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Jelmagyarázat

* Konzultációs eljárás
a leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
a leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége a közös álláspont elfogadásához
a Parlamentet alkotó tagok többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlamentet alkotó tagok többsége, kivéve az EK-Szerződés 105., 
107., 161. és 300. cikkében és az EU-Szerződés 7. cikkében említett 
esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
a leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége a közös álláspont elfogadásához
a Parlamentet alkotó tagok többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
a leadott szavazatok többsége a közös álláspont elfogadásához

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveg félkövér dőlt betűkkel van 
kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy 
a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
előkészítésének elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási
javaslatokhoz az érintett osztályok jóváhagyása szükséges.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának 
megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre 
irányuló módosított javaslatról
(COM(2006)0110 – C6-0157/2006 – 2003/0218(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácsnak tett javaslatára (COM(2006)0110)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 63. cikkének 3a) pontjára,

– tekintettel az EK-Szerződés 67. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács megtanácskozta 
(C6-0157/2006),

– tekintettel az eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére 
(A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot javaslatának megfelelő, az EK-Szerződés 250. cikkének (2) 
bekezdése szerinti módosítására;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. kéri az 1975. március 4-i közös nyilatkozat alapján az egyeztetési eljárás megkezdését, 
abban az esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

5. felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen kívánja 
módosítani a Bizottság javaslatát;

6. utasítja az elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás:1
3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) A biometrikus azonosítók beépítése (3) A biometrikus azonosítók beépítése 
  

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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fontos lépés a birtokos és a tartózkodási 
engedély közötti megbízhatóbb kapcsolatot 
létrehozó új elemek használata felé, és 
ezáltal ahhoz is hozzájárul, hogy a 
tartózkodási engedély védett legyen a 
csalárd felhasználással szemben. 
Figyelembe kell venni a géppel olvasható 
vízumokról szóló 9303. számú ICAO 
dokumentumban meghatározott 
előírásokat.

fontos lépés a birtokos és a tartózkodási 
engedély közötti megbízhatóbb kapcsolatot 
létrehozó új elemek használata felé, és 
ezáltal ahhoz is hozzájárul, hogy a 
tartózkodási engedély védett legyen a 
csalárd felhasználással szemben. A 
tartózkodási engedélyre a biztonsági téren 
meglévő szigorú – a nemzeti 
személyazonosító igazolványokra 
vonatkozóan meghatározottakkal 
egyenértékű – követelményeket kellene 
alkalmazni.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a tartózkodási engedély nem úti okmány, és ezért – mivel az ICAO 
9303. számú dokumentumának előírásai kizárólag a tényleges úti okmányokra vonatkoznak –
ebben az esetben nem lehet azokat alkalmazni. Ezenkívül, az Európai Unió rendeletében nem 
kellene a 9303. számú dokumentumra hivatkozni, mivel azt már többször módosították egy 
olyan eljárással, amely híján van az átláthatóságnak és a demokratikus legitimitásnak.

Módosítás:2
3A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(3a) Az egységes tartózkodási 
engedélyekbe beépített biometrikus 
azonosítókat csak az okmány 
hitelességének és a birtokosa 
személyazonosságának ellenőrzéséhez 
lenne szabad alkalmazni közvetlenül 
rendelkezésre álló és összehasonlítható 
jellemzők segítségével, ha a jogszabály a 
tartózkodási engedély bemutatását írja 
elő.

Indokolás

Mivel a biometrikus azonosítóknak a tartózkodási engedélybe való bevezetésének 
egyértelműnek, megfelelőnek, arányosnak és világosnak kell lennie, azt bele kell foglalni a 
jogszabályba. A biometrikus azonosítók bevezetése azzal a nagy előnnyel jár, hogy 
megbízhatóbb kapcsolatot teremt a tartózkodási engedély és annak birtokosa között.

