korábbi kérelmét 
rögzítette-e már valamelyik tagállam.

2. A kérelemfájl létrehozása során a 
vízumhatóság a 13. cikkel összhangban 
ellenőrzi a VIS-ben, hogy az egyéni 
kérelmező korábbi kérelmét rögzítette-e már 
valamelyik tagállam.

Or. en

Indokolás

Hivatkozás az eljárást részletesen leíró 13. cikkre.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 163
5. cikk (4) bekezdés 

4. Ha a kérelmező más kérelmezőkkel egy 
csoportban utazik, a vízumhatóság 
kérelemfájlt hoz létre minden kérelmezőnek, 
és a csoport tagjainak kérelemfájljait 
összekapcsolja. 

4. Ha a kérelmező csoportban, vagy 
házastársával és/vagy gyermekeivel utazik, 
a vízumhatóság kérelemfájlt hoz létre 
minden kérelmezőnek, és e személyek 
kérelemfájljait összekapcsolja.

Or. en

(A 28. módosítást módosítja)

Indokolás

Biztosítja az összhangot a 2. cikk 7.pontjában foglalt meghatározással. 
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A módosításra a világosság miatt van szükség. 

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 164
5. cikk (4) bekezdés 

(4) Ha a kérelmező más kérelmezőkkel egy 
csoportban utazik, a vízumhatóság 
kérelemfájlt hoz létre minden kérelmezőnek, 
és a csoport tagjainak kérelemfájljait 
összekapcsolja. 

(4) Ha a kérelmező a 2. cikk 7. és 7a.
pontjával összhangban más kérelmezőkkel 
egy csoportban utazik, a vízumhatóság 
kérelemfájlt hoz létre minden kérelmezőnek, 
és a csoport tagjainak kérelemfájljait 
összekapcsolja.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja a következetes kapcsolódást a 2. cikkben szereplő meghatározások 
más módosításához. 

Módosítás, előterjesztette: Tatjana Ždanoka

Módosítás: 165
6. cikk 4. pont f) alpont 

(f) a meghívólevelet kiállító személy adatai 
vagy azé, aki a tartózkodás ideje alatt 
felelős a fenntartási költségek fizetéséért, 
mely adatok,

törölve

(i) természetes személy esetén vezetéknév, 
keresztnév és a személy címe;
(ii) cég esetén a cég neve, valamint a cég 
részéről a kapcsolattartó személy 
vezetékneve és keresztneve;

Or. en
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Indokolás

Az ilyen adatkategóriák feldolgozása túlzott és aránytalan a vízumpolitika alkalmazásához 
képest.

Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 166
6. cikk 3. pont 

3. a hatóságot, amelyhez a kérelmet 
benyújtották, és hogy a kérelmet ahhoz a 
hatósághoz egy másik tagállam nevében
nyújtották-e be;

3. a hatóságot, amelyhez a kérelmet 
benyújtották, és hogy a kérelmet ahhoz a 
hatósághoz egy másik tagállam 
képviseletében nyújtották-e be;

Or. en

Indokolás

A 3. pontban szereplő módosítás csupán technikai jellegű.

Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 167
6. cikk 4. pont ea) alpont (új)

ea) a tartózkodás fő célállomása és kívánt 
időtartama;

Or. en

Indokolás

A 4. pont kiegészítése azért szükséges, hogy ellenőrizni lehessen a kérelmek következetességét, 
illetve össze lehessen vetni a jelenlegi és az előző, esetleg más EU tagállamokban benyújtott 
kérelmet. A családegyesítők nyilvántartása különösen fontos az EU-szerte működő ún. 
többszörös vagy ismétlődő családegyesítők kiszűrésében. 
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Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 168
6. cikk 4. pont eb) alpont (új)

eb) az utazás célja;

Or. en

Indokolás

Lásd a 167. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 169
6. cikk 4. pont ec) alpont (új)

ec) az érkezés és indulás tervezett napja;

Or. en

Indokolás

Lásd a 167. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 170
6. cikk 4. pont, ed) alpont (új)

ed) lakóhely;

Or. en

Indokolás

Lásd a 167. módosításhoz fűzött indokolást.
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Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 171
6. cikk 4. pont ee) alpont (új)

ee) jelenlegi foglalkozás és munkaadó; 
diákok esetén az oktatási intézmény neve;

Or. en

Indokolás

Lásd a 167. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 172
6. cikk 4. pont f) alpont i. pont

i. természetes személy esetén vezetéknév, 
keresztnév és a személy címe;

i. természetes személy esetén a vezetéknév 
és keresztnév, a személy neme, születési 
helye és dátuma, valamint címe;

Or. en

Indokolás

Lásd a 167. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 173
6. cikk 4. pont f) alpont ii. pont

ii. cég esetén a cég neve, valamint a cég 
részéről a kapcsolattartó személy 
vezetékneve és keresztneve;

ii. cég vagy más szervezet esetén a cég vagy 
más szervezet neve és címe, valamint a cég 
vagy más szervezet részéről a kapcsolattartó 
személy vezetékneve, keresztneve, születési 
helye és dátuma;

Or. en
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Indokolás

Lásd a 167. módosításhoz fűzött indokolást.

.

Módosítás, előterjesztette: Ewa Klamt

Módosítás: 174
6. cikk 5. pont f) alpont i. fordulat

i. természetes személy esetén vezetéknév, 
keresztnév és a személy címe;

i. természetes személy esetén vezetéknév, 
keresztnév, nem, születési dátum és a 
személy címe;

Or. de

Indokolás

Az illetékes vízumhatóságnak a jövőbeli döntésekkel kapcsolatbanképesnek kell lennie arra, 
hogy kutathasson a meghívó személye után, illetve azon személy után, aki kötelezettséget 
vállalt a fenntartási költségek átvállalására (lásd a 175. számú módosítást!). Az illetékes 
vízumhatóságnak ehhez a személyek fent említett köre érdekében is szüksége van az érintett 
személy egyértelmű azonosítására.

Módosítás, előterjesztette: Ewa Klamt

Módosítás: 175
6. cikk 5. pont f) alpont ii. fordulat

ii. cég esetén a cég neve, valamint a cég 
részéről a kapcsolattartó személy 
vezetékneve és keresztneve;

ii. cég esetén a cég neve és címe, valamint a 
cég részéről a kapcsolattartó személy 
vezetékneve, keresztneve és születési 
dátuma;

Or. de
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Indokolás

Az illetékes vízumhatóságnak képesnek kell lennie arra, hogy a jövőbeli döntésekkel 
kapcsolatban kutathasson a meghívó személye után, illetve azon személy után, aki 
kötelezettséget vállalt a fenntartási költségek átvállalására (lásd a 174. számú módosítást!). 
Az illetékes vízumhatóságnak ehhez a személyek fent említett köre érdekében is szüksége van 
az érintett személy egyértelmű azonosítására. 

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Módosítás: 176
6. cikk 6. pont

6. a kérelmező ujjlenyomata a Közös 
Konzuli Utasítás vonatkozó rendelkezései 
szerint.

6. a 12 évnél idősebb és 80 évnél fiatalabb 
kérelmező ujjlenyomata;

Or. de

Indokolás

A korlátozott felhatalmazásnak az EK-Szerződés 5. cikkének (1) bekezdésében foglalt elve 
megtiltja a közösségi jogalkotónak, hogy a jogalap által előírt jogalkotási eljárást az olyan 
jogi aktusokra való dinamikus utalással kerüljék meg, amelyeket más eljárásban 
módosíthatnak.Ezért az ujjlenyomatokra vonatkozó szabályozással kapcsolatban a Közös 
Konzuli Utasítás rendelkezéseire való dinamikus utalás nem megengedett. Amennyiben ennek 
a szabályozásnak e rendelet részét kell alkotnia, akkor a szabályozást az e rendeletre 
vonatkozóan előírt eljárás keretében kell kiadni.

Ujjlenyomat-készítéskor a gyerekek és fiatalkorúak védelmére hozott szabályoknak 
összhangban kell lenniük más európai szabályokkal; így például a már létező rendszerekben, 
mint például az Eurodacban, csak olyan személyek ujjlenyomatait tárolják, akik már 
betöltötték 14. életévüket.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 177
6a. cikk (új)
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6a. cikk 
Ellenőrzések végzése

1. A VIS-rendszerben végzett valamennyi 
ellenőrzésnek – függetlenül az ellenőrzést 
kezdeményező illetékes hatóságtól –
szükségesnek, megfelelőnek és arányosnak 
kell lennie az e rendeletben meghatározott 
célokhoz képest. Az ellenőrzéseket olyan 
módon kell végrehajtani, hogy teljes 
mértékben tiszteletben tartsák az ellenőrzött 
kérelmező emberi méltóságát és 
sértetlenségét.
A VIS-rendszerben végrehajtott valamennyi 
ellenőrzésnek szükségesnek, megfelelőnek
és arányosnak kell lennie az e rendeletben 
meghatározott intézkedések céljával.
2. A VIS-rendszerben végzett ellenőrzések 
során az illetékes hatóságok nem 
alkalmazhatnak diszkriminációt az illetők 
neme, faji vagy etnikai származása, vallása 
vagy világnézete, fogyatékossága, életkora 
vagy nemi irányultsága alapján.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt kívánja meghatározni, hogyan kell végezni a VIS-rendszerben az 
ellenőrzéseket. Hasonló ahhoz a cikkhez, amely a határellenőrzési kódexben a határokon 
végzendő ellenőrzések végrehajtásáról található.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 178
6. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Amennyiben egy kérelmező 
ujjlenyomatát nem lehet felhasználni, az 
1683/95/EK rendelet által előírt egységes 
vízumfromátum és a VIS „megjegyzések” 
rovatában ezt fel kell tüntetni. Ebben az 
esetben a kérelmező vezetékneve, születési 
neve (korábban használt vezetéknevei), 
keresztnevei, neme, születési helye, ideje és 
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országa használhatók fel keresési 
kritériumként. Teljes mértékben tiszteletben 
kell tartani a személy méltóságát és 
sértetlenségét.

Or. en

(A 32. módosítást módosítja)

Indokolás

Egyes tanulmányokban szereplő becslések szerint a lakosság 5%-ánál az eljárás nem 
alkalmazható (mivel nincs olvasható ujjlenyomatuk vagy egyáltalán nincs ujjlenyomatuk). 
2005-re kb. 20 millió vízumkérelmező várható, ami azt jelenti, hogy akár 1 millió személy nem 
lesz képes követni a rendes eljárást. Ezért megfelelő eljárást kell kialakítani számukra. Az 
európai adatvédelmi iztos szerint ezek az eljárások nem csökkenthetik a vízumpolitika 
biztonsági szintjét, és nem bélyegezhetik meg az olvashatatlan ujjlenyomattal rendelkező 
egyéneket. Az előadó úgy véli, hogy a vezetéknév, születéskori vezetéknév (előzőleg használt 
vezetéknév (vezetéknevek)) és a keresztnevek, valamint a nem, a születési dátum, hely és 
ország megfelel ezeknek az elvárásoknak.

A félreértések elkerülése végett a módosításban az egyetlen változtatás a „csak” szó törlése 
(„csak a kérelmező vezetékneve”).  

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 179
6. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) A tagállamoknak létre kell hozniuk egy 
eljárást az olyan esetekre, amikor egy 
személy úgy véli, tévedésből utasították el, 
amelynek része a személy tájékoztatása az 
elutasítás okáról. Teljes mértékben 
tiszteletben kell tartani a személy 
méltóságát és sértetlenségét.

Or. en

(A 33. módosítást módosítja)

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos és több biometriai tanulmány is hangsúlyozta, hogy eljárást 
kell kialakítani hiba esetére. Lásd a 6. cikk (1a) bekezdése (új) és a (9a) preambulumbekezdés 
(új) módosításának indokolását. 
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Ez a módosítás úgy változott (keresési szempontként használandó adatok törlése olyan 
esetekben, amikor az illető saját állítása szerint tévesen elutasításra került), hogy a 
tagállamok döntik el, mi a megfelelő eljárás az ilyen esetekben, amelynek részét kell képeznie 
az illető tájékoztatásának az elutasítás okáról.

Módosítás, előterjesztette: Tatjana Ždanoka

Módosítás: 180
7. cikk 

7. cikk Törölve
Kiegészítő adatok a központi hatóságok 

közötti konzultáció esetén
A Schengeni Egyezmény 17. cikkének (2) 
bekezdése szerint ha bármelyik tagállam 
kéri a központi hatóságok közötti 
konzultációt, akkor a vízumhatóság az 
igénylőlapról a következő kiegészítő 
adatokat viszi be:
(1) fő úticél és a tartózkodás kívánt 
időtartama;
(2) az utazás célja;
(3) az érkezés és az indulás időpontja;
(4) az első belépés szerinti határ vagy 
tranzitút határa;
(5) lakóhely; 
(6) jelenlegi foglalkozás és munkahely; 
tanulók esetében: az iskola neve;
(7) a kérelmező apjának és anyjának 
vezeték és keresztneve (nevei).

Or. en
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Indokolás

Azokat a kategóriákat, amelyeknél a konzultáció javasolt, a CCI (Közös Konzuli Utasítások) 
bizalmas 5B. melléklete tartalmazza. Ha a kérelmezők ezekbe a kategóriákba tartoznak, akkor 
ezeket az adatokat is alkalmazni kell a külső határokon és a tagállamok területén végzett 
ellenőrzések alkalmával, illetve azonosítás és kitoloncolás céljából, valamint a menedékjog 
iránti kérelmek elbírálásánál. Ezért ezeket az adatokat ilyen célokra rendelkezésre kell 
bocsátani; v.ö. e javaslat 16. cikke (2) bekezdésének a) pontjával, 17. cikke (2) bekezdésének
b) pontjával és 19. cikke (2) bekezdésének b)pontjával.

