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Jelentéstervezet (PE 386.698v01-00)
Fausto Correia
A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Németországi Szövetsetségi Köztársaság, a 
Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland 
Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, az Olasz 
Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia és a Svéd Királyság 
kezdeményezése a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre 
irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről 

(6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 62
Jogalkotási állásfoglalás

(4a)felszólítja a Tanácsot, hogy gondoskodjon arról, hogy jelen határozat csak akkor lépjen 
hatályba, ha a Tanácsnak a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi 
együttműködés során feldolgozott személyes adatok védelméről szóló 2007/XX/JI 
kerethatározata már hatályba lépett;

Or. de

Indokolás

Nagyon fontos, hogy az adatok védelméről szóló, fent említett kerethatározat e határozat 
hatályba lépése előtt hatályosuljon, hogy biztosítható legyen az adatvédelem megfelelő szintje
a személyes adatok feldolgozása során valamennyi tagállamban. 
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Kezdeményezés

A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a 
Németországi Szövetsetségi Köztársaság, a 
Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a 

Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland 
Királyság, az Osztrák Köztársaság, a 

Szlovén Köztársaság, a Szlovák 
Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Finn 

Köztársaság, a Portugál Köztársaság, 
Románia és a Svéd Királyság által javasolt 

szöveg

A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis

Módosítás: 63
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) Mivel a Tanácsnak el kell végeznie a 
Prümi Szerződés szükségességének, 
arányosságának, működésének és 
hatékonyságának átfogó értékelését, 
továbbá annak az alapvető jogokra és az 
adatbiztonságra gyakorolt hatásainak 
vizsgálatát.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis

Módosítás: 64
(17) preambulumbekezdés

(17) A büntetőügyekben folytatott szorosabb 
rendőrségi és igazságügyi 
együttműködéshez szervesen kapcsolódnia 
kell az alapvető jogok, különösen a 
magánélethez és a személyes adatok 
védelméhez való jog tiszteletben tartásának. 

(17) A büntetőügyekben folytatott szorosabb 
rendőrségi és igazságügyi 
együttműködéshez szervesen kapcsolódnia 
kell az alapvető jogok, különösen a 
magánélethez és a személyes adatok 
védelméhez való jog tiszteletben tartásának.

Ezt e határozatban átfogó jelleggel 
megállapított különleges adatvédelmi 
szabályokkal kell garantálni, amelyeknek 

Ezt átfogó jelleggel megállapított különleges 
adatvédelmi szabályokkal kell garantálni, 
amelyeknek igazodniuk az általa 
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igazodniuk az általa szabályozott adatcsere 
egyedi jellegéhez. A határozat egyedi 
adatvédelmi rendelkezéseinek figyelembe 
kell venniük különösen az adatbázisokhoz 
való határokon átnyúló, on-line hozzáférés 
egyedi jellegét. Mivel az on-line hozzáférés 
esetében a dokumentációt kezelő 
tagállamnak nem áll módjában előzetes 
ellenőrzést végezni, e határozatnak 
biztosítania kell, hogy sor kerüljön az 
utólagos ellenőrzésre.

szabályozott adatcsere egyedi jellegéhez, 
egy, a harmadik pillér szerinti biztonsági és 
rendőrségi együttműködés összefüggésében 
a személyes adatok védelméről szóló átfogó 
kerethatározat alapján, amelyet a 
Tanácsnak e határozat elfogadása előtt, a 
Parlament ajánlásainak maradéktalan 
tiszteletben tartásával kell elfogadnia. A 
határozat egyedi adatvédelmi 
rendelkezéseinek figyelembe kell venniük 
különösen az adatbázisokhoz való határokon 
átnyúló, on-line hozzáférés egyedi jellegét. 
Mivel az on-line hozzáférés esetében a 
dokumentációt kezelő tagállamnak nem áll 
módjában előzetes ellenőrzést végezni, e 
határozatnak biztosítania kell, hogy sor 
kerüljön az utólagos ellenőrzésre.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 65
(18) preambulumbekezdés

(18) A tagállamoknak — tudatában annak, 
hogy e határozat milyen jelentıséggel bír a 
személyek jogainak védelmében, valamint, 
hogy a személyes adatok valamely másik 
tagállamnak történő átadásához a fogadó 
tagállam részéről elégséges szintű
adatvédelmi szabályozás szükséges —
gondoskodniuk kellene a benne foglalt 
valamennyi adatvédelmi szabály hatékony 
végrehajtásáról.

(18) Tudatában annak, hogy e határozat 
milyen jelentőséggel bír a személyek 
jogainak védelmében, valamint, hogy a 
személyes adatok valamely másik 
tagállamnak történő átadásához a fogadó 
tagállam részéről elégséges szintű 
adatvédelmi szabályozás szükséges, 
alapvető fontosságú, hogy a benne foglalt 
valamennyi adatvédelmi szabály hatékony 
végrehajtásával, valamint a Tanácsnak a
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés során 
feldolgozott személyes adatok védelméről 
szóló, 2007/XX/JI kerethatározatának 
végrehajtásával minden tagállamban 
megvalósuljon az adatvédelemnek egy ilyen 
megfelelő szintje.

Or. de
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Indokolás

Lásd a jogalkotási állásfoglalás módosításához fűzött indokolást. 

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis

Módosítás: 66
(20) preambulumbekezdés

(20) Ez a határozat összhangban van a 
különösen az Európai Unió alapjogi 
chartájában foglalt alapvető jogokkal és 
elvekkel.

(20) E határozat hatálybalépésének és 
végrehajtásának előfeltétele a Prümi 
Szerződés működésének teljes 
felülvizsgálata és értékelése, valamint a 
harmadik pilléres adatvédelmi
kerethatározat megalkotása. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 67
1. cikk

A tagállamok e határozat által intenzívebbé 
kívánják tenni az EU-Szerződés VI. címe 
által szabályozott ügyekben folytatott 
határokon átnyúló együttműködést, és 
különösen a bűncselekmények 
megelőzéséért és kivizsgálásáért felelős 
szervek közötti információcserét. E cél 
érdekében e határozat az alábbi területekre 
vonatkozóan tartalmaz szabályokat:

A tagállamok e határozat által intenzívebbé 
kívánják tenni az EU-Szerződés VI. címe 
által szabályozott ügyekben folytatott 
határokon átnyúló együttműködést, és 
különösen a bűncselekmények 
megelőzéséért és kivizsgálásáért az Európai 
Unió Tanácsa 2002. június 13-i
2002/584/JI keretszerződésének 2. cikke,
valamint az Európai Unió Tanácsa 2002. 
június 13-i 2002/475/JI keretszerződésének 
1-3. cikke szerint felelős szervek közötti 
információcserét. E cél érdekében e 
határozat az alábbi területekre vonatkozóan 
tartalmaz szabályokat:

Or. de

Indokolás

A határozat tág alkalmazási területét ezen a helyen korlátozni kell, különösen azért, mert 
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nincsen egységes európai anyagi büntetőjog. Az európai elfogatóparancs szerinti 
bűncselekmények katalógusa jó alap ahhoz, hogy biztosítható legyen az európai törvényhozás 
konkrét alkalmazása és koherenciája ezen a területen. 