Módosítás:3
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(5) Ez a rendelet csak azokat az előírásokat 
állapítja meg, amelyek nem titkosak; 
ezeket az előírásokat ki kell egészíteni 
további előírásokkal, amelyek a hamisítás 
és a meghamisítás megelőzése érdekében 
titokban maradhatnak, és amelyek nem 
tartalmazhatnak személyes adatokat vagy 
ilyen adatokra történő utalást. Az ilyen 
kiegészítő előírások elfogadásának 
hatáskörét a Bizottságra kell ruházni, 
amelynek segítséget nyújt a vízumok 
egységes formátumának meghatározásáról 
szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK 
tanácsi rendelet 6. cikke által létrehozott 
bizottság.

(5) Ez a rendelet csak azokat az előírásokat 
állapítja meg, amelyek nem titkosak; 
ezeket az előírásokat ki kell egészíteni 
további előírásokkal, amelyek a hamisítás 
és a meghamisítás megelőzése érdekében 
titokban maradhatnak, és amelyek nem 
tartalmaznak személyes adatokat vagy 
ilyen adatokra történő utalást. Az ilyen 
kiegészítő előírások elfogadásának 
hatáskörét a Bizottságra kell ruházni, 
amelynek segítséget nyújt a vízumok 
egységes formátumának meghatározásáról 
szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK 
tanácsi rendelet 6. cikke által létrehozott 
bizottság.

Indokolás

A biometrikus azonosítók célja a tartózkodási engedély és annak birtokosa közötti szorosabb 
kapcsolat létrehozása. A személyes adatoknak a kiegészítő követelmények közé történő 
beillesztése növeli a hamisítás és a meghamisítás kockázatát anélkül, hogy további előnyöket 
jelentene.

Módosítás:4
1. CIKK, 2. PONT

2. cikk, (1) bekezdés, d) pont (1030/2002/EK rendelet)

d) a biometrikus jellemzők adathordozójára 
és – a jogtalan hozzáférés megelőzését 
magában foglaló – biztonságára vonatkozó 
műszaki előírások;

d) a biometrikus jellemzők adathordozójára 
és biztonságára vonatkozó műszaki 
előírások, különösen ezen adatok 
sértetlenségének, hitelességének és 
megbízhatóságának megőrzése érdekében 
és azért, hogy azokat az e rendeletben 
meghatározott célkitűzéseknek 
megfelelően használják, ideértve a 
jogtalan hozzáférés megelőzését;

Indokolás

A műszaki előírások alapvető fontosságúak a magánélet védelméhez. Ezért kifejezetten meg 
kell említeni a betartandó kritériumokat.

Módosítás:5
1. CIKK, 2. PONT
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2. cikk, (1) bekezdés, e) pont (1030/2002/EK rendelet)

e) az arcképek és az ujjlenyomatképek 
minőségi követelményei és közös normái.”

e) az arcképek és az ujjlenyomatképek 
minőségi követelményei és közös normái, 
az e képek tulajdonságaira vonatkozó 
közös kötelezettségek vagy követelmények, 
a közös módszertan és az alkalmazásukra 
vonatkozó legjobb gyakorlatok, a 
tartalékeljárások azon személyek számára, 
akiknek nincs használható ujjlenyomatuk 
vagy akik esetében fennáll a téves 
azonosítás lehetősége.”

Indokolás

Tartalékeljárásokat kell előírni személyek minden olyan lehetséges esetének figyelembe vétele 
érdekében, amikor azok nem tudnak használható ujjlenyomatokat adni, vagy téves
azonosításra kerülhetett sor. Mivel ezek nem ritka esetek, a vizsgált rendeletnek elő kell írnia 
megfelelő eljárásokat annak elkerülése érdekében, hogy a rendszer hiányosságaiért a 
kérdéses személyeknek kelljen lakolniuk.