Módosítás, előterjesztette: Ewa Klamt

Módosítás: 181
10. cikk (2) bekezdés b) pont 

b) nem kerültek bemutatásra olyan 
okmányok, amelyek a kívánt tartózkodás 
célját és feltételeit igazolják, vagy nem 
került igazolásra, hogy rendelkezésre állnak 
a tartózkodás ideje alatti fenntartási 
költségek, vagy nem került igazolásra, hogy 
a kérelmező képes ezen költségek jogszerű 
előteremtésére;

b) nem kerültek bemutatásra olyan alkalmas 
okmányok, amelyek a kívánt tartózkodás 
célját és feltételeit igazolják, vagy nem 
került igazolásra, hogy rendelkezésre állnak 
a tartózkodás ideje alatti fenntartási 
költségek, vagy nem került igazolásra, hogy 
a kérelmező képes ezen költségek jogszerű 
előteremtésére, valamint ha a kérelmező, 
illetve a 6. cikk (4) bekezdés f) pontjában 
említett személyek hamis adatokat adnak 
meg;

Or. de

Indokolás

A gyakorlat szempontjából a dokumentumok benyújtásának az elmaradásánál lényegesebb az 
az eset, amikor a kérelmező, illetve a 6. cikk (4) bekezdésének f) pontjában említett személyek 
nem megfelelő dokumentumokat nyújtanak be, vagy hamis adatokat közölnek.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 182
10. cikk (2) bekezdés d) pont 

(d) a kérelmező fenyegeti a tagállamok (d) a kérelmező fenyegeti a tagállamok 
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valamelyikének közrendjét, belső 
biztonságát, közegészségügyét vagy 
nemzetközi kapcsolatait.

valamelyikének közrendjét, belső 
biztonságát, nemzetközi kapcsolatait, vagy 
közegészségügyét a schengeni 
határellenőrzési kódex 2. cikkének (19) 
bekezdése meghatározása szerint.

Or. en

Indokolás

Nincs értelme külön cikket szentelni a „közegészséget fenyegtő veszély” meghatározásának. A 
javaslatban ez az egyetlen utalás, és logikusnak tűnik itt hivatkozni a schengeni 
határellenőrzési kódexben szereplő meghatározásra, amely a Cashman-féle jelentés nyomán 
kialakult kompromisszum eredménye. 

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 183
10. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A (2) bekezdésben említett 
visszautasítási okokat minden új 
vízumkérelem alkalmával újra kell 
értékelni, így azt nem lehet az új döntés 
meghatározó tényezőjeként alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A vízumkérelem visszautasításának oka adott esetben időben korlátozott érvényű, ezért újra 
kell értékelni. Nem lehet döntő az új határozat tekintetében, azonban logikus, hogy kisebb-
nagyobb mértékben befolyást gyakorol, attól függően, hogy mennyire megalapozott (belépés 
megtagadására vonatkozó figyelmeztetés van érvényben a kérelmezőre, vagy ha a kérelmező a 
közrendet, belső biztonságot, stb. veszélyezteti).

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 184
10. cikk (2a) bekezdés (új)
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2a. A (2) bekezdésben említett 
visszautasítási okokat minden új 
vízumkérelemnél újra kell értékelni, ezért 
azok indokolatlanul nem befolyásolhatják 
az új határozatot.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt igyekszik biztosítani, hogy a vízum visszautasításának oka indokolható 
legyen minden új vízumkérelemnél. 

Módosítás, előterjesztette: Ewa Klamt

Módosítás: 185
11a. cikk (új)

11a. cikk
(1) Amennyiben csak a vízum 
érvényességének lejártát követően derülnek 
ki olyan okok, amelyek indokolttá tették 
volna a vízum törlését vagy visszavonását, 
akkor az illetékes vízumhatóság ezen 
okokkal kiegészíti a kérelemfájlt. 
Ebben a vonatkozásban kiváltképpen a 
következőkben felsorolt egy vagy több okról 
lehet szó:
a) jogosulatlan tartózkodás a vízum lejártát 
követően,
b) a vízum jogosulatlan használata a 
vízumkérelemtől eltérő tartózkodási célra. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti adattárolásból
nem következik szükségszerűen a jövőbeli 
vízumkérelmek elutasítása. 

Or. de
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Indokolás

A vízuminformációs rendszernek különösen a visszaéléseket kell nyilvántartásba vennie. A 
megfelelő információk lényegesek a jövőbeli vízumkérelmek elbírálására nézve, az 
információkat az illetékes vízumhatóságnak figyelembe kell vennie a mérlegelésen alapuló 
döntés meghozatalakor. A belépési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés a Schengeni 
Végrehajtási Egyezmény 96. cikke szerint az (1) bekezdésben felsorolt esetekben rendszerint 
nem jön számításba, ezen kívül a VIS-ben való adattároláshoz viszonyítva mélyrehatóbb, és 
ezzel aránytalan intézkedés lenne.

Módosítás, előterjesztette: Ewa Klamt

Módosítás: 186
11b. cikk (új)

11b. cikk
(1) Amennyiben egy személy vagy egy cég 
nem teljesíti a 6. cikk (4) bekezdésének f) 
pontjában rögzített követelményt, akkor az 
illetékes vízumhatóság a következő 
adatokkal egészíti ki a kérelemfájlt:
a) a státuszra vonatkozó információt, amely 
szerint a vízumot kiadták, kiegészítik a 
„vízummal való visszaélés” vagy a 
„tartózkodás során a létfenntartási 
költségek viselésére vonatkozó kötelezettség 
nem teljesítése” státuszra vonatkozó 
információval,
b) a hatóság, amely megállapította a
visszaélést, vagy amelynek a tartózkodás 
alatt a fenntartási költségek viselésére 
vonatkozó kötelezettségből (6. cikk (4) 
bekezdés f) pont) igényét nem teljesítették,
c) a visszaélés megállapításának helye és 
dátuma,
d) a megállapított visszaélés jellege.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adattárolásból
nem következik szükségszerűen a jövőbeli 
vízumkérelmek elutasítása.

Or. de
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Indokolás

A vízuminformációs rendszernek célként kell kitűznie az üzletszerű embercsempészet és az 
emberkereskedelem megakadályozását is. A határokon átnyúló embercsempészet alapján és 
amiatt, hogy a tagállamok a jövőben konzuli együttműködést építenek ki, és gyakrabban 
fogják egymást képviselni, szükséges, hogy a megfelelő adatokat ne csak nemzeti nyilvántartó 
rendszerekben, hanem az összes tagállam számára hozzáférhető központi vízuminformációs 
rendszerben is tárolják. 

Módosítás, előterjesztette: Ewa Klamt

Módosítás: 187
13. cikk (2) bekezdés d) pont 

d) a 6. cikk 4) bekezdésének f) pontjában 
említett személynév vagy cégnév;

d) a 6. cikk (4) bekezdésének f) pontjában 
említett személy neve, neme és születési 
dátuma, vagy cég neve és címe;

Or. de

Indokolás

A vízumot kiállító hatóságnak képesnek kell lennie arra, hogy a jövőbeli döntéssel 
kapcsolatban kutathasson a meghívó személye után, illetve azon személy után, aki 
kötelezettséget vállalt a fenntartási költségek átvállalására (lásd a 194. számú módosítást!). A 
vízumot kiállító hatóságnak ehhez a személyek fent említett köre érdekében is szüksége van az 
érintett személy egyértelmű azonosítására. 

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 188
13. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Amennyiben egy kérelmező nem tudja 
bemutatni korábban kapott vízumának 
vízumbélyegzőjét, vagy kétely merül fel az 
útiokmány eredetiségére vonatkozóan, vagy 
a vízumbélyegző száma alapján végzett 
keresés nem vezet eredményre, az illetékes 
vízumhatóság az (1) bekezdésben említett 
célból jogosult az alábbi adatok segítségével 
keresést végezni a VIS-ben:
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a) a kérelmező ujjlenyomata, neme, 
születési ideje, helye és országa ;
b) amennyiben a kérelmező ujjlenyomata 
nem használható, akkor a 6. cikk (1a)
bekezdése értelmében az illető vezetékneve, 
születéskori vezetékneve (előzőleg használt 
vezetékneve(i)) és keresztnevei, valamint 
neme, születési ideje, helye és országa, 
c) a 6. cikk (4) bekezdésének c) pontjában 
említett útiokmány. 

Or. en

(A 18. módosítást módosítja)

Indokolás

Ez a módosított rendelkezés arra a helyzetre vonatkozik, amikor a vízumbélyegző száma 
alapján végzett keresés nem vezet eredményre, vagy kétely merül fel az útiokmány 
eredetiségére vonatkozóan.

Az egyértelműség kedvéért rögzíteni kell, hogy a b) pont azokra a helyzetekre vonatkozik, 
amikor a kérelmező ujjlenyomatát nem lehet használni. A c) pont lehetővé teszi a csalás 
feltárását. 

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 189
13. cikk (2c) bekezdés (új)

(2c) Ha a kérelmező azt állítja, hogy 
tévesen utasították el, a 6. cikk (1b)
bekezdését kell alkalmazni.

Or. en

(Az 50. módosítást módosítja)

Indokolás

A módosítást (az „említett eljárást” szöveg törlése) az előző 33. módosításban végzett 
változtatás indokolja, amely szerint a tagállamnak kell megfelelő eljárást kialakítania azokra 
az esetekre, amikor egy személy azt állítja, hogy tévesen utasították el. 
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Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 190
13. cikk (2d) bekezdés (új)

(2d) Ha alapos okkal gyanítható, hogy a 
családegyesítés nem jóhiszemű, akkor az 
illetékes vízumhatóság jogosult a VIS-ben a 
7. cikk (7a) bekezdésében említett adatok 
alapján keresést végezni. 

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés lehetővé teszi a meghívót kibocsátó vagy a tartózkodás költségeit viselő 
személy vagy cég feddhetetlenségének ellenőrzését.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 191
13. cikk (3) bekezdés 

(3) Ha a 2) bekezdésben felsorolt adatok 
közül egy vagy több azt jelzi, hogy a 
kérelmezőről van rögzített adat a VIS-ben, a 
vízumhatóság csak az 1) bekezdésben 
említett célokból tud belépni a kérelemfájlba 
és a kapcsolódó kérelemfájl(ok)ba.

(3) Ha a (2), (2a), (2b), (2c) vagy (2d)
bekezdésben felsorolt adatokkal végzett 
keresés azt jelzi, hogy a kérelmezőről van 
rögzített adat a VIS-ben, a vízumhatóság 
csak az (1) bekezdésben említett célokból, 
az 5. cikk (3) bekezdése és az 5. cikk (4) 
bekezdése alapján tud belépni a 
kérelemfájlba és a kapcsolódó 
kérelemfájl(ok)ba.

Or. en

(Az 51. módosítást módosítja)

Indokolás

Ezek a módosítások azért szükségesek, hogy meglegyen az összhang a 13. cikk (2) bekezdése
d) pontjának új módosításaival 
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Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 192
13. cikk (3) bekezdés 

(3) Ha a 2) bekezdésben felsorolt adatok 
közül egy vagy több azt jelzi, hogy a 
kérelmezőről van rögzített adat a VIS-ben, a 
vízumhatóság csak az 1) bekezdésben 
említett célokból tud belépni a kérelemfájlba 
és a kapcsolódó kérelemfájl(ok)ba.

(3) Ha a 2. bekezdésben felsorolt adatok 
közül egy vagy több azt jelzi, hogy a 
kérelmezőről van rögzített adat a VIS-ben, a 
vízumhatóság csak az (1) bekezdésben 
említett célokból, az 5. cikk (3) bekezdése és 
(4) bekezdése alapján tud belépni a 
kérelemfájlba és a kapcsolódó 
kérelemfájl(ok)ba.

Or. en

Indokolás

Hivatkozás az általános eljárást leíró cikkre.  

Módosítás, előterjesztette: Ewa Klamt

Módosítás: 193
13. cikk (3) bekezdés 

(3) Ha a 2) bekezdésben felsorolt adatok 
közül egy vagy több azt jelzi, hogy a 
kérelmezőről van rögzített adat a VIS-ben, a 
vízumhatóság csak az 1) bekezdésben 
említett célokból tud belépni a kérelemfájlba 
és a kapcsolódó kérelemfájl(ok)ba.

(3) Ha a (2) bekezdés a )–c), és e)–f) 
pontjában felsorolt adatok közül egy vagy 
több azt jelzi, hogy a kérelmezőről van 
rögzített adat a VIS-ben, a vízumhatóság 
csak az (1) bekezdésben említett célokból 
tud belépni a kérelemfájlba és a kapcsolódó 
kérelemfájl(ok)ba.

Or. de

Indokolás

Szükséges szerkesztői módosítás a (4) bekezdés új beillesztése alapján (vö. a 194. 
módosítással!). 



AM\602639HU.doc 45/2 PE 370.101v01-00

külső fordítás

XM

Módosítás, előterjesztette: Ewa Klamt

Módosítás: 194
13. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Ha a (2) bekezdés d) pontjában 
felsorolt adatok közül egy vagy több azt 
jelzi, hogy a 6. cikk 4) bekezdésének (f) 
pontja szerinti személyről vagy cégről van 
rögzített adat a kérelemfájlokban, amelyet 
„a meghívó nem teljesítette a tartózkodás 
során a létfenntartási költségek viselésére 
vonatkozó kötelezettségét” státuszra 
vonatkozó információval egészítettek ki, a 
vízumhatóság csak az (1) bekezdésben 
említett célokból tud belépni ezen 
kérelemfájlokba.

Or. de

Indokolás

A vízuminformációs rendszer célja, hogy megakadályozza a vízumok csalárd módon történő 
megszerzését színlelt meghívások vagy kötelezettségvállalási nyilatkozatok segítségével. 
Ehhez azonban szükség van arra, hogy a megfelelő visszaéléseket elmentsék a 
vízuminformációs rendszerben (vö. a 186. módosítással!), és hogy az illetékes vízumhatóság a 
vízum kiadására vonatkozó jövőbeli döntésekhez a meghívó személyével kapcsolatban 
elmentett adatok alapján is kutathasson a vízuminformációs rendszerben.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 195
13a. cikk (új)

13a. cikk
Fellebbezési jog

(1) A kérelmező jogosult fellebbezni az 
illetékes hatóság által hozott határozattal 
szemben. A fellebbezést a nemzeti törvények 
szerint kell lefolytatni. A kérelmezőt 
írásban tájékoztatni kell azokról a 
kapcsolattartókról, akik információt tudnak 
szolgáltatni azokról a képviselőkről, akik a 
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kérelmező nevében a nemzeti törvények 
értelmében eljárni jogosultak.
(2) A fellebbezés benyújtása nincs 
felfüggesztő hatállyal a határozatra.
(3) Amennyiben a kérelmező vitatja a VIS-
ben található információk érvényességét 
vagy pontosságát, igénybe veheti a 31. 
cikkben leírt eljárásokat.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az, hogy bevezesse a fellebbezés fogalmát azokban az esetekben, amikor 
nézetkülönbség van az illetékes hatóság és a kérelmező között a kérelemfájl vonatkozásában. 
Ez az új cikk újabb biztosítékot nyújt a visszaélések ellen, ugyanakkor nem korlátozza a VIS 
hatékonyságát. 