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 68
1. cikk

A tagállamok e határozat által intenzívebbé 
kívánják tenni az EU-Szerződés VI. címe 
által szabályozott ügyekben folytatott 
határokon átnyúló együttműködést, és 
különösen a bűncselekmények 
megelőzéséért és kivizsgálásáért felelős 
szervek közötti információcserét. E cél 
érdekében e határozat az alábbi területekre 
vonatkozóan tartalmaz szabályokat:

A tagállamok e határozat által az 
adatvédelem magas szintjének biztosítása 
mellett intenzívebbé kívánják tenni az EU-
Szerződés VI. címe által szabályozott 
ügyekben folytatott határokon átnyúló 
együttműködést, és különösen a 
bűncselekmények megelőzéséért és 
kivizsgálásáért felelős szervek közötti 
információcserét. E cél érdekében e 
határozat az alábbi területekre vonatkozóan 
tartalmaz szabályokat:

Or. en

Indokolás

Egy jogi eszköz céljának és hatályának megállapítása a tagállamok alapvető érdekei 
kiegyensúlyozásának kifejezése. A bűncselekmények megelőzése és kivizsgálása bizonyosan 
ilyen alapvető természetű érdek, azonban a magánélethez való alapvető jog és a személyes 
adatok védelme is az. Annak érdekében, hogy ez utóbbiak is az őket megillető fontosságot 
kapjanak, ezeket a rendelkezéseket is meg kell említeni ebben a cikkben.

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 69
1. cikk, 4a) pont (új)

4a) Az e határozat által létrehozott 
eljárások eredményeként feldolgozott 
adatokra alkalmazandó adatvédelem 
minimális szintjére vonatkozó 
rendelkezések (6. fejezet).

Or. en
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Indokolás

Egy jogi eszköz céljának és hatályának megállapítása a tagállamok alapvető érdekei 
kiegyensúlyozásának kifejezése. A bűncselekmények megelőzése és kivizsgálása bizonyosan 
ilyen alapvető természetű érdek, azonban a magánélethez való alapvető jog és a személyes 
adatok védelme is az. Annak érdekében, hogy ez utóbbiak is az őket megillető fontosságot 
kapjanak, ezeket a rendelkezéseket is meg kell említeni ebben a cikkben.

Módosítás, előterjesztette: Adina-Ioana Vălean

Módosítás: 70
1. cikk, 4a) pont (új)

4a) Az adatok feldolgozására alkalmazandó 
adatvédelemi rendelkezések (6. fejezet).

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adina-Ioana Vălean

Módosítás: 71
1a. cikk (új)

1a. cikk
Adatkategóriák

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
következők személyes adatainak egyértelmű 
elkülönítését 
- a bűncselekmény elkövetésével vagy az 
abban való részvétellel gyanúsított 
személy,
- a bűncselemény elkövetése miatt elítélt 
személy, 

- azon személy, akinek esetében 
megalapozottan lehet feltételezni, hogy 
bűncselekményt fog elkövetni,

- azon személy, aki a bűncseleménnyel 
kapcsolatban vagy az ahhoz kapcsolódó 
büntetőeljárásban tanúként idézhető be,

- a bűncselemény áldozatává vált, valamint 
azon személy, akinek esetében 
megalapozottan lehet feltételezni, hogy 
bűncselekmény áldozata lehet, 
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- az a személy, aki bűncselekményekről 
információkat tud szolgáltatni, 

a fentiekben felsoroltakkal kapcsolatban 
vagy ismeretségben álló személy, valamint

- az a személy, aki a fentiekben felsorolt 
kategóriák egyikébe sem tartozik. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 72
2. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok nemzeti DNS elemzési 
állományokat nyitnak és vezetnek a 
bűncselekmények tekintetében végzett 
nyomozás céljára. Az ezen állományokban 
tárolt adatok e határozat keretében történő 
feldolgozását e határozat rendelkezéseivel 
összhangban, a feldolgozásra vonatkozó 
nemzeti jog betartásával kell végrehajtani.

(1) A tagállamok nemzeti DNS elemzési 
állományokat nyitnak és vezetnek a súlyos 
bűncselekmények tekintetében végzett 
nyomozás céljára. A DNS elemzési 
állományok számára csak a 
bűncselekmények megelőzése vagy az ezek 
tekintetében végzett nyomozás keretében 
szabad létrehozni DNS-profilokat.

A DNS elemzési állományokban 
egyértelműen meg kell különböztetni a 
következő személycsoportok DNS-profiljait:
- a bűncselemény elkövetése miatt elítélt 
személy, 
- a bűncselekmény elkövetésével vagy az 
abban való részvétellel gyanúsított 
személy,

- azon személy, akinek esetében 
megalapozottan lehet feltételezni, hogy 
bűncselekményt fog elkövetni,

- azon személy, aki a bűncseleménnyel 
kapcsolatban vagy az ahhoz kapcsolódó 
büntetőeljárásban tanúként idézhető be,

- a bűncselemény áldozatává vált, valamint 
azon személy, akinek esetében 
megalapozottan lehet feltételezni, hogy 
bűncselekmény áldozata lehet, 
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- az a személy, aki bűncselekményekről 
információkat tud szolgáltatni, 

a fentiekben felsoroltakkal kapcsolatban 
vagy ismeretségben álló személy, valamint

- az a személy, aki a fentiekben felsorolt 
kategóriák egyikébe sem tartozik. 

Egyebekben az ezen állományokban tárolt 
adatok feldolgozása e határozat 
rendelkezéseivel összhangban, a 
feldolgozásra vonatkozó nemzeti jog 
betartásához igazodik.

Or. de

Indokolás

A személycsoportokat a személyes adatok védelméről szóló kerethatározatra irányuló 
bizottsági javaslatból (COM(2005)475) vettük át. Ez a megkülönböztetés elengedhetetlen 
annak érdekében, hogy a bűncselekményben való részvétel mértéke szerint megfelelő 
szabályozást biztosíthassanak ezen különleges adatok további feldolgozását illetően (lásd az 
Európai Adatvédelmi Biztos jelen kezdeményezéssel kapcsolatos, 2007. április 4-i, 75. számú 
véleményét).