Módosítás:6
ARTICLE 1, POINT 2

2. cikk, (1) bekezdés, ea) pont (új) (1030/2002/EK rendelet)

ea) azon gyermekek védelmét célzó 
megfelelő eljárások és külön szabályok, 
akik biometrikus azonosítóit 
összegyűjtötték, különösen ha 
ujjlenyomatokat is vettek tőlük;

Indokolás

Meg kell jegyezni, hogy külön szabályokat és megfelelő eljárásokat kell bevezetni a gyermekek 
alapvető jogainak védelme érdekében.

Módosítás:7
1. CIKK, 2A. PONT (új)

2. cikk, (1a) bekezdés (új) (1030/2002/EK rendelet)

(1a) A tagállamok által elfogadott 
végrehajtási intézkedésekről rendszeresen 
tájékoztatni kell az Európai Parlamentet.
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Módosítás:8
1. CIKK, 3. PONT

3. cikk, 1a) albekezdés (új) (1030/2002/EK rendelet)

Minden tagállam közli a Bizottsággal 
azon feljogosított illetékes hatóságok 
jegyzékét, amelyek hozzáférhetnek a 
tartózkodási engedélyekbe e rendeletnek 
megfelelően beépített biometrikus 
azonosítókhoz, valamint e jegyzék 
valamennyi módosítását. Ez a jegyzék –
minden hatóságra vonatkozóan –
meghatározza, hogy milyen adatok 
kutatása engedélyezett és milyen célra. A 
Bizottság gondoskodik e jegyzéknek az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történő 
évenkénti közzétételéről, és weboldalán 
közzéteszi az illetékes hatóságok 
naprakész jegyzékét.

Indokolás

A magánélet védelme érdekében alapvető fontosságú, hogy csak a felhatalmazott 
szervezeteknek legyen hozzáférésük ezen adatokhoz. A Bizottságnak meg kellene ragadnia ezt 
az alkalmat, hogy javaslatában pontosan megjelölje és meghatározza azokat a hatóságokat, 
amelyek illetékesek a tartózkodási engedélyek ellenőrzésére, és ennek a jegyzéknek 
nyilvánosnak kellene lennie. Ráadásul, ha az e-szolgáltatások számára kiegészítő csipet 
építenek be a tartózkodási engedélybe, emelkedik azon hatóságok száma, amelyek 
hozzáférhetnek a tartózkodási engedélyekhez. Minden olyan személynek, akinek 
összegyűjtötték az adatait, tudnia kell, hogy mely hatóságoknak van hozzáférésük e személyes 
jellegű adatokhoz.

Módosítás:9
1. CIKK, 4. PONT

4. cikk, (2) bekezdés, 1. albekezdés (1030/2002/EK rendelet)

A tartózkodási engedélyek 4a. cikkben 
említett adathordozója nem tartalmaz 
géppel olvasható adatokat, kivéve ha a 
rendelet vagy melléklete rendelkezik 
ezekről, illetve ezeket a kapcsolódó úti 
okmányban a kibocsátó tagállam 
megemlíti, nemzeti jogával összhangban. A 
tagállamok beépíthetnek a tartózkodási 
engedélybe egy, az e rendelet 16. 
pontjában leírt kiegészítő kontaktcsipet az 

A tartózkodási engedélyek 4a. cikkben 
említett adathordozója nem tartalmaz 
géppel olvasható adatokat, kivéve ha a 
rendelet vagy melléklete rendelkezik 
ezekről, illetve ezeket a kapcsolódó úti 
okmányban a kibocsátó tagállam 
megemlíti, nemzeti jogával összhangban.



PE 378.762v03-00 10/17 PR\665424HU.doc

Külső fordítás

HU

e-szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
érdekében, mint amilyenek az e-
kormányzat és az e-vállalkozás.

Indokolás

Az Európai Parlament úgy véli, hogy alapjában véve kedvezően fogadható az e-
szolgáltatásokhoz a kiegészítő csip beépítését követően a tartózkodási engedély új célokra és 
használatra történő alkalmazásának lehetősége. Azonban a Bizottság által nemrég ismertetett 
műszaki jelentés, amelyben kifejti a különböző választási lehetőségeket, valamint azok 
előnyeit és hátrányait, hallgat az érzékeny adatok védelmére és biztonságossá tételére 
vonatkozó egyéb szempontokról. Ezért ezekről a szempontokról további tájékoztatás
szükséges.