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 196
15. cikk 2. pont 

(2) az illetékes hatóság; 2. az illetékes vízumhatóság, amelynél a 
kérelmet benyújtották, és annak székhelye;

Or. en

Indokolás

Az „illetékes hatóság” fogalma túlságosan meghatározatlan. 

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 197
15. cikk 2. pont 

2) az illetékes hatóság ; (2) az illetékes vízumhatóság, és annak 
székhelye;

Or. en
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(Az 53. módosítást módosítja)

Indokolás

Az „illetékes hatóság” fogalma túlságosan meghatározatlan a jelentések és statisztikák 
szempontjából. Egyértelművé kell tenni, hogy az illetékes vízumhatóságról van szó, és meg 
kell jelölni annak fizikai helyét, ami a jelentések és statisztikák szempontjából bír 
jelentőséggel.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 198
15. cikk 9. pont 

9. bármely korábbi vízumkérelem 
visszautasítására vonatkozó határozat
időpontja és illetékes hatósága.

9. a vízumkérelmet visszautasító illetékes 
vízumhatóság, a hatóság székhelye, és a 
visszautasítás időpontja.

Or. en

(Az 54. módosítást módosítja)

Indokolás

E módosított rendelkezés lehetővé teszi statisztikák készítését arra vonatkozóan, hogy hol és 
hány vízumkérelmet utasítottak vissza. 

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 199
15. cikk 9a. pont (új)

9a. azok az esetek, amelyekben egyazon 
kérelmező több illetékes hatóságnál 
kérelmezett vízumot, az illetékes 
vízumhatóságok és azok székhelyének, 
valamint az elutasítások dátumának 
megjelölésével.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy az illetékes vízumhatóságok statisztikát készítsenek a 
vízumkereskedelemről.
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Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 200
16. cikk, cím 

Adathasználat vízumellenőrzéshez Vízumellenőrzési célú hozzáférés a külső 
határokon létesített határátkelőhelyeken 

Or. en

(Az 55. módosítást módosítja)

Indokolás

A 16. cikk csak akkor érvényes, ha a VIS-ben található adatokat vízumellenőrzésre lehet 
használni a külső határokon létesített határátkelőhelyeken, így ki kell zárni a tagállamok 
területén belüi ellenőrzés lehetőségétl. Ez utóbbi tevékenységre a 17. cikk vonatkozik. Ennek 
a célja egyértelműen meghatározni, hogy mely hatóságok milyen céllal kapnak hozzáférést a 
VIS-rendszerhez. 

Ezen kívül a cím módosítása (az „adathasználat” kifejezés „hozzáférésre” változik) azt a 
tényt tükrözi, hogy a 16. cikk értelmében történő hozzáférés nem kötelező és nem automatikus. 

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 201
16. cikk, cím

Adathasználat vízumellenőrzéshez Adathozzáférés vízumellenőrzéshez

Or. en

Indokolás

Az egyértelműbb megfogalmazás érdekében.
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Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás 202
16. cikk (1) bekezdés 

(1) A tagállamok külső határain és 
területén belüli ellenőrzésekhez az illetékes 
hatóságok abból a kizárólagos célból, hogy 
ellenőrizzék a személy személyazonosságát 
és/vagy a vízum eredetiségét, a következő 
adatok kereséséhez férnek hozzá:

(a) a 6. cikk 4) bekezdése a) pontjában 
említett adatok;
(b) a 6. cikk 4) bekezdése a) pontjában 
említett útiokmány;
(c) fényképek;
(d) ujjlenyomatok;
(e) a vízumbélyeg száma

1. A külső határokon létesített
átkelőhelyeken végzendő 
vízumellenőrzésekért felelős illetékes 
határellenőrzési hatóságok abból a 
kizárólagos célból, hogy ellenőrizzék a 
személy személyazonosságát és/vagy a 
vízum eredetiségét, a vízumbélyegző száma 
alapján, a személyek határokon átmenő 
mozgását szabályozó közösségi kódexről
szóló ../2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben (schengeni 
határellenőrzési kódex) megállapított 
vonatkozó rendelkezésekkel összhangban
keresést végezhetnek.

Or. en

(Az 56. módosítást módosítja)

Indokolás

A 16. cikk módosításainak oka az, hogy lemondtak a személy személyazonosságának és a 
vízum eredetiségének ellenőrzésére szolgáló „decentralizált” (elektronikus chippel ellátott 
bélyegző) adattárolási megoldásról. A 13., 17. és 18. cikkel összhangban a következők miatt 
javasolt korlátozni az adatbázishoz való hozzáférésre szolgáló „kulcsok” számát:

- egyértelmű utasításokat kell adni a rendszer gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban, és ezt 
nem lehet a végrehajtó hatalomra hagyni; 
- tény, hogy a legtöbb eset „normál” eset lesz, ahol nincs szükség további adatkeresésre; ez 
arányosabb és felgyorsítja a keresési eljárást;
- egy „egyszerű kulcs”, mint a vízumbélyegző számának alkalmazása, csökkenti a biometriai 
téves azonosításokban és a nevek elírásában rejlő hibaszázalékot, különösen az átírások 
esetében. 

A vízumbélyegző száma a legmegfelelőbb kulcs a rendszer felnyitásához a határon, mivel:
- ez a legegyszerűbb módja a VIS-rendszerhez való hozzáférésnek, mivel csak egy 
keresőmezőt használnak, nincs több keresőmező, amelyek közül a határőrnek választania kell; 
- ez a legpontosabb keresési kulcs, amely nem csak a hiba kockázatát, de a „normál” 
ellenőrzés időigényét is csökkenti. 
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A fényképek „kulcsként” való használata törlésre került, mivel a technológia még nem kész. 
Az ujjlenyomatok és a 6. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett adatok (név, stb.) illetve 
a 6. cikk (4) bekezdésének c) pontjában említett adatok (útiokmányok) tekintetében lásd a 16. 
cikk (1a) bekezdésére (új) és (1b) bekezdésére (új) vonatkozó új módosításokat. 

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 203
16. cikk (1) bekezdés, bevezető szöveg 

(1) A tagállamok külső határain és területén 
belüli ellenőrzésekhez az illetékes hatóságok 
abból a kizárólagos célból, hogy 
ellenőrizzék a személy személyazonosságát 
és/vagy a vízum eredetiségét, a következő 
adatok kereséséhez férnek hozzá:

(1) A tagállamok külső határain és területén 
belüli ellenőrzésekhez kizárólag az illetékes 
hatóságok feljogosított alkalmazottjai -
abból a kizárólagos célból, hogy 
ellenőrizzék a személy személyazonosságát 
és/vagy a vízum eredetiségét – és kizárólag 
olyannyira, amennyire az adatok a feladat 
elvégzéséhez szükségesek, a következő 
adatok kereséséhez férnek hozzá:

Or. en

Indokolás

Fontos a felhasználók számát az illetékes hatóságok kellően felhatalmazott alkalmazottjaira 
korlátozni, akik jogosultak a hozzáférésre, és akikkel szemben a legmagasabb szintű képzési 
követelmények érvényesülnek, még akkor is, ha elfogadnánk a decentralizált megoldást 
(adattároló eszköz).
Jelenleg azonban a realitás az, hogy az útlevélben több elektronikus útlevél-chip lesz, mivel 
az egyes országok saját elektronikus és papíralapú vízumaikat adják ki, és egyelőre meg kell 
oldani az egységesítési kérdéseket és az ütközéseket. 
Másrészt, az a feltételezés, hogy a vízumtulajdonost csupán az RFID (ráfiófrekvenciás 
azonosító) alapján azonosítani lehet (anélkül, hogy az illető biometriai adatait az 
adatbázisban tárolnánk), sajnálatos módon nem veszi figyelembe azt az eshetőséget, hogy a 
vízumban elhelyezett RFID-azonosító (véletlenül vagy szándékosan) megrongálódhat (és 
sokkal könnyebben, ha az RFID-azonosító be van építve az útlevélbe), amely esetben 
mindenképpen be kell lépni az adatbázisba. Végezetül adatbázis nélkül nem lehet különböző 
nevek alatt leadott több kérelmet azonosítani.
Ez utóbbi érvvel azon tagállamok élnek, amelyek azt az egyszerű magyarázatot adják, hogy 
belföldi tevékenységük során több adatbázis kombinált lekérdezését alkalmazzák (pl. SIS, 
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lopott útlevelek, országos adatbázisok), így tehát mindenképpen több keresési szempontot 
kellene használni. 

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 204
16. cikk (1) bekezdés, bevezető szöveg és a)–d) pont

(1) A tagállamok külső határain és területén 
belüli ellenőrzésekhez az illetékes hatóságok 
abból a kizárólagos célból, hogy 
ellenőrizzék a személy személyazonosságát 
és/vagy a vízum eredetiségét, a következő 
adatok kereséséhez férnek hozzá:

(1) A tagállamok külső határain és területén 
belüli ellenőrzésekhez az illetékes hatóságok 
abból a célból, hogy ellenőrizzék a személy 
személyazonosságát és/vagy a vízum 
eredetiségét, első lépésben a következő 
adatok kereséséhez férnek hozzá:

a) a 6. cikk 4)bekezdése a) pontjában 
említett adatok;

a) a 6. cikk (4) bekezdésének a) pontjában 
említett adatok;

b) a 6. cikk 4)bekezdése a) pontjában 
említett útiokmány;

b) a 6. cikk (4) bekezdésének a) pontjában 
említett útiokmány adatai;

c) fényképek;
d) ujjlenyomatok;

Or. en

(Lásd a 16. cikk (1b) bekezdésének (új) módosítását)

Indokolás

E módosítások célja a VIS-hez való hozzáférés kétlépcsős rendszerének bevezetése. A 
módosítás szerint az első lépcsőben a hozzáférés meghatározott számú adat révén lehetséges. 
Szükség esetén lehetőséget biztosít a második szintű keresésre.   

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 205
16. cikk (1) bekezdés c) pont 

c) fényképek; törölve

Or. en
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Indokolás

A fénykép, mint az azonosítást szolgáló keresési szempont törlése azért vált szükségessé, mert 
az arcfelismerési technológia még nem elég érett, így a fényképeket nem lehet azonosításra 
használni egy nagyméretű adatbázisban (egyet sokkal szemben), és nem nyújtanak
megbízható eredményt.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 206
16. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Amennyiben a személynek nincs 
vízuma, vagy kétség merül fel a vízum 
és/vagy útiokmány eredetiségét illetően, 
vagy amennyiben a vízumbélyegző száma 
alapján végzett keresés nem hozott 
eredményt: 
a) a személy ujjlenyomatai, neme, illetve 
születési ideje, helye és országa;
b) amennyiben a személy ujjlenyomatai 
nem használhatók, vezetékneve, 
születéskori vezetékneve (előzőleg használt 
vezetékneve(i)) és keresztnevei, valamint 
neme, illetve születési ideje, helye és 
országa, a 6. cikk (1a) bekezdése szerint.
c) a 6. cikk 4. bekezdésének c) pontjában 
említett útiokmányadatok .

Or. en

Indokolás

A 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának módosítása lehetővé teszi az ujjlenyomatok (vagy ha 
nem használhatók, akkor a név), nem, születési idő, hely és ország kulcsként való használatát 
a VIS megnyitására azokban az esetekben, amikor a vízumbélyegző száma alapján végzett 
keresés nem hoz eredményt, vagy a személy nem tud vízumot felmutatni, például arra 
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hivatkozik, hogy elveszett az útlevele vagy a vízuma, vagy ha kétely merül fel a vízum 
eredetiségére vonatkozóan. Az útiokmány adatai alapján a 6. cikk (4) bekezdésének c) pontja 
szerint végzett keresés lehetővé teszi a csalás felderítését.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 207
16. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) Amennyiben kétely merül fel a személy 
személyazonosságára vagy a vízum 
eredetiségére vonatkozóan, vagy az (1)
bekezdésben felsorolt egy vagy több adattal 
végzett keresés azt mutatja, hogy a VIS 
tartalmazza a kérelmező adatait, akkor az 
(1) bekezdésben említett illetékes hatóság 
második lépésként, ellenőrzési céllal 
hozzáférhet a VIS-ben tárolt következő 
adatokhoz:
a) fényképek;
b) ujjlenyomatok.

Or. en

Indokolás

Lásd a 204. módosítás indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 208
16. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) Amennyiben a kérelmező azt állítja, 
hogy kérelmét tévesen utasították el, a 6. 
cikk (1b) bekezdését kell alkalmazni. 

Or. en
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Indokolás

Lásd a 6. cikk (1b) bekezdés (új) módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 209
16. cikk (1c) bekezdés (új)

(1c) Amennyiben az (1b) bekezdés szerint
második szintű keresésre kerül sor, a 
felhatalmazott tisztviselő tájékoztatja erről a 
kérelmezőt, és teljes körűen megindokolja, 
miért van szükség a keresésre. A keresés 
végrehajtásának tényét rögzíteni kell a VIS-
ben. 

Or. en

Indokolás

Lásd a 204. módosítás indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 210
16. cikk (1d) bekezdés (új)

(1d) A tagállam területén ellenőrzés 
végzésére jogosult hatóságok e rendeletnek 
megfelelően közvetett hozzáféréssel 
rendelkeznek a VIS-hez. 