Módosítás, előterjesztette: Adina-Ioana Vălean

Módosítás: 73
2. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) „A DNS nem kódoló szakasza” : 
genetikus kifejezést nem tartalmazó, azaz a 
sajátos öröklődő jellemzőkről az ismert 
adatok szerint információt nem szolgáltató 
kromoszómazóna. A DNS nem kódoló 
szakaszából bármely tudományos 
előrelépéstől függetlenül sem most, sem a 
jövőben további információ nem nyerhető.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 74
6. cikk (2 a) bekezdés (új)

(2a) A megnevezett nemzeti kapcsolattartó 
pontok jegyzékét az egyes tagállamok 
átadják a többi tagállamnak és az Európai 
Bizottságnak. 

Or. de

Indokolás

Hasznos lenne a nemzeti kapcsolattartó pontok áttekintését a többi tagállam rendelkezésére 
bocsátani és azt a Bizottságnál is elhelyezni.

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 75
7. cikk, bevezető rész

Amennyiben folyamatban lévő nyomozások 
vagy büntetőeljárások során valamely 
konkrét személy tekintetében nem áll 
rendelkezésre DNS-profil a megkeresett 
tagállam területén, a megkeresett tagállam az 
érintett személytől származó sejtanyag 
gyűjtését és vizsgálatát, valamint az így 
kapott DNS-profil átadását magában foglaló 
jogsegélyt nyújt, amennyiben

Amennyiben súlyos bűncselekményekre 
kiterjedő folyamatban lévő nyomozások 
vagy büntetőeljárások során valamely 
konkrét, ilyen bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsított személy tekintetében nem áll 
rendelkezésre DNS-profil a megkeresett 
tagállam területén, a megkeresett tagállam az 
érintett személytől származó sejtanyag 
gyűjtését és vizsgálatát, valamint az így 
kapott DNS-profil átadását magában foglaló 
jogsegélyt nyújt, amennyiben

Or. en

Indokolás

A 7. cikk kötelezettséget teremt a tagállamok számára a személy biometrikus azonosítóinak 
gyűjtésére, amely potenciálisan nagy mértékben érinti a személyek alapvető jogait. Ez csak 
abban az esetben arányos, ha e kötelezettségek feltételei egyértelműbbek, és azok a súlyos 
bűncselemények elkövetésével gyanúsított személyek körére korlátozódnak.
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Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 76
11.cikk (2 a) bekezdés (új)

(2a) A megnevezett nemzeti kapcsolattartó
pontok jegyzékét az egyes tagállamok 
átadják a többi tagállamnak és az Európai 
Bizottságnak.

Or. de

Indokolás

Hasznos lenne a nemzeti kapcsolattartó pontok áttekintését a többi tagállam rendelkezésére 
bocsátani és azt a Bizottságnál is elhelyezni.

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 77
12. cikk (1) bekezdés

(1) Bűncselekmények megelőzése és
vizsgálata, valamint a keresést végző 
tagállam bíróságainak vagy ügyészségi 
hatóságainak a hatáskörébe tartozó egyéb 
jogsértések kezelése, továbbá a közrend és 
biztonság fenntartása érdekében a 
tagállamok lehetővé teszik más tagállamok 
― (2) bekezdésben említett ― nemzeti 
kapcsolattartó pontjai számára az alábbi 
nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatokhoz 
való hozzáférést, és felhatalmazzák őket 
egyedi esetekben automatizált keresés 
végzésére:

(1) Bűncselekmények vizsgálata, valamint a 
keresést végző tagállam bíróságainak vagy 
ügyészségi hatóságainak a hatáskörébe 
tartozó egyéb jogsértések kezelése, továbbá 
a közrend és biztonság fenntartása érdekében 
a tagállamok lehetővé teszik más tagállamok 
― (2) bekezdésben említett ― nemzeti 
kapcsolattartó pontjai számára az alábbi 
nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatokhoz 
való hozzáférést, és felhatalmazzák őket 
egyedi esetekben automatizált keresés 
végzésére:

Or. de

Indokolás

A gépjármű-nyilvántartási adatoknak a bűncselekmények megelőzését szolgáló azonosítása és 
átadása értelmetlen. Többletérték nem fedezhető fel.
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Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 78
15. cikk (2 a) bekezdés (új)

(2a) A megnevezett nemzeti kapcsolattartó 
pontok jegyzékét az egyes tagállamok 
átadják a többi tagállamnak és az Európai 
Bizottságnak.

Or. de

Indokolás

Hasznos lenne a nemzeti kapcsolattartó pontok áttekintését a többi tagállam rendelkezésére 
bocsátani és azt a Bizottságnál is elhelyezni.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 79
16. cikk (3 a) bekezdés (új)

(3a) A megnevezett nemzeti kapcsolattartó 
pontok jegyzékét az egyes tagállamok 
átadják a többi tagállamnak és az Európai
Bizottságnak.

Or. de

Indokolás

Hasznos lenne a nemzeti kapcsolattartó pontok áttekintését a többi tagállam rendelkezésére 
bocsátani és azt a Bizottságnál is elhelyezni.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 80
17. cikk (2) bekezdés

(2) Fogadó tagállamként és saját nemzeti 
jogával összhangban, valamint a kirendelő 
tagállam hozzájárulásával minden egyes 
tagállam végrehajtó hatáskörrel ruházhatja 
fel a kirendelő tagállam közös műveletben 

(2) Fogadó tagállamként és saját nemzeti 
jogával összhangban, valamint a kirendelő 
tagállam hozzájárulásával minden egyes 
tagállam végrehajtó hatáskörrel ruházhatja 
fel a kirendelő tagállam közös műveletben 
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részt vevő tisztviselőjét, vagy ― 
amennyiben a fogadó tagállam joga azt 
lehetővé teszi ― lehetővé teheti a kirendelő 
tagállamok tisztviselői számára, hogy 
önálló hatáskörüket a kirendelő tagállam 
jogának megfelelően gyakorolják. Az ilyen 
végrehajtó hatáskört kizárólag a fogadó 
tagállam felügyelete mellett és ― általában 
― tisztviselőinek jelenlétében lehet 
gyakorolni. A többi tagállam tisztviselői a 
fogadó tagállam nemzeti jogának hatálya alá 
tartoznak. A fogadó tagállam felelősséggel 
tartozik tevékenységükért.

részt vevő tisztviselőjét. Az ilyen végrehajtó 
hatáskört kizárólag a fogadó tagállam 
felügyelete mellett és ― általában ― 
tisztviselőinek jelenlétében lehet gyakorolni. 
A többi tagállam tisztviselői a fogadó 
tagállam nemzeti jogának hatálya alá 
tartoznak. A fogadó tagállam felelősséggel 
tartozik tevékenységükért.

Or. de

Indokolás

A kirendelt tisztviselők hatáskörének az érintettek jogbiztonsága érdekében a fogadó állam 
előírásaihoz kell igazodnia. 