Módosítás:10
1. CIKK, 5. PONT

4a. cikk (1030/2002/EK rendelet)

„A tartózkodási engedély egységes 
formátuma egy arcképet tároló 
adathordozó. A tagállamok interoperábilis 
formátumú ujjlenyomatokat is beépítenek. 
Az adatokat biztonságban tárolják; az 
adathordozó az adatok integritásának, 
hitelességének és titkosságának 
biztosításához megfelelő kapacitással 
rendelkezik.”

„A tartózkodási engedély egységes 
formátuma egy arcképet és a birtokos
ujjlenyomatainak két képét tároló 
adathordozót tartalmaz, az arcképet és az 
ujjlenyomatokat is interoperábilis 
formátumban rögzíti. Az adatokat nagy 
biztonságban tárolják és az adathordozó az 
adatok integritásának, hitelességének és 
titkosságának biztosításához megfelelő 
kapacitással rendelkezik.”

Indokolás

Nagyon fontos, hogy az adathordozót illetően magas szintű biztonságról gondoskodjanak.

Módosítás:11
1. CIKK, 5A. PONT (új)

4b. cikk, (1) bekezdés (új) (1030/2002/EK rendelet)

„5a. A 4a. cikk után a szöveg a következő, 
4b. cikkel egészül ki:

4b. cikk
(1) Az adathordozót csak a tagállamok 
illetékes hatóságai használhatják a 
biometrikus adatok olvasásához és 
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tárolásához, s szerepelniük kell a 3. cikk 
1a. albekezdésében említett felsorolásban.

Indokolás

Világosan jelezni kell a jogszabályban, hogy mely hatóságok férhetnek hozzá az adatokhoz. 
Az engedély nélküli hozzáférés a magánélet védelme miatt nem fogadható el.

Módosítás:12
1. CIKK, 5A. PONT (új)

4b. cikk, (2) bekezdés (új) (1030/2002/EK rendelet)

(2) Egyetlen hatóság sem jogosult az 
adathordozóba beépített biometrikus 
adatok módosítására vagy törlésére. Ha ez 
szükséges, új igazolványt kell kiállítani.

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy ha már kiadták a tartózkodási engedélyt, semmilyen más 
adattal ne lehessen kiegészíteni az adathordozót. Ha módosítások bevezetése szükséges, új 
tartózkodási engedélyt kell kiadni annak érdekében, hogy annak birtokosa értesüljön e 
módosításokról.

Módosítás:13
1. CIKK, 5A. PONT (új)

4b. cikk, (3) és (4) bekezdés (újak) (1030/2002/EK rendelet)

(3) Az adatok védelme szempontjából 
jelentős következményekkel járó 
határozatokat – mint az adatok rögzítése 
és az azokhoz való hozzáférés, az adatok 
minősége, az adathordozó műszaki 
megfelelősége és a biometrikus azonosító 
elemek védelméhez szükséges biztonsági 
intézkedések – szabályozás útján kell 
meghozni, az Európai Parlament teljes 
részvételével.
(4) Az európai adatvédelmi biztosnak
konzultatív szerepe van valamennyi, az 
adatok védelmére hatást gyakorló 
határozat vonatkozásában.
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Indokolás

Az Európai Parlamentnek gyakorolnia kell azt a szerepét, amely az adatok biztonságossá 
tételére és biztonságára vonatkozó valamennyi határozat kapcsán rá hárul, s amely lehetővé 
teszi a szigorúbb demokratikus ellenőrzés gyakorlását és az adatok kezelésének 
jogszerűségéről való gondoskodást. Az előadó továbbá úgy gondolja, hogy az európai 
adatvédelmi biztosnak lehetőséget kell adni rá, hogy véleményezhesse az egyes opciókat
annak biztosítása érdekében, hogy azok teljes mértékben tiszteletben tartsák az adatok 
védelmét szabályozó elveket.