Or. en

Indokolás

Lásd a 204. módosítás indokolását.
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Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 211
16. cikk (2) bekezdés, bevezető szöveg

(2) Ha az 1) bekezdésben felsorolt adatok 
közül egy vagy több azt jelöli, hogy a 
kérelmezőről van rögzített adat a VIS-ben, 
az illetékes vízumhatóság csak az 1) 
bekezdésben említett célokból tud 
betekinteni a csoport tagjai kérelemfájljának 
és a kapcsolódó kérelemfájl(ok) következő 
adataiba:

(2) Ha az (1), az (1a) vagy az (1b)
bekezdésben felsorolt adatokkal végzett 
keresés azt jelzi, hogy a kérelmezőről van 
rögzített adat a VIS-ben, az illetékes 
határőrizeti hatóság az 5. cikk (3) bekezdése 
és az 5. cikk (4) bekezdés szerint, csak az (1) 
bekezdésben említett célokból tud 
betekinteni a kérelemfájl és a kapcsolódó 
kérelemfájl(ok) következő adataiba:

Or. en

(Az 57. módosítást módosítja)

Indokolás

Biztosítja az összhangot a 16. cikk (1) bekezdésének és az 5. cikk (2) bekezdésének és (3)
bekezdésének módosításaival.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 212
16. cikk (2a) bekezdés (új)

2a. A tagállamok a személyek 
személyazonosságának és/vagy a vízum 
eredetiségének ellenőrzése céljából minden, 
a ... rendelet [...határőrizeti kódex] 34. 
cikke (1) bekezdésének (b) pontja szerint a 
Bizottságnak bejelentett engedélyezett 
határátkelőhelyen létesítenek legalább egy 
pontot a VIS-hez való hozzáférésre. E 
rendelettel összhangban a VIS-hez 
különlegesen képzett határőrök férhetnek 
hozzá.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 213
16. cikk (3) bekezdés (új)

(3) A tagállamok eljárást alakítanak ki 
azokra az esetekre, amikor a személy arra 
hivatkozik, hogy kérelmét tévesen 
utasították el; az eljárás során 
maradéktalanul tiszteletben kell tartani a 
személy méltóságát és sértetlenségét. 
Fényképeket és ujjlenyomatokat kizárólag 
az adott személy azonosságának 
megerősítésére lehet használni, 
alfanumerikus keresés alapján. 

Or. en

Indokolás

Fontos kialakítani egy olyan eljárást, amelyet hiba esetén lehet alkalmazni. Tekintettel a 
biometriai adatok érzékeny természetére, fontos tisztázni, hogy ezeket az adatokat nem szabad 
keresésre használni.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 214
17. cikk, cím

Adathasználat az illegális bevándorlók 
azonosításához és kitoloncolásához

Adathasználat az illegális bevándorlók –
többek között kitoloncolási célú –

azonosításához 

Or. en

Indokolás

A VIS-t kizárólag az illegális bevándorlók azonosítására szabad használni. Azonban nem 
zárható ki annak az eshetősége, hogy az illegális bevándorlók olyan határozat alanyaivá 
válnak, amely maga után vonja a kitoloncolásukat is.
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Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 215
17. cikk, cím

Adathasználat az illegális bevándorlók 
azonosításához és kitoloncolásához

Adathozzáférés az illegális bevándorlók 
azonosításához 

Or. en

(A 60. módosítást módosítja)

Indokolás

****************************A VIS céljai között nem szerepelhet az illegális bevándorlók 
kitoloncolásának (csak azonosításának) megkönnyítése. Ezt a kérdést a kitoloncolásról szóló 
irányelvnek kell megoldania.

Ezen kívül a cím módosítása (az „adathasználat” kifejezés „hozzáférésre” változik) azt 
tükrözi, hogy a 17. cikk értelmében történő hozzáférés nem kötelező és nem automatikus. 

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 216
17. cikk (1) bekezdés

1. Az illetékes bevándorlási hivatalok, 
kizárólag az illegális bevándorlók 
azonosítása és kitoloncolása céljából, a 
következő adatok kereséséhez férnek hozzá:

(1) Az illetékes bevándorlási hivatalok, 
kizárólag az illegális bevándorlók 
azonosítása céljából, a következő adatok 
kereséséhez férnek hozzá:

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 217
17. cikk (1) bekezdés a) pont 

(a) a 6. cikk 4) bekezdés a) pontjában 
említett adatok;

törölve

Or. en
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(Lásd a 17. cikk (1) bekezdése a) pontjának (új) módosítását)

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 218
17. cikk (1) bekezdés b) pont 

(b) fényképek; törölve

Or. en

(See Módosítás to  17. cikk, 1. bekezdés, pont (b) (új))

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

(Lásd a 17. cikk (1) bekezdése b) pontjának (új) módosítását)

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 219
17. cikk (1) bekezdés c) pont 

(c) ujjlenyomatok. törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 220
17. cikk (1) bekezdés a) pont (új)

a) amennyiben a személy rendelkezik 
vízummal, a vízumbélyegző száma;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 221
17. cikk (1) bekezdés b) pont (új)

b) Amennyiben a személy nem rendelkezik 
vízummal, vagy kétség merül fel a vízum 
és/vagy útiokmány eredetiségét illetően, 
vagy ha a vízumbélyegző száma alapján 
végzett keresés nem hozott eredményt: 
i. a személy ujjlenyomata, neme, születési 
ideje, helye és országa;
ii. ha a személy ujjlenyomata nem 
használható, akkor a vezetékneve, születési 
vezetékneve (korábban használt 
vezetékneve(i)) és keresztnevei, neme, 
születési ideje, helye és országa, a 6. cikk 
(1a) bekezdése szerint.
iii. Amennyiben a kérelmező úgy véli, 
tévedésből utasították el, a 6. cikk (1b) 
bekezdését kell alkalmazni.

Or. en

(A 61. módosítást módosította)

Indokolás

A VIS céljai között nem szerepel az illegális bevándorlók kitoloncolásának (csak 
azonosításának) elősegítése. A közösségi eszközök (mint amilyen a VIS) kitoloncolási célú 
alkalmazása előtt a tagállamoknak meg kell állapodniuk a kitoloncolásra vonatkozó közös 
szabályokban (pl. a kitoloncolási irányelvre irányuló jelenlegi javaslat). A LIBE Bizottság 
régóta és ma is ezt az álláspontot képviseli (például a közösségi források kitoloncolási célú 
felhasználása kapcsán).

Ami az e cikkben szereplő egyéb módosításokat illeti, az előadó úgy véli, hogy nem szabad 
kizárni annak az eshetőségét, hogy az illetékes hatóságok által azonosítani kívánt személy 
vízummal ellátott útiokmánnyal rendelkezik, így tehát egyértelműen meg kell különböztetni ezt 
az esetet attól, amikor a személynek nincs a birtokában vízummal ellátott útiokmány.

Az első esetben az értékelés szerint a vízumbélyegző száma megfelelő és elégséges kulcs a VIS 
megnyitásához. Amennyiben a személy nem rendelkezik vízummal ellátott útiokmánnyal, vagy 
kétség merül fel a vízum eredetiségét illetően, vagy a vízumbélyegző száma alapján végzett 
keresés nem vezet eredményre, akkor az előadó véleménye szerint az ujjlenyomat (vagy, ha 
nem használható, akkor a név), az illető neme, születés ideje, helye és országa elegendő 
eszköz annak ellenőrzéséhez, hogy a személyről van-e rögzített adat a VIS-ben. A fénykép, 
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mint az azonosításhoz használt keresési szempont módszeresen törlésre kerül, azonban 
alkalmazható az illető személyazonosságának ellenőrzésére (lásd még a 13. cikk (2) bekezdés 
e) pontjának módosítását).

A iii. alpont módosítását (az „említett eljárást” szöveg törlését) a korábbi 33. módosításban 
elvégzett változtatás indokolja, amely szerint a tagállamnak kell megfelelő eljárást 
kialakítania azokra az esetekre, amikor a személy úgy véli, tévesen utasították el. 

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 222
17. cikk (1) bekezdés

1. Az illetékes bevándorlási hivatalok, 
kizárólag az illegális bevándorlók 
azonosítása és kitoloncolása céljából, a 
következő adatok kereséséhez férnek hozzá:

(1) Az illetékes bevándorlási hivatalok, 
kizárólag az illegális bevándorlók 
azonosítása céljából, az első szakaszban a 
következő adatok kereséséhez férnek hozzá:

(a) a 6. cikk 4) bekezdés a) pontjában 
említett adatok;

a) a 6. cikk (4) bekezdésének a) pontjában 
említett adatok;

(b) fényképek;
(c) ujjlenyomatok.

Or. en

(Lásd a 17. cikk (2) bekezdésének (új) módosítását)

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 223
17. cikk (2) bekezdés

2. Ha az 1) bekezdésben felsorolt adatok 
közül egy vagy több azt jelzi, hogy a 
kérelmezőről van rögzített adat a VIS-ben, 
az illetékes vízumhatóság csak az 1) 
bekezdésben említett célokból tud 
betekinteni a kérelemfájl és a kapcsolódó 
kérelemfájl(ok) következő adataiba:

törölve

(a) a státuszra vonatkozó információ és az a 
hatóság, amelyhez a kérelmet benyújtották;
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(b) a 6. cikk 4) bekezdésében és a 7. 
cikkben említett, az igénylőlapról származó 
adat;
(c) fényképek;
(d) bármely korábban kiadott, törölt, 
visszavont és meghosszabbított vízummal 
kapcsolatos rögzített adat.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 224
17. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Amennyiben kétely merül a személy 
személyazonosságát vagy a vízum 
eredetiségét illetően, vagy az (1) 
bekezdésben felsorolt egy vagy több adattal 
végzett keresést azt mutatja, hogy a 
kérelmezőről van rögzített adat a VIS-ben, 
az illetékes bevándorlási hatóságok az 
illegális bevándorlók azonosítása céljából a 
második lépésben hozzáférést kapnak a 
VIS-ben tárolt következő adatok 
kereséséhez:
a) fényképek;
b) ujjlenyomatok.

Or. en

(Lásd a 17. cikk (1) bekezdésének (új) módosítását)

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 225
17. cikk (1b) bekezdés (új)
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(1b) Ha az (1a) bekezdés értelmében 
második szintű keresést végeznek, akkor a 
kellően felhatalmazott tisztviselő 
tájékoztatja erről a kérelmezőt, és teljes 
körűen megindokolja, hogy miért szükséges 
a keresés. A keresés végzésének a tényét 
rögzíteni kell a VIS-ben. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 226
17. cikk (1c) bekezdés (új)

(1c) A tagállam területén belül ellenőrzés 
végzésére jogosult hatóságok e rendelet 
értelmében közvetett hozzáféréssel 
rendelkeznek a VIS-hez.  

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 227
17. cikk (1) bekezdés bevezető szöveg, valamint a) és b) pont

1. Az illetékes bevándorlási hivatalok, 
kizárólag az illegális bevándorlók 
azonosítása és kitoloncolása céljából, a 
következő adatok kereséséhez férnek hozzá:

(1) Az illetékes bevándorlási hivatalok, 
kizárólag az illegális bevándorlók 
azonosítása céljából – beleértve a 
kitoloncolás lehetőségét is – a következő 
adatok kereséséhez férnek hozzá:

(a) a 6. cikk 4) bekezdés a) pontjában 
említett adatok;

a) a 6. cikk (4) bekezdés a) pontjában 
említett adatok;

(b) fényképek;

Or. en
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Indokolás

A VIS-t kizárólag az illegális bevándorlók azonosítására szabad használni. Azonban nem 
zárható ki annak az eshetősége, hogy az illegális bevándorlók olyan határozat alanyaivá 
válnak, amely maga után vonja a kitoloncolásukat is.
A fénykép, mint az azonosítást szolgáló keresési szempont törlése azért vált szükségessé, mert 
az arcfelismerési technológia még nem elég érett, így a fényképeket nem lehet azonosításra 
használni egy nagyméretű adatbázisban (egy a sokkal szemben), és nem nyújtanak 
megbízható eredményt.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 228
17. cikk (2) bekezdés, bevezető szöveg

2. Ha az 1) bekezdésben felsorolt adatok 
közül egy vagy több azt jelzi, hogy a 
kérelmezőről van rögzített adat a VIS-ben, 
az illetékes vízumhatóság csak az 1) 
bekezdésben említett célokból tud 
betekinteni a kérelemfájl és a kapcsolódó 
kérelemfájl(ok) következő adataiba:

(2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt adatok 
közül egy vagy több azt jelzi, hogy a 
kérelmezőről van rögzített adat a VIS-ben, 
az illetékes bevándorlási hatóság csak az (1) 
bekezdésben említett célokból, az 5. cikk (3) 
és (4) bekezdése értelmében tud betekinteni 
a kérelemfájl és a kapcsolódó 
kérelemfájl(ok) következő adataiba:

Or. en

Indokolás

Lásd a 17. cikk (1) bekezdéséhez fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 229
18. cikk, cím

Adathasználat a menedékjog iránti kérelem 
felelősségének megállapításához

Hozzáférés a menedékjog iránti kérelem 
felelősségének megállapításához

Or. en
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Indokolás

A cím módosítása (az „adathasználat” kifejezés „hozzáférésre” változik) azt tükrözi, hogy a 
18. cikk értelmében történő hozzáférés sem nem kötelező, sem nem automatikus.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 230
18. cikk (1) bekezdés b) pont 

(b) fényképek; b) amennyiben a kérelmező ujjlenyomata 
nem használható, a vezetékneve, születési 
neve (korábban használt vezetéknevei), 
keresztnevei, neme, születési ideje, helye és 
országa a 6. cikk (1a) bekezdése szerint.

Or. en

(A 66. módosítást módosította)

Indokolás

A szöveg pontosítása érdekében egyértelművé kell tenni, hogy ez a pont az olyan helyzetekre 
vonatkozik, amikor a kérelmező ujjlenyomata nem használható.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 231
18. cikk (1) bekezdés c) pont 

(c) ujjlenyomatok; Amennyiben a kérelmező úgy véli, 
tévedésből utasították el, a 6. cikk (1b) 
bekezdését kell alkalmazni.

Or. en

(A 67. módosítást módosította)

Indokolás

A módosítás átalakítását (az „említett eljárást” szöveg törlése) az előző 33. módosításban 
végzett változtatás indokolja, amely szerint a tagállamnak kell megfelelő eljárást kialakítania 
azokra az esetekre, amikor egy személy úgy véli, hogy tévedésből utasították el.
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Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 232
18. cikk (1) bekezdés b) pont 

(b) fényképek; törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 17. cikk (1) bekezdéséhez fűzött indokolást.  