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 81
17 a. cikk (új)

17a. cikk
Intézkedések közvetlen veszély esetén 

(1) Az egyik szerződő fél tisztviselői sürgős 
helyzetben a másik szerződő fél előzetes 
beleegyezése nélkül átléphetik a közös 
határt, hogy a másik fél felségterületének 
határ közeli területén az érintett állam 
nemzeti jogával összhangban olyan 
ideiglenes intézkedéseket hozzanak, 
amelyek szükségesek az életet és testi 
épséget közvetlenül veszélyeztető helyzet 
elhárításához.
(2) A sürgős helyzet az (1) bekezdés 
értelmében akkor áll fenn, ha az adott 
állam tisztviselőinek intézkedését kivárva 
vagy az alárendeltségi viszony kialakítása 
miatt a 24. cikk (2) bekezdésének 
értelmében veszély fellépése fenyeget.
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(3) Az intézkedő hivatalnokoknak 
kötelességük az érintett államot 
haladéktalanul tájékoztatni. Az érintett
állam megerősíti a tájékoztatást és azonnal 
meg kell hoznia azokat a szükséges 
intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy elhárítsák a veszélyt és átvegyék a 
helyzetet. Az intézkedő tisztviselőket kötik
az érintett állam utasításai.

(4) A szerződő felek külön megállapodást 
kötnek arról, hogy a (3) bekezdés szerinti 
mely hatóságokat kell haladéktalanul 
tájékoztatni. Az intézkedő tisztviselők jelen 
cikk rendelkezéseinek és azon szerződő fél
jogrendszerének hatálya alá tartoznak, 
amely felségterületén a tisztviselők 
intézkednek.

(5) Az érintett állam felelősséggel tartozik 
az intézkedő hivatalnokok intézkedéseiért.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás a Prümi Szerződés 25. cikkének szövege. A közvetlen veszély esetében 
alkalmazott intézkedésekről hozott rendelkezéseknek a tanácsi határozanak is részét kell
képezniük hatékonyabb rendőrségi együttműködés biztosítása érdekében a határmenti 
területeken.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 82
18 a. cikk (új)

18a. cikk

Megkeresésre irányuló együttműködés 

(1) A szerződő felek illetékes hatóságai
joghatóságuk keretében és nemzeti joguk
figyelembevételével megkeresésre segítséget 
nyújtanak egymásnak.
(2) A szerződő felek illetékes hatóságai az 
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1990. június 19-i, a közös határaikon 
történő ellenőrzések fokozatos 
megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i 
Schengeni Megállapodás végrehajtásáról
szóló egyezmény 39. cikke (1) bekezdése
első mondatának megfelelően segítséget 
nyújtanak egymásnak, különösen a 
következőképpen

1. a tulajdonos és az üzemben tartó 
megállapítása valamint a közúti, vízi és légi 
gépjárművek vezetőinek megállapítása, ha 
a 12. cikk nem foglalja magában,

2. felvilágosítás jogosítványokkal, hajózási 
engedélyekkel és hasonló jogosítványokkal 
kapcsolatban

3. tartózkódási hely és lakóhely 
megállapítása,

4. tartózkodási engedély megállapítása,

5. telefonvonal tulajdonosának és egyéb 
telekommunikációs berendezések 
tulajdonosának megállapítása, amennyiben 
ezek nyilvánosan hozzáférhetők,

6. személyazonosság megállapítása

7. dolgok eredetének megállapítása, például 
fegyverek, gépjárművek és vízi járművek 
esetében (eladás útjára vonatkozó 
megkeresések),

8. információ-nyújtás rendőrségi 
adatbázisokból és rendőrségi 
dokumentumokból, valamint felvilágosítás 
nyilvánosan hozzáférhető hatósági 
adatbázisokból,

9. azonnali értesítés fegyverekkel és 
robbanószerekkel kapcsolatban valamint 
pénz- és értékcikk-hamisítással kapcsolatos 
jelentések,

10. információk a határon átnyúló 
megfigyelési intézkedések, határon átnyúló 
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üldözések és ellenőrzött szállítások 
gyakorlati megvalósítására vonatkozóan,

11. felvilágosítással bíró személy 
vallomástételi készségének megállapítása.

(3) Ha a megkeresett hatóság nem illetékes 
a megkeresés elvégzésében, akkor 
továbbítja a megkeresést az illetékes 
hatóság felé. A megkeresett hatóság
tájékoztatja a megkereső hatóságot a 
továbbításról és a megkeresés elvégzésében 
illetékes hatóságról. Az illetékes hatóság
eleget tesz a megkeresésnek és visszajuttatja 
az eredményt a megkereső hatósághoz. 

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás a Prümi Szerződés 27. cikkének szövege. A közvetlen veszély esetében 
alkalmazott intézkedésekről hozott rendelkezéseknek a tanácsi határozanak is részét kell
képezniük hatékonyabb rendőrségi együttműködés biztosítása érdekében a határmenti 
területeken.

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 83
24. cikk, (1) bekezdés, a) pont (új)

1a) „személyes adat”: egy meghatározott 
vagy meghatározható természetes 
személlyel („adatalany”) kapcsolatos 
bármely információ; „meghatározható 
személy”: közvetlenül vagy közvetetten 
azonosítható személy, különösen azonosító 
szám, vagy egy vagy több, fizikai, 
pszichológiai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi azonossága 
tekintetében sajátos jellemző útján;

Or. en
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Indokolás

A jogbiztonság érdekében a személyes adatoknak a 95/46/EK irányelv 2. cikk a) pontjával és 
a kerethatározat-tervezet 2. cikk a) pontjával egyenértékű meghatározását szerepeltetni kell.

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 84
24. cikk, (1) bekezdés, 1b) pont (új)

1b) „A DNS nem kódoló szakasza”: 
genetikus kifejezést nem tartalmazó, azaz a 
sajátos öröklődő jellemzőkről az ismert 
adatok szerint információt nem szolgáltató 
kromoszómazóna.

Or. en

Indokolás

A DNS-profilok, így a DNS nem kódoló szakaszainak meghatározása alapvető fontosságú
elem, mivel ez határozza meg, hogy milyen információk nyerhetőek a DNS-ből. Ezért ezt a 
tanácsi határozatban kell meghatározni, és nem hagyható a végrehajtási intézkedések 
szintjére, amelyeket a Tanács minősített többségével kell elfogadni, lásd az EUSz. 34. cikke, 
(2) bekezdésének c) pontja második mondatát. A meghatározás egyenértékű azzal, amelyet a 
Prümi Szerződés végrehajtási megállapodása tartalmaz (Tanács Doc. 5437/07, 2.5.).

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 85
24. cikk (2) bekezdés

(2) Az e határozat keretében továbbított 
adatokra az alábbi rendelkezések 
vonatkoznak, amennyiben a megelőző 
fejezetek másként nem rendelkeznek.

(2) E határozat keretében a személyes 
adatok bármilyen feldolgozására az alábbi 
rendelkezések vonatkoznak. 