Módosítás:14
1. CIKK, 6A. PONT (új)

9. cikk, (4a) bekezdés (új) (1030/2002/EK rendelet)

6a. A szöveg a következő, (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
(4a) A tagállamok rendszeresen közlik a 
Bizottsággal az e rendelet alkalmazására 
vonatkozó ellenőrzések eredményét –
közös megállapodással megállapított 
előírások alapján –, különösen az adatok 
felhasználási céljait korlátozó szabályokat 
és az adatokhoz való hozzáférésre 
feljogosított hatóságokat illetően. 
Mindazokat a problémákat is közlik a 
Bizottsággal, amelyekkel e rendelet 
alkalmazása során találkoztak, és 
kicserélik a Bizottsággal és egymással a
legjobb gyakorlatokra vonatkozó 
információkat.

Indokolás

Nagyon fontos, hogy hatékony ellenőrzési rendszerrel rendelkezzünk annak érdekében, hogy a 
biometria bizalomkeltőbb legyen.
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INDOKOLÁS

I. A háttér

A tagállamok által harmadik országok állampolgárainak kiadott tartózkodási engedélyek 
különböző formátumainak harmonizálása érdekében 2002. június 13-án elfogadták a 
harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának 
megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendeletet. 2003. szeptember 24-én a Bizottság az e 
rendelet módosítására irányuló javaslatot nyújtott be. Ez a javaslat kapcsolódott egy másik 
javaslathoz, vagyis a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK 
tanácsi rendelet módosítására irányuló javaslathoz. Azonban műszaki kérdésekben különböző 
problémák adódtak az érintkezésmentes csipek közötti interferencia kockázatát illetően és a 
használandó formátumtípussal összefüggésben (felragasztható bélyeg vagy önálló kártya). A 
két rendeletre vonatkozóan követendő eljárás a konzultációs eljárás volt, és ennek 
következtében a Parlamenttel konzultációt folytattak.

Előadójuk, akinek akkor e két javaslat vizsgálata volt a feladata, már akkor kifejezte 
fenntartásat. A Bizottság úgy határozott, hogy az egyik javaslatot visszavonja, és kötelezte 
magát, hogy ha a műszaki jellegű bizonytalanságok megszűnnek, benyújtja a harmadik 
országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumára vonatkozó javaslat 
módosított változatát.

Az egységes vízumformátum szorosan kapcsolódik a VIS bevezetéséhez, vagyis a tagállamok 
közötti vízumokra vonatkozó adatok cseréjének rendszeréhez, a második generációs 
schengeni információs rendszerrel közös műszaki platformra alapozva, azt tehát a VIS-
rendszer keretében fogjuk tárgyalni.

A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumát illetően a 
Bizottság 2006. március 13-án benyújtott egy, az 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló 
tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatot. A két javaslatot (tartózkodási engedély és 
vízum) különválasztották, mivel két különböző célkitűzésük van, amely az első esetben a 
vízumigénylők biometrikus adatainak kötelezővé tétele és a jogi keret létrehozása1, a második 
esetben pedig a harmadik országok Európai Unióban tartózkodó állampolgárai tartózkodási 
engedélye egységes formátumának létrehozása. Így újabb konzultációra került sor az Európai 
Parlamenttel a tartózkodási engedély egységes formátumának kérdéséről, mégpedig az EK-
Szerződés 63. cikkének 3a) pontja alapján.

A vizsgált javaslat

Ez az új javaslat a biometrikus adatoknak (a birtokos arcképe és két ujjlenyomata) a 
tartózkodási engedélybe való bevezetéséről szól, ezt önálló kártya formájában fogják 

  
1 A diplomáciai és konzuli képviseletek számára kibocsátott, a vízumokra vonatkozó Közös Konzuli Utasításnak 
a biometrikus adatok bevezetésével, valamint a vízumkérelmek fogadása és feldolgozása megszervezésének 
rendelkezéseivel kapcsolatos módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat, 
COM(2006)269 végleges.
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megvalósítani, amelynek géppel olvashatónak kell lennie. A műszaki előírások elfogadását 
követő két évben ezt felragasztható bélyeg formájában is kiadhatják1.