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 233
18. cikk (2) bekezdés, bevezető szöveg

2. Ha az 1) bekezdésben felsorolt adatok 
közül egy vagy több azt jelöli, hogy a 
menedékjog iránti kérelem dátumát 
megelőzően egy hat hónapnál nem hosszabb 
érvényességi idővel kiadott vízum és/vagy a 
menedékjog iránti kérelem dátumát 
megelőzően egy hat hónapnál nem hosszabb 
lejárati időre meghosszabbított vízum került 
rögzítésre a VIS-ben, az illetékes 
vízumhatóság az ilyen vízumra vonatkozóan 
kizárólag az 1) bekezdésben említett 
célokból a következő adatokba tud 
betekinteni:

(2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt adatok 
közül egy vagy több azt jelöli, hogy a 
menedékjog iránti kérelem dátumát 
megelőzően egy hat hónapnál nem hosszabb 
érvényességi idővel kiadott vízum és/vagy a 
menedékjog iránti kérelem dátumát 
megelőzően egy hat hónapnál nem hosszabb 
lejárati időre meghosszabbított vízum került 
rögzítésre a VIS-ben, az illetékes 
menekültügyi hatóság az ilyen vízumra 
vonatkozóan kizárólag az (1) bekezdésben 
említett célokból a következő adatokba tud 
betekinteni:

Or. en

Indokolás

Pontosabban jelzi, hogy mely hatóság számára kell hozzáférést biztosítani. 
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Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 234
19. cikk, cím

Adathasználat a menedékjog iránti kérelem 
elbírálásához

Adathasználat az illetékes menekültügyi 
hatóságok részéről

Or. en

Indokolás

E módosítás azt a fogalmat kívánja bevezetni, hogy az illetékes menekültügyi hatóságoknak 
objektív indokkal kell rendelkezniük a VIS-hez való hozzáféréshez. A 4. pont a 343/2003 
tanácsi rendeletből származik, és kifejezetten rögzíti, hogy a VIS-ből nyert információ 
önmagában nem elégséges a menedékjog iránti kérelem elbírálásához. 

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 235
19. cikk (1) bekezdés, bevezető szöveg

1. A 343/2003/EK rendelettel összhangban, 
kizárólag a menedékjog iránti kérelem 
elbírálásának céljából, az illetékes 
menekültügyi hivatal a következő adatok 
kereséséhez férhet hozzá: 

(1) A 343/2003/EK rendelettel összhangban 
az illetékes menekültügyi hivatal a 
következő adatok kereséséhez férhet hozzá:

Or. en

Indokolás

Lásd a 233. módosítás indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 236
19. cikk (2) bekezdés c) pont 
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(c) fényképek; törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 233. módosítás indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 237
19. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A VIS-ben tárolt adatok illetékes 
hatóságok által történő menedékjogi 
kérelem elbírálásához való 
felhasználásának szükségesnek, 
megfelelőnek és arányosnak kell lennie. Ezt 
objektíven meg is kell indokolni a határozat 
meghozatala előtt, figyelembe véve a 
kérelem benyújtásakor fennálló 
körülményeket.

Or. en

Indokolás

Lásd a 233. módosítás indokolását. 

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 238
19. cikk (2b) bekezdés (új)

(2b) A megbízható forrásból származó, a 
tárgyhoz tartozó információk önmagukban 
értelemszerűen nem elégségesek a 
menedékjogi kérelem elbírálásához, de 
hozzájárulhatnak az egyéni menedékjog 
kérelmezőjére vonatkozó egyéb jelzések 
értékeléséhez.
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Or. en

Indokolás

Lásd a 233. módosítás indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 239
19. cikk (1) bekezdés, bevezető szöveg

1. A 343/2003/EK rendelettel összhangban, 
kizárólag a menedékjog iránti kérelem 
elbírálásának céljából, az illetékes 
menekültügyi hivatal a következő adatok 
kereséséhez férhet hozzá: 

(1) A 343/2003/EK rendelet 21. cikkével
összhangban, kizárólag a menedékjog iránti 
kérelem elbírálásának céljából, az illetékes 
menekültügyi hivatal a következő adatok 
kereséséhez férhet hozzá:

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a menekültügyi hatóság célirányosan és következetesen férjen hozzá a 
VIS-hez, kimondottan utalni kell a 343/2003/EK rendelet 21. cikkére (Dublin II rendelet).  
1

Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 240
19. cikk (1) bekezdés a) pont 

(a) a 6. cikk 4) bekezdése a) pontjában 
említett adatok);

a) a 6. cikk (4) bekezdésének a) és c) 
pontjában említett adatok;

Or. en

Indokolás

További pontosítások javasoltak annak érdekében, hogy más rendeletek és a Dublin II 
rendelet szövege között jobb legyen az összhang. Ugyanakkor úgy tűnik, kimondottan utalni 
kell arra, hogy a menekültügyi hatóságok számára úgy kell biztosítani a VIS-hez való 
hozzáférést, hogy azok megfelelő módon tudják ellátni feladataikat, köztük a kérelmezők 
adatainak ellenőrzését illetve a Dublin rendelet keretében fennálló kötelezettségeiket.
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Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 241
19. cikk (1) bekezdés b) pont 

(b) fényképek; b) a kérelmező fényképei; 

Or. en

Indokolás

Lásd a 239. módosítás indokolását. 

Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 242
19. cikk (1) bekezdés c) pont 

(c) ujjlenyomatok. c) a kérelmező ujjlenyomatai.

Or. en

Indokolás

Lásd a 239. módosítás indokolását. 

Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 243
19. cikk (2) bekezdés, bevezető szöveg

2. Ha az 1) bekezdésben felsorolt adatok 
közül egy vagy több azt jelzi, hogy a 
kérelmezőről van rögzített adat a VIS-ben, 
az illetékes vízumhatóság csak az 1) 
bekezdésben említett célokból tud 
betekinteni a kérelemfájl és a kapcsolódó 
kérelemfájl(ok) következő adataiba:

(2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt adatok 
közül egy vagy több azt jelzi, hogy a 
kérelmezőről van rögzített adat a VIS-ben, 
az illetékes menekültügyi hatóság csak az 
(1) bekezdésben említett célokból tud 
betekinteni a kérelemfájl és a kapcsolódó 
kérelemfájl(ok) következő adataiba:
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Or. en

Indokolás

Lásd a 239. módosítás indokolását. 

Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 244
19. cikk (2) bekezdés a) pont

(a) a státuszra vonatkozó információ és az a 
hatóság, amelyhez a kérelmet benyújtották;

a) a kérelem száma;

Or. en

Indokolás

Lásd a 239. módosítás indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 245
19. cikk (2) bekezdés b) pont

(b) a 6. cikk 4) bekezdésében és a 7. 
cikkben említett, az igénylőlapról származó 
adatok;

b) a 6. cikk (4) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett, az igénylőlapról 
származó adatok;

Or. en

Indokolás

Lásd a 239. módosítás indokolását.
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Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 246
19. cikk (2) bekezdés d) pont

(d) bármely korábban kiadott, törölt, 
visszavont és meghosszabbított vízummal 
kapcsolatos, vagy a kérelem elbírálásának 
visszautasításával kapcsolatos rögzített adat.

d) bármely kiadott, törölt, visszavont vagy 
meghosszabbított vízummal kapcsolatosan 
rögzített, a 8., 11. és 12. cikkben említett
adat;

Or. en

Indokolás

Lásd a 239. módosítás indokolását. 

Módosítás, előterjesztette: Timothy Kirkhope

Módosítás: 247
19. cikk (2) bekezdés da) pont (új)

da) a kapcsolódó kérelemfájl(ok) 6. cikk (4) 
bekezdésének a) és b) pontjában említett 
adatok a kérelmezővel együtt utazó 
házastársról és gyermekekről.   

Or. en

Indokolás

Lásd a 239. módosítás indokolását. 

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 248
19. cikk, cím

Adathasználat a menedékjog iránti kérelem Adathozzáférés a menedékjog iránti kérelem 
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elbírálásához elbírálásához

Or. en

Indokolás

A menekültügyi hatóságnak hozzá kell férnie a vízumadatokhoz, mivel ezeknek a  háttérként 
történő felhasználása segítséget nyújthat. Ezeket azonban a menedékjog iránti kérelem 
vizsgálata során nem lehet döntő tényezőként felhasználni. 

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 249
19. cikk (1) bekezdés, bevezető szöveg

1. A 343/2003/EK rendelettel összhangban, 
kizárólag a menedékjog iránti kérelem 
elbírálásának céljából, az illetékes 
menekültügyi hivatal a következő adatok 
kereséséhez férhet hozzá: 

(1) A 343/2003/EK rendelet 21. cikkével 
összhangban, kizárólag a menedékjog iránti 
kérelem elbírálásának céljából, az illetékes 
menekültügyi hivatal a következő adatok 
kereséséhez férhet hozzá: 

Or. en

Indokolás

Lásd a 247. módosítás indokolását. 

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 250
19. cikk (1) bekezdés b) pont 

(b) fényképek; törölve

Or. en

Indokolás

A fénykép, mint keresési szempont törlése. 
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Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 251
19. cikk (2) bekezdés d) pont 

(d) bármely korábban kiadott, elutasított, 
törölt, visszavont és meghosszabbított 
vízummal kapcsolatos, vagy a kérelem 
elbírálásának visszautasításával 
kapcsolatos rögzített adat.

d) bármely korábban kiadott, törölt, 
visszavont vagy meghosszabbított vízummal 
kapcsolatosan rögzített adat.

Or. en

Indokolás

A vízum elutasítása, illetve a kérelem megvizsgálásának elutasítása olyan helyzet, amelyből 
az következik, hogy soha nem adtak ki vízumot. Nem vonatkozik rá a dublini egyezmény.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 252
19a. cikk (új)

19a. cikk
Adatok rendeltetésellenes felhasználása 

Az adatoknak a jelen rendelettel nem 
összeegyeztethető felhasználása a 
tagállamok jogszabályai szerint 
rendeltetésellenesnek minősül.

Or. en

(A 72. módosítást módosította)

Indokolás

Ez a rendelkezés a Schengeni Végrehajtási Egyezmény 102. cikkének (5) bekezdéséből való, 
és a szöveg pontosítása miatt szerepel. 

A módosított rendelkezés értelmében az egész rendeletnek (és nem csak a 13 –18. cikknek, 
mint azt a régebbi 72. módosítás tartalmazza) nem megfelelő adatfelhasználást a nemzeti 
jogszabályok szerint rendeltetésellenesnek kell tekinteni.
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Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás 253
19a. cikk (új)

19a. cikk
Adatokkal való visszaélés

Az adatok minden olyan felhasználása, 
amely ellentmond a 13–18. cikk 
rendelkezéseinek, az adatokkal való 
visszaélésnek minősül. A visszaélést 
közigazgatási vagy büntetőjogi szankcióval 
büntetik, amelynek visszatartó erejűnek, 
hatékonynak és arányosnak kell lennie.

Or. de

Indokolás

E szabályozásnak annak kizárása a célja, hogy a tagállamok fontos nemzeti érdekekre való 
hivatkozással eltérjenek az adatvédelmi irányelvben rögzített kötelezettségektől és jogoktól. A 
közigazgatási és büntetőjogi szankciókra való utalással meg kell akadályozni, hogy az 
adatokkal való visszaélést „bocsánatos bűnnek” tekintsék.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 254
19a. cikk (új)

19a. cikk
A 29. cikk értelmében az adatoknak a 13–
18. cikkel nem összeegyeztethető 
felhasználása a tagállamok jogszabályai 
szerint rendeltetésellenesnek minősül. 

Or. en

Indokolás

Visszautalás a 29. cikkre, amely megfelelő szankciók révén arra kötelezi az egyes 
tagállamokat, hogy biztosítsák az adatok rendeltetésszerű feldolgozását és felhasználását.
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Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 255
19a. cikk (új)

19a. cikk
Adatok rendeltetésellenes felhasználása

A tagállamok a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban megtesznek minden megfelelő 
intézkedést annak biztosítása érdekében, 
hogy az adatokkat ne lehessen 
rendeltetésellenesen felhasználni. A 
tagállamok az adatok rendeltetésellenes 
felhasználása esetén az e rendeletben és a 
95/46/EK irányelvben említett szankciókat 
alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás tisztázza az adatok rendeltetésellenes felhasználása esetén alkalmazott 
eljárást. Az e rendeletre és a 95/46 irányelvre való utalások kifejezetten rögzítik, milyen 
intézkedéseket lehet hozni, ha bebizonyosodik az adatok rendeltetésellenes felhasználása.

Módosítás, előterjesztette: Ewa Klamt

Módosítás 256
20. cikk, 1. bekezdés

(1) Minden kérelemfájlt öt évig kell 
megőrizni a VIS-ben, a 21. cikkben és a 22. 
cikkben említett törlés és a 28. cikkben 
említett nyilvántartások tárolásának sérelme 
nélkül.  

(1) Minden kérelemfájlt tíz évig kell 
megőrizni a VIS-ben, a 21. cikkben és a 22. 
cikkben említett törlés és a 28. cikkben 
említett nyilvántartások tárolásának sérelme 
nélkül. 

Or. de

Indokolás

A tízéves megőrzési idő rögzítése a „jóhiszemű utazók” érdekében áll, akik esetében már 
meglévő fájlokhoz lehet hozzáférni, és el lehet tekinteni az újbóli adatgyűjtéstől, a tízéves 
megőrzési idő rögzítése továbbá hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében említett célok 
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eléréséhez.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 257
20. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) A kérelmezők kérhetik adataik öt éven 
át tartó megőrzését.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 258
21. cikk (2) bekezdés

2. Ha egy tagállam bizonyítani tudja, hogy a 
VIS-ben feldolgozott adat nem helytálló 
vagy az adat a VIS-ben ezen rendelettel 
ellentétesen került feldolgozásra, azonnal 
értesíti a felelős tagállamot. Az ilyen 
üzenetet a VIS infrastruktúráján keresztül 
lehet továbbítani.

(2)  Ha egy tagállam bizonyítani tudja, hogy 
a VIS-ben feldolgozott adat nem helytálló 
vagy az adat a VIS-ben ezen rendelettel 
ellentétesen került feldolgozásra, 
gondoskodik arról, hogy a VIS 
infrastruktúráján keresztül azonnal 
értesítsék a felelős tagállamot, és kérelmezi 
az adat kijavítását.