Or. de

Indokolás

Pontosítani kell, hogy a 6. fejezet szabályozásai minden adatfeldolgozási folyamatra, vagyis a 
nemzeti tényállásokra is érvényesek, nem pedig csak akkor, ha az adatokat átadták egy másik 
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tagállamnak. Ez utóbbi ahhoz vezetne, hogy az adatvédelem szintje nem lenne összefüggő. 

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 86
24. cikk (2) bekezdés

(2) Az e határozat keretében továbbított 
adatokra az alábbi rendelkezések 
vonatkoznak, amennyiben a megelőző 
fejezetek másként nem rendelkeznek.

(2) E fejezet előírásai alkalmazandók a 
DNS elemzési állományok és a 
daktiloszkópiai adatok tárolására, valamint 
feldolgozására a tagállamokban. E 
határozat keretében a 6. fejezet szintén 
alkalmazandó a további személyes adatok 
átadására.

Or. de

Indokolás

Egyértelműsíteni kell, hogy kizárólag a határozatban megállapított adatvédelmi rendszer 
alkalmazandó. 

Módosítás, előterjesztette: Adina-Ioana Vălean

Módosítás: 87
24. cikk, (2) bekezdés

(2) Az e határozat keretében továbbított 
adatokra az alábbi rendelkezések 
vonatkoznak, amennyiben a megelőző 
fejezetek másként nem rendelkeznek.

(2) Az e határozat keretében továbbított 
adatokra az alábbi rendelkezések 
vonatkoznak, amennyiben a megelőző 
fejezetek másként nem rendelkeznek.

E rendelkezéseket alkalmazni kell a DNS 
anyagok és az ujjlenyomatok 
tagállamokban történő gyűjtésére, valamint 
az e határozat hatálya alá tartozó esetekben 
további személyes adatok szolgáltatására is. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adina-Ioana Vălean

Módosítás: 88
24a. cikk (új)
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24a. cikk
„Személyes adat”: egy meghatározott vagy 
meghatározható természetes személlyel 
(„adatalany”) kapcsolatos bármely 
információ; „meghatározható személy”: 
közvetlenül vagy közvetetten azonosítható 
személy, különösen azonosító szám, vagy 
egy vagy több, fizikai, pszichológiai, 
mentális, gazdasági, kulturális vagy 
társadalmi azonossága tekintetében sajátos 
jellemző útján;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis

Módosítás: 89
25. cikk

Az e határozat keretében átadott személyes 
adatok tekintetében minden tagállam 
biztosítja nemzeti jogában a személyes 
adatok védelemének legalább az Európa 
Tanácsnak az egyének személyes adataik 
gépi feldolgozása során való védelméről 
szóló, 1981. január 28-i egyezménye és 
annak 2001. november 8-i kiegészítő 
jegyzőkönyve szerinti védelmével 
megegyező szintjét, és ennek során 
figyelembe veszi az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottságának a tagállamoknak
szóló, a személyes adatoknak a rendőrségi 
ágazatban való felhasználása 
szabályozására irányuló, 1987. szeptember 
17-i R (87) 15. ajánlását, abban az esetben 
is, ha az adatok feldolgozása nem 
automatizált módon történik.

E határozat végrehajtásának előfeltétele a 
harmadik pillér szerinti biztonsági és 
rendőrségi együttműködés összefüggésében 
a személyes adatok védelméről szóló átfogó 
adatvédelmi kerethatározat elfogadása, és 
annak az e határozat által meghatározott 
további adatvédelmi rendelkezések 
minimális alapjául kell szolgálnia.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 90
25. cikk (1) bekezdés

(1) Az e határozat keretében átadott 
személyes adatok tekintetében minden 
tagállam biztosítja nemzeti jogában a 
személyes adatok védelemének legalább az 
Európa Tanácsnak az egyének személyes 
adataik gépi feldolgozása során való 
védelméről szóló, 1981. január 28-i 
egyezménye és annak 2001. november 8-i 
kiegészítő jegyzőkönyve szerinti védelmével 
megegyező szintjét, és ennek során 
figyelembe veszi az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottságának a tagállamoknak 
szóló, a személyes adatoknak a rendőrségi 
ágazatban való felhasználása szabályozására 
irányuló, 1987. szeptember 17-i R (87) 15. 
ajánlását, abban az esetben is, ha az adatok 
feldolgozása nem automatizált módon 
történik.

(1) E határozat különös előírásainak 
fenntartásával a személyes adatok 
feldolgozását e határozat keretében a 
Tanácsnak a büntetőügyekben folytatott 
rendőrségi és igazságügyi együttműködés 
során feldolgozott személyes adatok 
védelméről szóló 2007/XX/JI 
kerethatározata alapján állapítják meg. 
Ennek sérelme nélkül az Európa Tanácsnak 
az egyének személyes adataik gépi 
feldolgozása során való védelméről szóló, 
1981. január 28-i egyezménye és annak 
2001. november 8-i kiegészítő jegyzőkönyve 
alkalmazandó, valamint az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottságának a tagállamoknak 
szóló, a személyes adatoknak a rendőrségi 
ágazatban való felhasználása szabályozására 
irányuló, 1987. szeptember 17-i R (87) 15. 
ajánlása kötelezőnek tekintendő e határozat 
keretén belül a személyes adatok 
feldolgozását illetően, abban az esetben is, 
ha az adatok feldolgozása nem automatizált 
módon történik.

Or. de

Indokolás

E határozat keretében a személyes adatok feldolgozásának a fent nevezett kerethatározathoz 
kell igazodnia annak érdekében, hogy minden tagállamban biztosítható legyen az 
adatvédelem megfelelő szintje. Ennek ellenére azonban az Európa Tanács fent nevezett 
jogszabályai is kötelező érvénnyel alkalmazandók a tagállamok számára. 

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 91
25. cikk (1 a) bekezdés (új)

(1a) A tagállamok figyelembe veszik a 
személyes adatok különböző csoportjait és 
azt, hogy milyen különböző célokból történt 
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az adatgyűjtés, annak érdekében, hogy 
határidőt szabhassanak a tárolásukhoz és 
megfelelő feltételeket határozhassanak meg 
a gyűjtésükre, további feldolgozásukra és az 
átvitelükre vonatkozóan. Azoknak a 
személyeknek a személyes adatait, akiket 
nem gyanúsítanak bűncselekmény 
elkövetésével vagy abban való részvétellel, 
illetve akiket nem ítéltek el bűncselekmény 
elkövetése miatt, csak abból a célból 
dolgozzák fel, amely miatt gyűjtötték őket és 
csak meghatározott időre. A tagállamok 
megfelelő korlátozásokat határoznak meg 
az adatokhoz való hozzáférést és azok 
továbbítását illetően.

Or. de

Indokolás

Attól függően, hogy milyen mértékű a részvétel, megfelelő adatvédelmi intézkedéseket kell 
hozni (ez megfelel az Európai Parlament által elfogadott, 2006. június 14-i szöveg 14. 
módosításának, amely a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés 
keretében a személyes adatok védelméről szóló kerethatározatra vonatkozó bizottsági 
javaslathoz készült).