Ezenkívül azok a tagállamoknak, amelyek az e-szolgáltatásokhoz kontaktcsipnek a 
tartózkodási engedélybe való beépítését tervezik, ezt egy meghatározott területre 
engedélyezve tehetik, vagyis a javaslat mellékletében leírt 16. övezetben2. Annak a 
lehetősége, hogy nemzeti használatra kiegészítő adathordozót építsenek be a tartózkodási 
engedélybe, lehetővé tenné, hogy figyelembe vegyék a helyzet alakulását a hitelesítés, a 
tanúsítás, az elektronikus aláírás és harmadik országoknak egy tagállam területén jogszerűen 
tartózkodó állampolgárai számára hozzáférhető igazgatási e-szolgáltatások terén. Azonban e 
kontaktcsip – vagy műszakilag lehetséges más megoldás – alkalmazása3 a tartózkodási 
engedélyben, ahol a biometrikus adatokat tárolják, csak akkor lenne elfogadható, ha szigorú 
adatvédelmi szabályoknak vetnék alá, és minden szükséges garanciát biztosítanak.

Az előadó álláspontja

Először is, előadójuk örül az új javaslatnak, amely előrelépés a tagállamok által a harmadik 
országok állampolgárainak kiadott tartózkodási engedélyek harmonizációjához vezető úton. 
Azt is értékeli, hogy a vízumok és a tartózkodási engedélyek már nem kapcsolódnak 
egymáshoz, mint ahogy ez volt a helyzet a Bizottság által 2003-ban benyújtott első 
javaslatban4, mivel két különböző célt szolgálnak, amint azt e jelentés első részében láttuk. 
Másodsorban, előadójuk ki óhajtja emelni, hogy a tartózkodási engedély önmagában nem úti 
okmány, és azt „egyfajta”, a schengeni térségben használható személyazonosító okmánynak 
kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy harmadik országoknak egy tagállam területén jogszerűen 
tartózkodó és ebből következően tartózkodási engedéllyel rendelkező valamennyi 
állampolgára ugyanolyan módon azonosítható a schengeni térségben. Ez a megjegyzés 
világossá teszi azt, hogy a tartózkodási engedélyeknek – mint egyszerű személyazonosító 
okmányoknak – miért kell tiszteletben tartaniuk a biztonság terén azokat a szigorú 
követelményeket, amelyeket a nemzeti személyazonosító igazolványra vonatkozóan írnak elő, 
anélkül hogy meg kellene felelni az ICAO géppel olvasható vízumokról szóló 9303. számú 
dokumentumában meghatározott előírásoknak. Ráadásul, ezeket az előírásokat csak a 
tényleges úti okmányokra kell alkalmazni. Egyébként ezt a dokumentumot egymást követően 
többször is módosították egy olyan eljárás szerint, amelyből hiányzik az átláthatóság és a 
demokratikus legitimitás. Ebből következően az ICAO-szabványokra való hivatkozást (amely 
az új javaslat harmadik preambulumbekezdésében és a mellékletben történik) a biztonság 
terén fel kell váltani szigorúbb előírásokra, amelyeket azon sajátos céloknak megfelelően 
határoznak meg, amelyekre a tartózkodási engedélyt használni kell.