Or. en

(A 77. módosítást módosította)

Indokolás

Ez arra ösztönzi a tagállamokat, hogy játsszanak aktívabb szerepet a rendszer feletti 
őrködésben. Ugyanakkor, ha kötelező a VIS infrastruktúráját használni a telefonálás, e-mail 
küldése, stb. helyett, akkor legalább abban biztosak lehetnek, hogy az információ nem vész el.

Ez a módosítás figyelembe veszi azt a tényt, hogy a nem minden ilyen bizonyítékkal 
rendelkező hatóság jogosult a VIS-infrastruktúra használatára. 

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 259
22. cikk (2) bekezdés
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2. Minden tagállam azonnal értesíti a 
felelős tagállamot, ha egy kérelmező 
megszerezte annak a tagállamnak az 
állampolgárságát.

(2) Amennyiben egy kérelmező megszerezte 
valamelyik tagállam állampolgárságát, 
vagy státuszát egyéb módon rendezték, és 
ezért már nem szükséges a vele kapcsolatos 
adatokat a VIS-ben tárolni, az érintett 
tagállam gondoskodik arról, hogy a VIS 
infrastruktúráján keresztül haladéktalanul 
továbbítsák az információkat a felelős 
tagállamnak.

Or. en

(A 79. módosítást módosította)

Indokolás

Lásd a 22. cikk (1) bekezdésének és a 21. cikk (2) bekezdésének a módosításához fűzött 
indokolást.

Ez a módosítás figyelembe veszi azt a tényt, hogy nem minden bizonyítékkal rendelkező 
hatóság jogosult a VIS-infrastruktúra használatára. 

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 260
23. cikk (1) bekezdés

1. A Bizottság felelős a központi
vízuminformációs rendszer, valamint a 
központi vízuminformációs rendszer és a 
nemzeti interfészek közötti kommunikációs 
infrastruktúra létrehozásáért és 
működtetéséért. 

(1) A Bizottság felelős a központi 
vízuminformációs rendszer, valamint a 
központi vízuminformációs rendszer és a 
nemzeti interfészek közötti kommunikációs 
infrastruktúra létrehozásáért és 
működtetéséért. A működtetés az e rendelet 
szerinti, a hét minden napján napi 24 
órában való működéshez szükséges 
valamennyi feladat végrehajtásából, és 
különösen a rendszer szabályos 
működéséhez szükséges karbantartásból és 
műszaki fejlesztésből áll.

Or. en

(A 80. módosítást módosította)

Indokolás

Részletesebben meg kell határozni, hogy pontosan mit jelent a működtetés. A szöveg a SIS II 
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javaslatból származik.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 261
23. cikk (1) bekezdés

1. A Bizottság felelős a központi 
vízuminformációs rendszer, valamint a 
központi vízuminformációs rendszer és a 
nemzeti interfészek közötti kommunikációs 
infrastruktúra létrehozásáért és 
működtetéséért. 

(1) A Bizottság felelős a központi 
vízuminformációs rendszer, valamint a 
központi vízuminformációs rendszer és a 
nemzeti interfészek közötti kommunikációs 
infrastruktúra létrehozásáért és 
működtetéséért. Konkrétan felelős a 
rendszer hatékonyságát biztosító műszaki 
fejlesztések ellenőrzéséért és 
megvalósításáért.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 262
23. cikk (1) bekezdés

1. A Bizottság felelős a központi 
vízuminformációs rendszer, valamint a 
központi vízuminformációs rendszer és a 
nemzeti interfészek közötti kommunikációs 
infrastruktúra létrehozásáért és 
működtetéséért. 

(1) A Bizottság felelős a központi 
vízuminformációs rendszer, valamint a 
központi vízuminformációs rendszer és a 
nemzeti interfészek közötti kommunikációs 
infrastruktúra létrehozásáért. A nagyméretű 
informatikai rendszerek működtetéséért 
felelős európai ügynökség létrehozásáról 
szóló XX/XXXX/EK rendelet 
hatálybalépéséig a Bizottság felelős a VIS 
működtetéséért is.

Or. en
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Indokolás

A jövőben egy közösségi ügynökség lesz a felelős a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség létrehozása érdekében létesített valamennyi nagyméretű 
számítástechnikai rendszer működtetéséért. Ez az ügynökség nem csak a VIS-rendszerrel fog 
foglalkozni, hanem a SIS II rendszerrel, az Eurodac rendszerrel (amelyet jelenleg a Bizottság 
működtet), és valószínűleg más számítástechnikai rendszerekkel is, például a vámügyi terület 
rendszereivel. Így tehát több problémát fog megoldani. Az ügynökséget a lehető leghamarabb 
létre kell hozni (erről együttdöntési eljárás alapján kell határozni), és az EU költségvetésből 
kell finanszírozni. Az ügynökség a személyi állomány tekintetében rugalmasabb lenne, mint a 
Bizottság (például a számítástechnikai szakemberek szerződtetését illetően). A Bizottságnál az 
Eurodac rendszeren már dolgozó munkatársakat az ügynökség alkalmazhatná.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 263
23. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A működtetés az e rendelet szerinti, a 
hét minden napján napi 24 órában való 
működéshez szükséges valamennyi feladat 
végrehajtásából, és különösen a rendszer 
szabályos működéséhez szükséges 
karbantartásból és műszaki fejlesztésből áll.     

Or. en

Indokolás

A működtetés jelentésének meghatározása céljából.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 264
23. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
VIS-hez a költség-haszon elemzés 
függvényében mindig a rendelkezésre álló 
legjobb technológiát alkalmazzák. 
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Or. en

Indokolás

Ez tisztázza, hogy a működtetés egyik része a rendszer folyamatos frissítése lesz. A rendszer 
jelentős szerepet fog játszani, minta lesz más, biometriai mutatókat felhasználó magán és 
nyilvános adatbázisok számára, ezért biztosítani kell, hogy megfelelő minta legyen.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 265
23. cikk (2) bekezdés

2. Az adatot a tagállamok nevében a VIS-
ben kell feldolgozni. 

(2) Az adatot a tagállamok nevében a VIS-
ben kell feldolgozni.

Or. en

Indokolás

A megfogalmazás nem volt elég világos.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 266
23. cikk (3) bekezdés

3. A személyes adatok VIS-ben történő 
feldolgozására vonatkozóan minden 
tagállam kijelöli azt a hatóságot, amelyet 
95/46/EK irányelv 2. cikkének d) pontjával 
összhangban adatkezelőnek kell tekinteni. 
Ennek a hatóságnak a nevét minden tagállam 
közli a Bizottsággal.

(3) A személyes adatok VIS-ben történő 
feldolgozására vonatkozóan minden
tagállam kijelöli azt a hatóságot, amelyet 
95/46/EK irányelv 2. cikkének d) pontjával 
összhangban adatkezelőnek kell tekinteni, és 
amely központilag felelős az adatoknak a 
tagállam részéről történő feldolgozásáért. 
Ennek a hatóságnak a nevét minden tagállam 
közli a Bizottsággal.

Or. en
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Indokolás

A jelenlegi Schengeni Végrehajtási Egyezmény (108. cikk) rendelkezik a központi 
felelősséggel felruházott hatóság kinevezéséről. Erre már utal a Bizottság javaslata, de nem 
fogalmaz elég világosan.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 267
23a. cikk (új)

23a. cikk
A VIS beindításakor a Bizottság kampányt 
indít, amelyben tájékoztatja a 
nyilvánosságot az elérni kívánt célokról, a 
VIS-ben tárolt adatokról és a rendszerhez 
hozzáférő hatóságokról, továbbá a 
magánszemélyeknek a rendszerrel 
kapcsolatos jogairól. Ilyen kampányokat 
rendszeresen kell folytatni. 

Or. en

Indokolás

Jelenleg a nyilvánosság nem rendelkezik elegendő információval a VIS-ről. Ezért sok 
homályos, eltúlzott félelem maradt fenn. A VIS beindítása jó alkalom arra, hogy a 
nyilvánosságot megfelelően tájékoztassuk a rendszerről. 

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 268
25. cikk (1) bekezdés 1a. albekezdés (új)

A tagállamok eljárást alakítanak ki azokra 
az esetekre, amikor a személy úgy véli, 
tévedésből utasították el; az eljárás során 
teljes mértékben tiszteletben kell tartani a 
személy méltóságát és sértetlenségét. 
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Or. en

Indokolás

Fontos olyan eljárást kialakítani, amelyet hiba esetén lehet használni. 

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 269
25. cikk (2) bekezdés bb) pont (új)

bb) biztosítja, hogy a költség-haszon 
elemzés függvényében a VIS-hez mindig az 
elérhető legjobb technológiát alkalmazzák.

Or. en

(A 84. módosítást módosította)

Indokolás

A 2004/512/EK határozat értelmében a Bizottság felelős a rendszer fejlesztéséért. A 
létrehozása után azonban a rendszert folyamatosan frissíteni kell. Ez a módosítás azt szeretné 
tisztázni, hogy ez a Bizottság feladata. Ha például elérhetővé válik a kiválasztott biometriai 
rendszer egy új eleme, például egy hatékonyabb algoritmus az Automatikus Ujjlenyomat 
Azonosító Rendszerhez, amely alacsonyabb hibaszázalékot eredményez, akkor e technológiai 
elem beszerzését azonnal fontolóra kell venni.

A módosítás azt is hangsúlyozza, hogy az európai projektekhez kiválasztott technológia 
jelentős hatást gyakorol majd más biometriai alkalmazásokra. Ezért még fontosabb a 
megfelelő szabványokat kialakítani.

A költség-haszon elemzésnek biztosítania kell, hogy csak akkor végezzenek technológiai 
fejlesztést, ha azok költség oldalról is igazolhatók.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 270
26. cikk (2) bekezdés g) pont 

(g) megelőzze az adatok engedély nélküli 
olvasását, másolását, módosítását vagy 
törlését a VIS-be, vagy a VIS-ből való 

g) megelőzze az adatok engedély nélküli 
olvasását, másolását, módosítását vagy 
törlését a VIS-be, vagy a VIS-ből való 
adatátvitel során, biztonságos titkosítási 
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adatátvitel során (átvitel ellenőrzése). technikák alkalmazása révén (átvitel 
ellenőrzése).

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás 271
27. cikk, 1. bekezdés

(1) Minden olyan személynek, akit, vagy 
tagállamnak, amelyet kár ért abból adódóan, 
hogy a feldolgozási művelet nem volt 
jogszerű, vagy hogy ezzel a rendelettel 
összeegyeztethetetlen jogi aktusra került sor, 
kártérítésre van joga azzal a tagállammal 
szemben, amely az elszenvedett kárért 
felelős. Az az állam mentesül ez alól a 
felelősség alól részben vagy egészben, 
amely igazolja, hogy nem felelős azért az 
eseményért, amely a kárt okozta.

(1) Minden olyan személynek, akit, vagy 
tagállamnak, amelyet kár ért abból adódóan, 
hogy a feldolgozási művelet nem volt 
jogszerű, vagy hogy ezzel a rendelettel 
összeegyeztethetetlen jogi aktusra került sor, 
kártérítésre van joga azzal a tagállammal 
szemben, amely az elszenvedett kárért 
felelős. 

Or. de

Indokolás

A 2. mondat felesleges. Az a tagállam, amely nem felelős a bekövetkezett károkért, nem 
köteles mentesíteni magát az 1. mondat szerinti felelősség alól, mert az 1. mondat szerint csak 
azok a tagállamok tartoznak felelőséggel, amelyek felelősek a bekövetkezett károkért.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 272
28. cikk (1) bekezdés

1. Minden tagállam és a Bizottság minden 
adatfeldolgozási művelet nyilvántartását a 
VIS-ben vezeti. Ezek a nyilvántartások 
mutatják a 4. cikk 1) bekezdésében, valamint 

(1) Minden tagállam és a Bizottság minden 
adatfeldolgozási művelet nyilvántartását a 
VIS-ben vezeti. Ezek a nyilvántartások 
mutatják a 4. cikk 1) bekezdésében, valamint 
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a 13. és 19. cikkben említett hozzáférési 
célokat, a dátumot és az időt, a továbbított 
adatot, a lekérdezéshez használt adatot és az 
adatbevitelt vagy az adatkeresést végző 
hatóság nevét. Ezen kívül minden tagállam 
nyilvántartást vezet az adat beviteléért vagy 
az adatkeresésért felelős személyekről.

a 13. és 19. cikkben említett hozzáférési 
célokat, a dátumot és az időt, a továbbított 
adatot, a lekérdezéshez használt adatot és az 
adatbevitelt vagy az adatkeresést végző 
hatóság nevét. Ezen kívül minden tagállam 
nyilvántartást vezet az adatok bevitelére 
vagy az adatkeresésre hivatalosan 
felhatalmazott alkalmazottakról.

Or. en

Indokolás

Itt az adatot ténylegesen betápláló vagy kikereső személyek nyilvántartása a fontos. Szigorúan 
véve a „felelős személy” inkább egy felettes vezetőt jelent. A félreértések elkerülése végett ezt 
úgy tisztázza a szöveg, hogy a „hivatalosan felhatalmazott alkalmazottak” kifejezést 
használja, mint a rendelet más részeiben is. 

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 273
29. cikk

A tagállamok meghatározzák az ezen 
rendelet adatvédelemre vonatkozó 
rendelkezései megsértése esetén 
alkalmazandó szankció szabályait és 
meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy ezek 
alkalmazásra kerüljenek. A meghatározott 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenni. A 
tagállamok ezekről a rendelkezésekről 
legkésőbb a 37. cikk 1) bekezdésében 
említett értesítési időpontban értesítik a 
Bizottságot és késlekedés nélkül értesítik az 
azokat érintő bármilyen későbbi 
módosításról.

A tagállamok hatékony, arányos és 
visszatartó erejű büntetőjogi szankciókat 
határoznak meg az ezen rendelet 
értelmében elfogadott rendelkezések súlyos 
megsértését eredményező szándékos 
szabálytalanságokra.
A tagállamok visszatartó erejű 
intézkedéseket hoznak a felhatalmazott 
felhasználók által elkövetett súlyos 
gondatlanság szankcionálására, amelyek 
között lehetnek büntetőjogi és/vagy 
közigazgatási szankciók.