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 92
25. cikk (3 a) bekezdés (új)

(3a) A személyes adatok átadása harmadik 
államok számára nem történik meg.

Or. de

Indokolás

Pontosítás a különleges adatoknak olyan harmadik államok számára történő átadását 
illetően, amelyek adatvédelmi szintje esetleg bizonytalan. 
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Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 93
26. cikk (1) bekezdés

(1) Az átvevő tagállam a személyes adatokat 
kizárólag az adatok átadásának e határozaton 
alapuló célja érdekében dolgozhatja fel. 
Bármilyen más célból való felhasználás csak 
az ügyiratot kezelő tagállam előzetes 
engedélyével megengedett, és az kizárólag a 
fogadó tagállam nemzeti jogának hatálya alá 
tartozik. Ilyen engedély abban az esetben 
adható, ha az egyéb célokat szolgáló 
feldolgozás az állományt kezelő tagállam 
nemzeti joga szerint megengedett.

(1) Az átvevő tagállam a személyes adatokat 
kizárólag az adatok átadásának e határozaton 
alapuló célja érdekében dolgozhatja fel. 
Bármilyen más célból való felhasználás a 
25. (Ia) cikk szabályozásaira is figyelemmel 
csak az ügyiratot kezelő tagállam előzetes 
engedélyével megengedett, és az kizárólag a 
fogadó tagállam nemzeti jogának hatálya alá 
tartozik. Ilyen engedély abban az esetben 
adható, ha az egyéb célokat szolgáló 
feldolgozás az állományt kezelő tagállam 
nemzeti joga szerint megengedett és az eseti 
alapú felülvizsgálat után történik.

Or. de

Indokolás

Olyan személyek személyes adatait, akiket nem gyanúsítanak bűncselekmény elkövetésével és 
nem is ítéltek el emiatt, alapvetően nem lehet más célból feldolgozni. Ezen kívül el kell kerülni 
a más célból történő felhasználásra vonatkozó általános beleegyezést; sokkal inkább minden 
egyes esetben újra meg kell vizsgálni, hogy teljesülnek-e a feltételek. 

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 94
26. cikk (2) bekezdés

(2) Az állományt kezelő tagállam kizárólag 
akkor dolgozhatja fel a részére a 3., 4. és 9. 
cikknek megfelelően átadott adatokat, 
amennyiben az az összehasonlítás, a 
keresésre való automatizált válaszadás vagy 
a 30. cikk szerinti jegyzőkönyvbe vétel 
céljából szükséges. Az átadott adatokat azok 
összehasonlítását vagy a keresésre való 
automatizált válaszadást követően 
haladéktalanul törölni kell, amennyiben 
nincs szükség azok további, az első 
albekezdés 2. és 3. pontjában említett 

(2) Az állományt kezelő tagállam kizárólag 
akkor dolgozhatja fel a részére a 3., 4. és 9. 
cikknek megfelelően átadott adatokat, 
amennyiben az az összehasonlítás, a 
keresésre való automatizált válaszadás vagy 
a 30. cikk szerinti jegyzőkönyvbe vétel 
céljából szükséges. Az átadott adatokat azok 
összehasonlítását vagy a keresésre való 
automatizált válaszadást követően 
haladéktalanul törölni kell.
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célokat szolgáló feldolgozására.

Or. de

Indokolás

Nem kell a törlésre vonatkozó kitételt tenni. 

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 95
27. cikk

Az átadott személyes adatok kizárólag a 26. 
cikkben említett célok elvégzéséért felelős 
hatóságok, szervek és bíróságok által 
dolgozhatók fel. Különösen, adatokat más 
szervek részére csak az átadó tagállam 
előzetes engedélyével, és kizárólag az 
átvevő tagállam nemzeti jogának 
megfelelően lehet átadni.

Az átadott személyes adatok kizárólag a 26.
cikkben említett célok elvégzéséért felelős 
hatóságok, szervek és bíróságok által 
dolgozhatók fel. Különösen, adatokat más 
szervek részére csak az átadó tagállam egyes 
eseti alapú előzetes engedélyével, és 
kizárólag az átvevő tagállam nemzeti 
jogának megfelelően lehet átadni.

Or. de

Indokolás

El kell kerülni a más célból történő felhasználásra vonatkozó általános beleegyezést; sokkal 
inkább minden egyes esetben újra meg kell vizsgálni, hogy teljesülnek-e a feltételek. 

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 96
28. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
személyes adatok pontosságát és 
aktualitását. Ha például az adatalanytól 
származó értesítésből vagy egyéb módon 
kiderül, hogy helytelen adatok vagy olyan 
adatok kerültek átadásra, amelyeket nem lett 
volna szabad átadni, erről haladéktalanul 
értesíteni kell az átvevő tagállamot vagy 
tagállamokat. Az érintett tagállam vagy 
tagállamok kötelesek kijavítani vagy törölni 

(1) A személyes adatokat törölni kell, ha 
már nem szükségesek arra a célra, amelyre 
gyűjtötték őket. A tagállamoknak az 
adatoknak az adatfelvételtől számított 
legalább kétévenkénti felülvizsgálata útján
biztosítaniuk kell a személyes adatok 
pontosságát és aktualitását. Ha például az 
adatalanytól származó értesítésből vagy 
egyéb módon kiderül, hogy helytelen adatok 
vagy olyan adatok kerültek átadásra, 
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az adatokat. Továbbá a helytelennek talált 
személyes adatokat is ki kell javítani. Ha az 
átvevő szerv okkal feltételezi, hogy az 
átadott adatok helytelenek, vagy azokat 
törölni kellene, akkor erről haladéktalanul 
tájékoztatnia kell az átadó szervet.

amelyeket nem lett volna szabad átadni, 
erről haladéktalanul értesíteni kell az átvevő 
tagállamot vagy tagállamokat. Az érintett 
tagállam vagy tagállamok kötelesek 
kijavítani vagy törölni az adatokat. Továbbá 
a helytelennek talált személyes adatokat is ki 
kell javítani. Ha az átvevő szerv okkal 
feltételezi, hogy az átadott adatok 
helytelenek, vagy azokat törölni kellene, 
akkor erről haladéktalanul tájékoztatnia kell 
az átadó szervet.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a személyes adatokat töröljék, ha már nem szükségesek a célra, 
amelynek érdekében gyűjtötték azokat [nem csak személyes adaokat szolgáltatnak a másik 
tagállam számára, 28. cikk (3) bekezdés]; ezért jogi kötelezettségnek kell fennállnia a 
tagállam számára az adatok bevitelétől számítva legalább kétévente abban a tekintetben, hogy 
helyesek-e, és hogy törölni kell-e őket.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 97
30. cikk (4) bekezdés

(4) A jegyzőkönyvbe vett adatokat 
megfelelő intézkedések segítségével védeni 
kell a nem megfelelő felhasználással és a 
helytelen felhasználás egyéb formáival 
szemben, valamint két évig meg kell őrizni 
azokat. A megőrzési idő lejárta után a 
jegyzőkönyvbe vett adatokat haladéktalanul 
törölni kell.