  
1 A COM(2006)110 mellékletének 1a) pontja.
2 Lásd a rendelet mellékletének „16. pontját” (COM(2006)110). Az arra vonatkozó javaslatot, hogy az új 
technológiák alkalmazását – mint az e-kormányzat vagy az elektronikus aláírás – lehetővé tevő kontaktcsipet 
építsenek be, az észt kormány aggodalmaira válaszul illesztették be, amely egyenlő bánásmódot kíván biztosítani 
állampolgárai és harmadik országoknak a területén lakó állampolgárai között, amikor az e-szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést biztosító személyazonosító igazolványokat és tartózkodási engedélyeket ad ki számukra.
3 A nemzeti használatra szolgáló kontaktcsip alkalmazása fakultatív, a rendelet mellékletének „16. pontja”, 
(COM(2006)110).
4 COM(2003)558.
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A javaslat lényeges pontja a biometriai azonosítást szolgáló elemek bevezetése, vagyis egy 
rádiófrekvenciás csip (RFID), amelynek tartalmaznia kell egy arcképet (a műszaki 
intézkedések elfogadásától számított két éven belül) és interoperábilis formátumban 
rögzítettet ujjlenyomatokat (három éven belül). Előadójuk elvileg egyetért a javaslat alapjául 
szolgáló szándékkal, vagyis a biometrikus adatok használatával a kiadott tartózkodási 
engedélyek által jelentett biztonság megerősítéséhez. Ugyanis a biometria bevezetése lehetővé 
tenné az ezen okmányok csalárd használata elleni küzdelmet, miközben megelőzhető azok 
hamisítása és a személyazonossággal való visszaélés. Ezenkívül, a biometria alkalmazásának 
elsődleges előnye az, hogy megbízhatóbb kapcsolat teremthető a tartózkodási engedély és 
annak birtokosa között. Nem kevésbé igaz, hogy a biometrikus adatok személyazonosító 
okmányokra vonatkozó bevezetését és kezelését rendkívül szilárd és komoly biztosítékoknak
kell kísérniük, főleg annak módját illetően, ahogyan ezeket az adatokat összegyűjtik és 
használják. A tartózkodási engedélyekbe beépített biometrikus adatokat csak az okmány 
hitelességének és a birtokosa személyazonosságának ellenőrzéséhez lehet használni 
közvetlenül hozzáférhető és összehasonlítható jellemzők segítségével. Ezért mondta – nagyon 
is jogosan – António Vitorino, az igazság- és belügyért felelős korábbi biztos, hogy „mint 
minden más technológia, a biometria sem önmagában veszélyes”, hanem a használata az, 
amely veszélyeztetheti az alapvető jogokat1.

Az új javaslat egyes szempontjai további pontosításokat igényelnek, különösen azt a módot 
illetően, ahogyan a biometrikus adatok összegyűjtése történik. A tagállamoknak össze kell 
állítaniuk a betartandó közös kötelezettségek és követelmények jegyzékét, amely figyelembe 
veszi ezen adatok sajátosságát. Ezenkívül hasznos lenne a tagállamok számára meghatározni 
egy módszertant és közös jó gyakorlatokat annak érdekében, hogy megkönnyítsék e 
tartózkodási engedélyek használatát.

Előadójuk megállapítja, hogy a gyermekekre vonatkozó biometrikus adatok összegyűjtését 
illetően a javaslat sajnos semmit sem ír elő. E tárgyban szívesen látnánk pontosításokat.

Előadójukat az is nyugtalanítja, hogy nincsenek tartalékeljárások azon személyek számára, 
akik fizikai okokból – mint például torzulás vagy baleset – nem tudnak használható 
ujjlenyomatokat vagy arcképet adni. Az arckép és ujjlenyomatok adására vonatkozó általános 
kötelezettséget ki kellene bővíteni az e kötelezettség alóli mentességgel minden olyan 
személy számára, aki fizikai hátránya miatt nem képes biometrikus adatokat szolgáltatni, de 
mindezt oly módon, hogy tiszteletben tartsák a méltóságát. E mentesség nem árthat a 
tartózkodási engedély által jelentett biztonságnak, és nem is bélyegezhetik meg azokat a 
személyeket, akiknek az ujjlenyomata olvashatatlan. E mentességek okát rögzíteni lehetne a 
tartózkodási engedélybe beépített csipben.