Or. en
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Indokolás

Ez a megfogalmazás az adatvédelmi kerethatározatból származik. 

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 274
29. cikk

A tagállamok meghatározzák az ezen 
rendelet adatvédelemre vonatkozó 
rendelkezései megsértése esetén 
alkalmazandó szankció szabályait és 
meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy ezek alkalmazásra 
kerüljenek. A meghatározott szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenni. A tagállamok ezekről a 
rendelkezésekről legkésőbb a 37. cikk 1) 
bekezdésében említett értesítési időpontban 
értesítik a Bizottságot és késlekedés nélkül 
értesítik az azokat érintő bármilyen későbbi 
módosításról.

A tagállamok meghatározzák az ezen 
rendelet adatbiztonságra és adatvédelemre
vonatkozó rendelkezései megsértése esetén 
alkalmazandó szankció szabályait, és 
meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy ezek alkalmazásra 
kerüljenek. A súlyos szándékos 
szabálytalanságok bűncselekménynek 
minősülnek. A meghatározott szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük. A tagállamok ezekről 
a rendelkezésekről legkésőbb a 37. cikk 1) 
bekezdésében említett értesítési időpontban 
értesítik a Bizottságot és késlekedés nélkül 
értesítik az azokat érintő bármilyen későbbi 
módosításról.

Or. en

(A 95. módosítást módosította)

Indokolás

Mint a COM(2004)835 javaslat mellékletének 37. oldalán szerepel, a 29. cikk értelmében az 
egyes tagállamok kötelessége megfelelő szankciók révén biztosítani az adatok megfelelő 
feldolgozását és felhasználását. Ez egyfelől az adatvédelmi, másfelől az adatbiztonsági 
rendelkezések lényeges kiegészítése. Ezt magában a 29. cikkben kell egyértelművé tenni. 
Lásd még a 29. cikk címének a módosításához fűzött indokolást.
A módosított rendelkezés értelmében a bűncselekmény fogalma a szándékos visszaélésre 
korlátozódik. 
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Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 275
30. cikk (1) bekezdés a) pont 

(a) a 23. cikk 3) bekezdésében említett 
adatkezelő, vagy ha van ilyen, akkor 
képviselőjének személyazonossága;

a) a 23. cikk 3) bekezdésében említett 
adatkezelő, vagy ha van ilyen, akkor 
képviselőjének személyazonossága és 
kapcsolattartási adatai;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás 276
30. cikk 2. bekezdés

(2) Az 1) bekezdésben említett tájékoztatást 
akkor kell megadni a kérelmezőnek, amikor 
a 6. cikk 4), 5), és 6) bekezdésében, valamint 
a 7 cikkben említett, az igénylőlapon 
szereplő adatokat, a fényképet és az 
ujjlenyomatot felveszik.

(2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást 
akkor kell írásban megadni a kérelmezőnek, 
amikor a 6. cikk 4), 5), és 6) bekezdésében, 
valamint a 7 cikkben említett, az 
igénylőlapon szereplő adatokat, a fényképet 
és az ujjlenyomatot felveszik.

Or. de

Indokolás

Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást megkapják mind a kérelmező, mind a 6. cikk (4) 
bekezdésének f) pontjában említett személyek (lásd az (1) bekezdést!). Az utóbbiak írásban 
kapnak tájékoztatást (lásd a (3) bekezdést!). A kérelmezőket azonos módon kell kezelni, ezzel 
erősítve az eljárással kapcsolatos jogaikat is.

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás 277
30. cikk 3. bekezdés
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(3) Az 1) bekezdésben említett tájékoztatást 
a 6. cikk 4) bekezdés f) pontjában említett 
személyeknek a meghívólevélről, a 
finanszírozásról és a szállásról szóló 
igazolást tartalmazó, az azok által a 
személyek által aláírt nyomtatványon kell 
megadni.

(3) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást 
a 6. cikk (4) bekezdés f) pontjában említett 
személyeknek a meghívólevélről, a 
finanszírozásról és a szállásról szóló 
igazolást tartalmazó, az azok által a 
személyek által aláírt nyomtatványon kell 
megadni. Az érintett személyek másolatot 
kapnak az általuk aláírt nyomtatványokról.

Or. de

Indokolás

A 6. cikk (4) bekezdésének f) pontjában említett személyek eljárással kapcsolatos jogainak az 
erősítése.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 278
31. cikk (1) bekezdés

1. A 95/46/EK irányelv 12. cikk a) 
pontjának megfelelően az egyéb információk 
nyújtására vonatkozó kötelezettség sérelme 
nélkül mindenkinek joga van megtudni, 
hogy milyen róla szóló adat került rögzítésre 
a VIS-ben, és hogy mely tagállam 
továbbította azt az adatot a VIS-be. Az ilyen 
adatba való betekintést csak egy tagállam 
engedélyezheti.

(1) A 95/46/EK irányelv 12. cikk a) 
pontjának megfelelően az egyéb információk 
nyújtására vonatkozó kötelezettség sérelme 
nélkül mindenkinek joga van megtudni, 
hogy milyen róla szóló adat került rögzítésre 
a VIS-ben, és hogy mely tagállam 
továbbította azt az adatot a VIS-be. Az ilyen 
adatba való betekintést csak egy tagállam 
engedélyezheti. A tagállamok kijelölik a 
hozzáférési, javítási és törlési jog 
érvényesítéséért felelős hatóságot. Ha egy 
adott személy rá vonatkozó adatokat kér ki, 
akkor ez a hatóság a 34. cikk szerint 
másolatot küld a kérelemről az illetékes 
nemzeti felügyeleti hatóságnak a 40. cikk 
(2) bekezdésében hivatkozott érintett 
tagállamról szóló fejezetbe való felvétel 
céljából.  

Or. en
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(A 102. módosítást módosította)

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a tagállamok jelölik ki a hozzáférési, javítási és törlési jog 
érvényesítéséért felelős hatóságot.

AZ Eurodac rendszerről szóló első (SEC(2004)557, 15. oldal) és második (SEC(2005)839, 14. 
oldal) éves jelentés egyaránt beszámol arról, hogy nagy számban végeztek „speciális 
kereséseket” anélkül, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok meg tudták volna erősíteni, hogy 
ezek valóban olyan esetek voltak, amikor egyes személyek saját adataikhoz kérelmeztek 
hozzáférést. A megmagyarázatlan speciális keresések elkerülése végett azokat a jövőben 
jobban kell dokumentálni.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 279
31. cikk (2) bekezdés

2. Bárki kérheti, hogy a vele kapcsolatos 
pontatlan adat kijavításra kerüljön vagy hogy 
a nem jogszerűen rögzített adat törlésre 
kerüljön. A javítást vagy a törlést a felelős 
tagállam a saját törvényei, rendelkezései és 
eljárásai szerint haladéktalanul elvégzi.

(2) Bárki kérheti, hogy a vele kapcsolatos 
pontatlan adat kijavításra kerüljön, és hogy a 
nem jogszerűen rögzített adat törlésre 
kerüljön. A javítást vagy a törlést a felelős 
tagállam a saját törvényei, rendelkezései és 
eljárásai szerint haladéktalanul elvégzi.

Or. en

(A 103. módosítást módosította)

Indokolás

A nem jogszerűen rögzített adat törlése kötelezettség, és nem opció az adatkezelő számára. 
Másrészt, ez a rendelkezés sérti a 95/45 irányelv 6. cikkében foglalt elveket és nincs 
összhangban a rendelet 31. cikkének (4) bekezdésével. A törlést a 29. cikk alapján létrehozott 
munkacsoport is javasolja.

E módosítás módosítása (a „23. cikk (3) bekezdésében hivatkozott hatósága” kifejezés 
törlése) azt a tényt tükrözi, hogy a javítást és törlést annak a vízumhatóságnak kell elvégeznie, 
amely az adatot betáplálta a VIS-be (a felelős tagállam).
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Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 280
31. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A kérelmező számára biztosítani kell 
annak a lehetőségét, hogy vitassa a VIS-
ben tárolt és rá vonatkozó adatok 
pontosságát . 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás 281
31. cikk 3. bekezdés

(3) Ha egy tagállamhoz, amely nem a felelős 
tagállam, kérelem érkezik, annak a 
tagállamnak a hatóságai, amelyhez a 
kérelmet benyújtották kapcsolatba lép a 
felelős tagállam hatóságaival. A felelős 
tagállam ellenőrzi az adatok pontosságát és 
annak a VIS-ben való jogszerű 
feldolgozását.

(3) Ha egy tagállamhoz, amely nem a felelős 
tagállam, kérelem érkezik, annak a 
tagállamnak a hatóságai, amelyhez a 
kérelmet benyújtották, 14 napos határidőn 
belül kapcsolatba lép a felelős tagállam 
hatóságaival. A felelős tagállam egyhónapos 
határidőn belül ellenőrzi az adatok 
pontosságát és annak a VIS-ben való 
jogszerű feldolgozását.

Or. de

Indokolás

E módosítás célja a kérelmezők eljárással kapcsolatos jogainak az erősítése és az eljárás 
menetének feszesebbé tétele.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 282
31. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Ha a tagállamok vagy érintett 
hatóságaik értesítést kapnak arról, hogy a 
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kérelmező a VIS-ben rá vonatkozó adatokat 
pontatlannak tartja, akkor az információt 
„a kérelmező által vitatott információ” 
címen kell rögzíteni a rendszerben.
A VIS-hez hozzáférő tagállamok vagy 
érintett hatóságaik teljes körűen figyelembe 
veszik ezt a figyelmeztetést.
Amennyiben a kérelmező és a tagállamok 
vagy érintett hatóságaik nem tudnak 
megállapodni abban, hogy az adatok 
pontosak-e, akkor a VIS-ben rögzíteni kell 
azt a tényt, hogy a VIS-ben szereplő adatok 
pontosságát a kérelmező vitatja..

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítani kívánja a kérelmező számára azt a jogot, hogy vitathassa a VIS-ben 
tárolt azon információkat, amelyek a kérelmét érinthetik. Amennyiben rögzítésre kerül, hogy 
nincs egyetértés a VIS-ben tárolt információk pontosságára vonatkozóan, akkor fellebbezés 
esetén úgy az illetékes hatóság, mint a kérelmező igénybe tudja venni az így rögzített 
információkat. 

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás 283
31. cikk 6. bekezdés 

(6) A felelős tagállam az érintett személynek 
azokról a lépésekről is magyarázó 
tájékoztatást küld, amelyeket az adott 
személy tenni tud, ha nem fogadja el az 
adott magyarázatot. Ez magában foglalja az 
azzal kapcsolatos tájékoztatást is, hogy 
hogyan kell keresetet benyújtani vagy 
panaszt tenni az adott tagállam illetékes 
hatósága vagy bírósága előtt, valamint hogy 
milyen pénzügyi vagy egyéb 
segítségnyújtásra van lehetőség az adott 
tagország törvényei, rendeletei és eljárásai 
szerint.

(6) A felelős tagállam az érintett személynek 
azokról a lépésekről is magyarázó 
tájékoztatást küld, amelyeket az adott 
személy tenni tud, ha nem fogadja el az 
adott magyarázatot. Ez magában foglalja az 
azzal kapcsolatos tájékoztatást is, hogy 
hogyan kell keresetet benyújtani vagy 
panaszt tenni az adott tagállam illetékes 
hatósága vagy bírósága előtt, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóságokhoz jogsegély iránti 
megkereséssel lehet fordulni, és ezt hogyan 
kell megtenni, valamint hogy milyen 
pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtásra van 
lehetőség az adott tagország törvényei, 
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rendeletei és eljárásai szerint.

Or. de

Indokolás

Mivel a nemzeti felügyeleti hatóságok az érintett személyeknek csak azok kérésére segíthetnek 
jogaik gyakorlásában, ezért az érintett személyek figyelmét kifejezetten fel kell hívni erre a 
segítségre.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 284
34. cikk

Minden tagállam megköveteli a nemzeti 
felügyeleti hatóságtól vagy a 95/46/EK 
irányelv 28. cikkének 1) bekezdésének 
megfelelően létrehozott hatóságtól, hogy 
saját nevében, saját nemzeti jogának 
megfelelően mutassa ki, ezzel a rendelettel 
összhangban, a kérdéses tagállam által 
történő személyes adatfeldolgozás 
jogszerűségét, beleértve azok VIS-be és 
VIS-ből történő továbbítását.

Minden tagállam megköveteli a nemzeti 
felügyeleti hatóságtól vagy a 95/46/EK 
irányelv 28. cikkének 1) bekezdésének 
megfelelően létrehozott hatóságtól, hogy 
saját nevében, saját nemzeti jogának 
megfelelően mutassa ki, ezzel a rendelettel 
összhangban, a kérdéses tagállam által 
történő személyes adatfeldolgozás 
jogszerűségét, beleértve azoknak a VIS 
nemzeti interfészeibe és interfészeiből 
történő továbbítását. Ennek érdekében a 23. 
cikk (3) bekezdésében hivatkozott 
hatóságok rendelkezésre bocsátanak 
minden, a nemzeti felügyeleti hatóságok 
által kért információt, tájékoztatást 
nyújtanak nekik a 24. cikk és a 25. cikk (1) 
bekezdése alapján végzett tevékenységekről, 
a 28. cikkben hivatkozottak alapján 
hozzáférést biztosítanak nekik adataikhoz 
és területeikre mindenkor bejárást 
biztosítanak.
A nemzeti felügyelő hatóságok évente 
legalább egyszer jelentés tesznek közzé a 
személyi adatok feldolgozásának 
jogszerűségével kapcsolatban végzett 
ellenőrzésükről.

Or. en
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(A 108. módosítást módosította)

Indokolás

Egyértelműen rögzíteni kell, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok kísérik figyelemmel a 
személyi adatoknak a VIS nemzeti interfészeibe és interfészeiből történő továbbításának 
jogszerűségét, míg az európai adatvédelmi biztos figyeli a nemzeti interfészek és a központi 
VIS közti adattovábbítás jogszerűségét (lásd európai adatvédelmi biztos, 15. oldal). 

Ami az adatkezelők azon kötelezettségét illeti, hogy biztosítsák a nemzeti felügyeleti hatóságok
által kért valamennyi információt, nem indokolt a rendelkezést kizárólag a Bizottságra (35. 
cikk (3) bekezdés) vagy csak a tagállamokra korlátozni.