(4) A jegyzőkönyvbe vett adatokat 
megfelelő intézkedések segítségével védeni 
kell a nem megfelelő felhasználással és a 
helytelen felhasználás egyéb formáival 
szemben, valamint öt évig meg kell őrizni 
azokat. A megőrzési idő lejárta után a 
jegyzőkönyvbe vett adatokat haladéktalanul 
törölni kell.

Or. de

Indokolás

A jegyzőkönyvbe vett adatok megőrzésének határidejét öt évre meg kell hosszabbítani. 
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Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 98
31. cikk

Az érintettek felvilágosításhoz és 
kártérítéshez való joga. 

Az érintettek információhoz és kártérítéshez 
való joga.

Or. de

Indokolás

Vö. 31. cikk (1) bekezdéshez fűzött módosítás indokolása. 

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 99
31. cikk (1) bekezdés

(1) Az adatalany részére
személyazonossága igazolása után a nemzeti 
jog szerinti adatalany kérésére a nemzeti jog 
figyelembevételével, indokolatlan költségek 
nélkül, közérthető formában és 
elfogadhatatlan késedelem nélkül 
tájékoztatást kell nyújtani a személye 
tekintetében feldolgozott adatokról, az 
adatok eredetéről, az átvevőről vagy az 
átvevők kategóriáiról, a feldolgozás tervezett 
céljáról és a feldolgozás jogalapjáról. Ezen 
túlmenően az adatalanynak jogában áll a 
téves adatokat kijavíttatni és a jogszerűtlenül 
feldolgozott adatokat töröltetni. A 
tagállamok biztosítják továbbá, hogy az 
adatalany az adatvédelemmel kapcsolatos 
jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat 
be egy, az emberi jogokról szóló európai 
egyezmény 6. cikke (1) bekezdésének 
értelmében vett független bírósághoz vagy 
törvényszékhez, vagy a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 28. cikkének értelmében vett 
független felügyelő hatósághoz, valamint 

(1) Az adatalany részére a nemzeti jog 
figyelembevételével, közérthető formában és 
elfogadhatatlan késedelem nélkül 
tájékoztatást kell nyújtani a személye 
tekintetében feldolgozott adatokról, az 
adatok eredetéről, az átvevőről vagy az 
átvevők kategóriáiról, a feldolgozás tervezett 
céljáról és a feldolgozás jogalapjáról. Ezen 
túlmenően az adatalanynak jogában áll a 
téves adatokat kijavíttatni és a jogszerűtlenül 
feldolgozott adatokat töröltetni. Ezt is 
közölni kell az adatalannyal. A tagállamok 
biztosítják továbbá, hogy az adatalany az 
adatvédelemmel kapcsolatos jogainak 
megsértése esetén panaszt nyújthat be egy, 
az emberi jogokról szóló európai egyezmény 
6. cikke (1) bekezdésének értelmében vett 
független bírósághoz vagy törvényszékhez, 
vagy a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. 
október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 28. cikkének értelmében 
vett független felügyelő hatósághoz, 
valamint biztosítják, hogy az adatalanynak 
lehetősége legyen arra, hogy kártérítést 
követeljen, vagy egyéb típusú jogi 
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biztosítják, hogy az adatalanynak lehetősége 
legyen arra, hogy kártérítést követeljen, 
vagy egyéb típusú jogi elégtétellel éljen. Az 
ezen jogok érvényesítésére irányuló eljárás 
részleteire és a tájékoztatáshoz való jog 
korlátozásának indokaira azon tagállam 
vonatkozó nemzeti jogi rendelkezései az 
irányadóak, amelyben az adatalany jogait 
érvényesíti.

elégtétellel éljen. Az ezen jogok 
érvényesítésére irányuló eljárás részleteire és 
a tájékoztatáshoz való jog korlátozásának 
indokaira azon tagállam vonatkozó nemzeti 
jogi rendelkezései az irányadóak, amelyben 
az adatalany jogait érvényesíti.

Or. de

Indokolás

A kijavításhoz és törléshez, valamint a kártérítéshez való jogot csak úgy lehet hatékonyan 
végrehajtani, ha a tárolásra és a jogvédelmi lehetőségekre vonatkozó információkat 
alapvetően közlik, mivel az adatalany sok esetben egyáltalán nem tudja, hogy adatokat 
tároltak róla és ezután igénybe sem tudja venni a lehetséges jogi segítségeket sem (lásd az 
Európai Adatvédelmi Biztos jelen kezdeményezéssel kapcsolatos 75. számú véleményét).

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 100
31. cikk (1) bekezdés első albekezdés

1. Az adatalany részére személyazonossága 
igazolása után a nemzeti jog szerinti
adatalany kérésére a nemzeti jog 
figyelembevételével, indokolatlan költségek 
nélkül, közérthető formában és 
elfogadhatatlan késedelem nélkül 
tájékoztatást kell nyújtani a személye 
tekintetében feldolgozott adatokról, az 
adatok eredetéről, az átvevőről vagy az 
átvevők kategóriáiról, a feldolgozás tervezett 
céljáról és a feldolgozás jogalapjáról.

1. Az adatalany részére egy tagállam 
megkeresése esetén a nemzeti jog 
figyelembevételével, közérthető formában és 
elfogadhatatlan késedelem nélkül értesítést 
kell nyújtani a személye tekintetében 
feldolgozott adatokról, az adatok eredetéről, 
az átvevőről vagy az átvevők kategóriáiról, a 
feldolgozás tervezett céljáról és a 
feldolgozás jogalapjáról.

Or. de

Indokolás

Az adatalanynak jogában kell állnia, hogy az adatainak átadásáról tájékoztassák, anélkül 
hogy előtte hatósági kérvényt kellene benyújtania, mivel a legtöbb esetben az átadásról nincs
tudomása.
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Módosítás, előterjesztette: Adina-Ioana Vălean

Módosítás: 101
32a. cikk (új)

32a. cikk

Az adatok átadása
Az e határozat alapján feldolgozott adatok 
harmadik államnak vagy nemzetközi 
szervezetnek nem adhatóak át, és azoknak 
nem tehetőek hozzáférhetővé.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 102
34. cikk

A Tanács az e határozat uniós szintű 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
fogad el az EU - Szerződés 34. cikke (2) 
bekezdése c) pontjának második
mondatában foglalt eljárással összhangban.