A jobb ellenőrzés és az átláthatóság érdekében az adatfeldolgozás jogszerűségét rendszeresen 
figyelemmel kell kísérni, és közzé kell tenni az ellenőrzések alapján készült jelentéseket.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 285
34. cikk

Minden tagállam megköveteli a nemzeti 
felügyeleti hatóságtól vagy a 95/46/EK 
irányelv 28. cikkének 1) bekezdésének 
megfelelően létrehozott hatóságtól, hogy 
saját nevében, saját nemzeti jogának 
megfelelően mutassa ki, ezzel a rendelettel 
összhangban, a kérdéses tagállam által 
történő személyes adatfeldolgozás 
jogszerűségét, beleértve azok VIS-be és 
VIS-ből történő továbbítását.

Az egyes tagállamokban kijelölt és a 
95/46/EK irányelv 28. cikkében 
meghatározott hatáskörökkel felruházott 
hatóság vagy hatóságok önállóan ellenőrzik 
a tagállam területén tárolt vagy onnan 
továbbított VIS személyi adatok 
feldolgozásának jogszerűségét, beleértve az 
információk cseréjét és további 
feldolgozását.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés nem a tagállamokhoz, hanem a nemzeti felügyeleti hatóságokhoz szól. 
Figyelembe kell venni, hogy a nemzeti szintű feldolgozás során rendszeresen igénybe veszik a 
központi rendszert. A feldolgozás jogszerűségét a nemzeti felügyeleti hatóságok ellenőrzik, 
szükség szerint az európai adatvédelmi biztossal együttműködésben. 
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Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 286
34. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
hatóságnak vagy hatóságoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a VIS nemzeti része 
legalább négyévente a nemzetközi 
auditálási szabványoknak megfelelően 
ellenőrizze az adatfeldolgozási műveleteket. 

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a VIS-t úgy nemzeti, mint európai szinten egységes és magas szintű 
szabványok szerint rendszeresen ellenőrizzék vagy ellenőriztessék az illetékes felügyelő 
hatóságok. 

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 287
34. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett hatóság vagy 
hatóságok elegendő erőforrással 
rendelkezzenek az e rendelet értelmében 
rájuk bízott feladatok teljesítéséhez.   

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a felügyelet működjön, de kellő erőforrások nélkül ez nem történik meg.
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Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 288
35. cikk, cím

Független felügyeleti hatóság Az európai adatvédelmi biztos

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 289
35. cikk (1) bekezdés 1a) albekezdés (új)

Az európai adatvédelmi biztos legalább 
évente egyszer jelentést tesz közzé a 
személyes adatok feldolgozásának 
jogszerűségéről végzett ellenőrzéséről.

Or. en

Indokolás

A jobb ellenőrzés és az átláthatóság érdekében az adatfeldolgozás jogszerűségét rendszeresen 
ellenőrizni kell, és az erről szóló jelentéseket közzé kell tenni.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 290
35. cikk (1) bekezdés

1. A 45/2001/EK rendelet 41. cikkének 1) 
bekezdése alapján létrehozott európai 
adatvédelmi biztos kimutatást készít a 
Bizottság tevékenységéről annak érdekében, 
hogy biztosítva legyen, hogy az ezen 
rendelettel érintett személyek joga nem 
sérül a VIS-ben való adatfeldolgozás során, 
beleértve azt is, hogy a nemzeti interfészek 
és a központi vízuminformációs rendszer 

(1) Az európai adatvédelmi biztos 
figyelemmel kíséri, hogy a személyi 
adatoknak a Bizottság részéről történő
feldolgozása megfelel-e ennek a 
rendeletnek. A 45/2001/EK rendelet 46. és 
47. cikkében említett feladatokat és 
hatásköröket ennek megfelelően kell 
alkalmazni.
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közötti adatátvitel jogszerű.

Or. en

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos feladatait és hatásköreit a 45/2001 rendelet határozza meg, 
amely a Bizottság feldolgozási tevékenységére is alkalmazandó. Ezeket ugyanakkor a 
Bizottság által végzett tevékenység mértéke korlátozza. Ezt az „ennek megfelelően” kifejezés 
érzékelteti. 

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 291
35. cikk (2) bekezdés

2. Ezen feladata végrehajtása során az 
európai adatvédelmi biztost, ha szükséges a 
nemzeti felügyeleti hatóság aktívan 
támogatja.

(2) Az európai adatvédelmi biztos biztosítja, 
hogy legalább négyévente a nemzetközi 
auditálási szabványok szerint ellenőrizzék a 
Bizottság adatfeldolgozási tevékenységét. 
Az ellenőrzésről szóló jelentést meg kell 
küldeni az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és a 34. cikkben 
említett nemzeti felügyeleti hatóságnak. A 
Bizottság a jelentés elfogadása előtt 
lehetőséget kap arra, hogy észrevételeket 
tegyen.  

Or. en

Indokolás

Szavatolni kell, hogy a VIS-t európai szinten rendszeres, magas szintű szabványok szerint 
elvégzett ellenőrzésnek vessék alá. A jelentéseket meg kell küldeni minden érdekelt félnek, és 
lehetővé kell tenni a VIS teljesítményének rendszeres értékelését. Végezetül, a Bizottságnak 
lehetőséget kell adni arra, hogy a hasonló esetekben szokásos módon észrevételeket tegyen.
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Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 292
35. cikk (2) bekezdés

2. Ezen feladata végrehajtása során az 
európai adatvédelmi biztost, ha szükséges a 
nemzeti felügyeleti hatóság aktívan 
támogatja.

(2) E feladata végrehajtása során az európai 
adatvédelmi biztost a nemzeti felügyeleti 
hatóság aktívan támogatja.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 293
35. cikk (3) bekezdés

3. A Bizottság megadja az európai 
adatvédelmi biztos által kért információt, 
hozzáférést biztosít a számára minden 
dokumentumhoz és azoknak a 28. cikk 1) 
bekezdésében említett nyilvántartásához, 
valamint megengedi számára, hogy 
bármely időben, valamennyi létesítményébe 
bejusson.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd az előző két módosítást.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 294
35a. cikk (új)

35a. cikk
Közös feladatok 
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(1) A 34. cikkben említett nemzeti 
felügyeleti hatóság és az európai 
adatvédelmi biztos aktívan együttműködnek 
egymással, és közösen tartoznak 
felelősséggel a VIS felügyeletéért.
(2) Szükség szerint kicserélik a tárgyra 
vonatkozó információkat, közös 
vizsgálatokat végeznek, beleértve a közös 
auditokat és ellenőrzéseket, megvizsgálják 
az e rendelet értelmezése vagy alkalmazása 
során felmerülő nehézségeket, 
tanulmányozzák az önálló felügyelet 
gyakorlásával vagy az adatalany jogainak 
gyakorlásával kapcsolatos problémákat, 
egyeztetett javaslatokat készítenek a 
problémák közös megoldására, és növelik 
az adatvédelmi jogok ismertségét.
(3) Az európai adatvédelmi biztos és a 
nemzeti felügyeleti hatóságok ebből a 
célból évente legalább kétszer összeülnek. 
Az ülések költségeit az európai adatvédelmi 
biztos viseli. Az eljárási szabályzatot az első 
ülés alkalmával fogadják el. A további 
munkamódszereket közösen, a 
szükségletnek megfelelően alakítják ki. 
Tevékenységükről kétévente közös jelentést 
küldenek az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak. 

Or. en

Indokolás

Ttekintettel a rendszer természetére, a felügyelet csak akkor működik, ha azt közösen végzik. A 
feladatok javasolt leírása az SVE (Schengeni Végrehajtási Egyezmény) már bevált 115. cikkén 
és a jelenlegi gyakorlaton alapul. Az elképzelés az, hogy csak egyes alapvető szabályok 
kerülnek meghatározásra, a részleteket az európai adatvédelmi biztos és a nemzeti felügyelő 
hatóságok dolgozzák ki..

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 295
35a. cikk (új)
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35a. cikk
Munkatársak képzése

A VIS-ben tárolt adatok feldolgozására 
való felhatalmazás előtt a hatóság azon 
alkalmazottjai, akik jogosultak a VIS-hez 
hozzáférni, megfelelő képzésben 
részesülnek a rendszer használatával 
kapcsolatban, amely kiterjed az 
adatbiztonsági és adatvédelmi szabályokra 
is. Ezen kívül tájékoztatást kapnak a 29. 
cikkben említett bűncselekményekről és 
szankciókról.

Or. en

Indokolás

Lényeges, hogy az alkalmazottak képzést kapjanak a rendszer hatékony használatára, illetve 
az adatbiztonság és adatvédelem egyes konkrét kérdéseire vonatkozóan. 

Módosítás, előterjesztette: Carlos Coelho

Módosítás: 296
36. cikk (2) bekezdés

2. Az 1) bekezdésben említett működtetések
műszaki bevezetéséhez szükséges 
intézkedéseket a 39. cikk 2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(2) A központi VIS, a nemzeti interfészek és 
a központi VIS illetve a nemzeti interfészek 
közötti kommunikációs infrastruktúra 
műszaki megvalósításához szükséges 
intézkedéseket a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság érdekében.
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Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 297
36. cikk (2) bekezdés a) pont (új)

a) bejegyzéshez, kérelmek 
összekapcsolásához, az adatokhoz való 
hozzáféréshez, az adatok módosításához, 
törléséhez, előzetes törléséhez, tárolásához 
és az adatokhoz való hozzáféréshez 
szükséges intézkedések;

Or. en

(A 113. módosítást módosította)

Indokolás

Lásd a 36. cikk (2) bekezdésének módosítását. Az e bekezdésben említett intézkedések 
megvalósításához szükséges műszaki feladatokról komitológiai eljárás keretében kell dönteni.

A módosítás (a „kapcsolódó eljárások” kifejezés helyettesítése a „szükséges intézkedések” 
kifejezéssel) célja mindössze a pontosítás. 

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 298
38. cikk (-1) bekezdés (új)

(-1) A VIS csak a rendszer sikeres átfogó 
kipróbálása után kezdheti meg működését, 
amelyet  a Bizottság a tagállamokkal együtt 
végez el. A Bizottság a próbaüzem 
eredményeiről tájékoztatja az Európai 
Parlamentet. 

Or. en

(A 116. módosítást módosította)

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy az átfogó próbaüzem elengedhetetlen a VIS rendszer megfelelő 
működésének biztosításához. Nyilvánvaló, hogy amennyiben komoly problémák merülnek fel a 
próbaüzem során, a VIS nem kezdheti meg működését.

Az átalakított módosításban törlésre került a három hónapos időszak.
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Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás 299
38. cikk, -1 bekezdés (új)

(-1) A VIS csak a rendszer átfogó, tizenkét 
hónapos próbaüzemének sikeres lezárását 
követően kezdheti meg működését, amelyet 
a Bizottságnak a tagállamokkal közösen 
kell végrehajtania. A Bizottság tájékoztatja 
az Európai Parlamentet a próbaüzem
eredményéről.

Or. de

Indokolás

A próbaüzem feltétlenül szükséges annak biztosítására, hogy a VIS-rendszer garantáltan 
szabályszerűen működjön. Kézenfekvő, hogy a VIS ne kezdje meg működését, amennyiben a 
próbaüzem folyamán komoly problémák lépnek fel.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 300
39. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A tervezett intézkedések elfogadása 
előtt konzultálnak a 34. és 35. cikkben 
említett hatóságokkal.

Or. en

(A 120. módosítást módosította)

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy a nemzeti felügyelő hatóságoknak és az európai adatvédelmi 
biztosnak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy véleményezzék az e bizottság által hozott 
választási döntéseket annak biztosítása érdekében, hogy azok tiszteletben tartsák az 
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adatvédelmi elveket. Ez nem jelenti azt, hogy a felügyelő hatóságok minden esetben kötelesek 
véleményt nyilvánítani.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 301
40. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottság biztosítja azoknak az 
rendszerek a létrehozását, amelyek nyomon 
követik, hogy a VIS működése az 
eredmények, a költséghatékonyság és a 
szolgáltatás minősége szempontjából 
megfelel-e a céloknak.

(1) A Bizottság biztosítja azoknak az 
rendszerek a létrehozását, amelyek nyomon 
követik, hogy a VIS működése az 
eredmények, a költséghatékonyság és a 
szolgáltatás minősége szempontjából 
megfelel-e a céloknak, és hogy a VIS a 
közösségi joggal összhangban működik-e.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 302
40. cikk (2) bekezdés

2. A VIS működésének elindítását követően 
két évvel és aztán minden második évben a 
Bizottság az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak jelentést készít a VIS műszaki 
működéséről. Ez a jelentés magába foglalja 
a Bizottság által, a VIS-sel szemben 
előzetesen meghatározott minőségi 
mutatókkal tekintetében nyújtott 
teljesítményről szóló információt.

(2) A VIS működésének elindítását követően 
két évvel és aztán minden második évben a 
Bizottság az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak jelentést készít a VIS 
adatfeldolgozási tevékenységéről és 
műszaki működéséről, illetve arról, hogy a 
rendszer a közösségi jogszabályoknak 
megfelelően működik-e. Ez a jelentés 
magába foglal egy, a nemzeti felügyelő 
hatóságok által készített fejezetet és egy, a 
35. cikkben említett európai adatvédelmi 
biztos által készített fejezetet. A jelentés 
ezen kívül tartalmazza a VIS-nek a 
Bizottság által előzetesen meghatározott 
minőségi mutatók tekintetében nyújtott 
teljesítményéről szóló információt. A 
jelentést az Európai Parlament és a Tanács 
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vizsgálja meg. A tagállamok válaszolnak az 
intézmények által ebben az összefüggésben 
feltett kérdésekre.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás tisztázza a különböző felügyelő hatóságok és európai intézmények szerepét e 
rendelet figyelemmel kísérése és értékelése tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 303
III. fejezet, cím

Más hatóságok által történő adathasználat Más hatóságok által történő hozzáférés

Or. en

Indokolás

A cím módosítása (az „adathasználat” kifejezés helyettesítése a „hozzáférés” kifejezéssel) azt 
a tényt tükrözi, hogy a III. fejezet értelmében a VIS-hez való hozzáférés nem kötelező és nem 
automatikus.