A Tanács az e határozat uniós szintű 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
fogad el az EU - Szerződés 34. cikke (2) 
bekezdése c) pontjának második 
mondatában foglalt eljárással összhangban 
az Európai Parlamenttel, az EU-Szerződés 
39. cikke (1) bekezdésével összhangban 
történt konzultáció és az Európai 
Adatvédelmi Biztossal történt konzultáció 
után.

Or. de

Indokolás

Az Európai Adatvédelmi Biztosnak jogában állnia, hogy először a Tanács hallgassa meg. Az 
Európai Parlamenttel a konzultáció automatikusan az EUSz. 39. cikke szerint történik, amire 
azonban ezen a helyen még egyszer utalni kell.

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 103
34. cikk
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A Tanács az e határozat uniós szintű 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
fogad el az EU-Szerződés 34. cikke (2) 
bekezdése c) pontjának második 
mondatában foglalt eljárással összhangban.

A Tanács az e határozat uniós szintű 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
fogad el az EU-Szerződés 34. cikke (2) 
bekezdése c) pontjának második 
mondatában foglalt eljárással összhangban, 
az Európai Adatvédelmi Biztossal folytatott 
konzultációt követően.

Or. en

Indokolás

A végrehajtási intézkedések a személyes adatok kezelése szempontjából alapvető jelentőséggel 
rendelkezhetnek, ezért az Európai Adatvédelmi Biztost meg kell hallgatni ezekben az 
eljárásokban (lásd az Európai Adatvédelmi Biztos jelen kezdeményezéssel kapcsolatos, 2007. 
április 4-i, 20. számú véleményét).

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 104
35 a. cikk (új)

35a. cikk
Különösen az illetékes tisztviselők 
oktatására, az alkalmazottakra és a 
szükséges felszerelésre tekintettel a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy az 
Európai Unió költségvetése milyen 
eszközökkel tud támogatást nyújtani. 

Or. de

Indokolás

A határozatban tervezett intézkedések finanszírozása jelentős pénzügyi terhet jelent különösen 
azon tagállamok számára, amelyek még nem rendelkeznek a szükséges infrastruktúrával. Ezen 
a helyen meg kell vizsgálni, milyen mértékben történhet meg az Európai Unió 
költségvetéséből történő társfinanszírozás. 

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 105
36. cikk (4) bekezdés
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(4) A tagállamok e határozat hatálybalépését 
követően [... éven] belül tájékoztatják a 
Tanácsot és a Bizottságot az (1) bekezdés 
szerinti azon meglévő megállapodásokról és 
megegyezésekről, amelyeket továbbra is 
alkalmazni kívánnak.

(4) A tagállamok e határozat hatálybalépését 
követően [... éven] belül tájékoztatják a 
Tanácsot, az Európai Parlamentet és a 
Bizottságot az (1) bekezdés szerinti azon 
meglévő megállapodásokról és 
megegyezésekről, amelyeket továbbra is 
alkalmazni kívánnak.

Or. de

Indokolás

Az Európai Parlamentet a tanácsi határozatot érintő további intézkedések esetében be kell 
vonni. 

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 106
36. cikk (5) bekezdés

(5) A tagállamok továbbá tájékoztatják a 
Tanácsot és a Bizottságot a (2) bekezdés 
szerinti valamennyi új megállapodásról vagy 
megegyezésről azok aláírását követően 
három hónapon belül, vagy az e határozat 
elfogadását megelőzően aláírt eszközök 
esetében azok hatálybalépését követően 
három hónapon belül.

(5) A tagállamok továbbá tájékoztatják a 
Tanácsot, az Európai Parlamentet és a 
Bizottságot a (2) bekezdés szerinti 
valamennyi új megállapodásról vagy 
megegyezésről azok aláírását követően 
három hónapon belül, vagy az e határozat 
elfogadását megelőzően aláírt eszközök 
esetében azok hatálybalépését követően 
három hónapon belül.

Or. de

Indokolás

Az Európai Parlamentet a tanácsi határozatot érintő további intézkedések esetében be kell 
vonni. 

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 107
37. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges (1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
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intézkedéseket annak érdekében, hogy e 
határozat rendelkezéseinek [... évvel] a 
határozat hatálybalépését követően eleget 
tegyenek.

intézkedéseket annak érdekében, hogy e 
határozat rendelkezéseinek [... évvel] a 
határozat hatálybalépését követően eleget 
tegyenek. Erre az időpontra biztosítani kell, 
hogy Tanács büntetőügyekben folytatott 
rendőrségi és igazságügyi együttműködés 
során feldolgozott személyes adatok 
védelméről szóló 2007/XX/JI 
kerethatározata hatályban van, és azt 
minden tagállamban végrehajtják.

Or. de

Indokolás

Lásd a jogalkotási állásfoglalás módosításához fűzött indokolást. 

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 108
37. cikk (3 a) bekezdés (új)

(3a) A határozat végrehajtása előtt a 
Bizottság egy tanulmányt terjeszt elő az 
eredetileg hét aláíró állam tapasztalatairól, 
különösen a technikai megvalósíthatóságra 
tekintettel.

Or. de

Indokolás

Mivel az e határozatban tervezett intézkedéseket illetően korlátozottak a tapasztalatok, 
szükséges, hogy először megtörténjen a következmények felbecsülése, különösen a technikai 
megvalósíthatóságra tekintettel. 

Módosítás, előterjesztette: Adina-Ioana Vălean

Módosítás: 109
37. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) E határozat csak azt követő napon lép 
hatályba, hogy a harmadik pillér szerinti 
biztonsági és rendőrségi együttműködésben 
a személyes adatok védelméről szóló átfogó, 
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megfelelő védelmi szintet biztosító
adatvédelmi tanácsi kerethatározat 
megalkotása hatályba lép.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 110
37a. cikk (új)

37a. cikk
A Bizottság legkésőbb két évvel e határozat 
hatályba lépését követően, és ettől kezdve 
kétévente értékelést nyújt be e határozat 
alkalmazásáról az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, arra tekintettel, hogy azt 
szükséges-e módosítani. Ez az értékelés 
tartalmazza hasznosságának, 
hatékonyságának és az alapvető jogokra 
gyakorolt hatásának elemzését, valamint 
azon adatok alanyainak számát, amelyeket 
a tagállamok nemzeti adatbázisaiban az e 
határozat szerinti adatcsere vagy az e 
határozat szerint teljesített kereséseket 
követően történt adatcsere eredményeként 
tárolnak.

Or. en

Indokolás

Minthogy a fennálló Prümi Szerződésről eddig csak nagyon korlátozott tapasztalatok állnak 
rendelkezésre, alapvető fontosságú ezen új mechanizmusoknak és azok hatásainak az 
értékelése a lehető legrövidebb időn belül (lásd az Európai Adatvédelmi Biztos e 
kezdeményezésről szóló, 2007. április 4-i, 32. számú véleményét). Emellett különösen hasznos 
lenne megtudni, hogy a tagállamok milyen mértékig használják ki ezeket az új 
mechanizmusokat.