Amint azt már fentebb jeleztük, az e-szolgáltatásokhoz (e-kormányzat, egészségügy, 
azonosítás stb.) személyazonosító igazolványokkal és tartózkodási engedélyekkel való 
hozzáférés és a kiegészítő csip hozzáadása engedélyezésének a kérdése több tekintetben is 
aggodalmakat keltenek. 2007. februári következtetéseiben a „6. cikk” bizottság megpróbált 

  
1 António Vitorinónak, az igazság- és belügyért felelős korábbi biztosnak 2004. március 2-án az Európai 
Parlament által szervezett nyilvános meghallgatás során kifejtett véleménye.
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válaszolni a különböző műszaki lehetőségek kérdésében az azon különböző csiptípusok1

összeférhetőségét illetően, amelyeken egyrészt a biometrikus azonosítókat, másrészt a 
nemzeti használatra szánt adatokat fogják tárolni. Miközben teljesen tisztában van a műszaki 
szempontok jelentőségével, előadójuk ki óhajtja emelni, sajnálja, hogy nincs semmilyen 
utalás a különböző részekből összetevődő rendszerben szükséges biztonságra. A használni 
kívánt csiptípus kiválasztásától és annak műszaki szempontú következményeitől függetlenül 
arról is fontos gondoskodni, hogy a kiválasztott megoldás az érzékeny adatokra vonatkozóan 
(például a biometrikus adatok) nagy biztonságot tudjon nyújtani. A jelenlegi helyzettel 
ellentétben biztosítani lehet-e majd, hogy az igazgatási e-szolgáltatásokhoz való használat egy 
viszonylag „biztos” környezetbe illeszkedjen? Addig is, amíg erre a kérdésre nem kapunk 
kielégítő választ, ebben a szakaszban alaposan el kell gondolkodni azon adatok bevezetéséről, 
amelyek hozzáférést biztosítanak az e-szolgáltatásokhoz, mivel nem tudjuk vállalni annak a 
kockázatát, hogy elkapkodva fogadjunk el megoldásokat annak terhe mellett, hogy később el 
kelljen ismernünk, hogy azok nem voltak kellően előkészítve, túl drágák vagy technológiailag 
elavultak voltak, sőt, hogy veszélyeztethetik az érzékeny adatok biztonságát. A biometria 
alkalmazásába vetett bizalom forog kockán, s ez mindnyájunkat egyformán érint.

Ezért az e-szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító adatok tárolásának lehetősége előtt 
jegyzéket kellene készíteni a betartandó követelményekről, például olyan jegyzéket, amely 
korlátozza a lehetséges felhasználásokat és a kötelezően tárolandó adatokat.

Amint a javaslat első preambulumbekezdése emlékeztet rá, az Amszterdami Szerződés egyik 
célkitűzése, hogy kezdeményezési jogot adjon a Bizottságnak olyan intézkedések 
benyújtására, amelyek szükségesek a bevándorlás terén a politikák harmonizációjának 
eléréséhez. Ennek érdekében a Bizottságnak világosan meg kell határoznia a tagállamok 
számára azokat a hatóságokat, amelyek illetékesek a tartózkodási engedélyek ellenőrzésére. 
Ez még fontosabb lesz, ha ténylegesen lehetővé válik az e-szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
mivel hasonló esetben jelentősen növekedni fog azon hatóságok száma, amelyeknek 
hozzáférésük lehet a tartózkodási engedélyekhez. Ezért alapvető fontosságú lesz mind azon 
tagállamok számára, amelyek kiállítják a tartózkodási engedélyt, mind azon tagállamok 
számára, amelyekben a harmadik országok állampolgárait azonosítani kell, hogy ezen 
érzékeny adatok minden jogtalan használatának megelőzése érdekében rendelkezzenek azon 
illetékes hatóságok részletes jegyzékével, amelyekre a tartózkodási engedélyek ellenőrzése 
hárul.

Az európai adatvédelmi biztosnak az adatok védelmével kapcsolatos valamennyi kérdésre 
vonatkozó szerepét is el kell ismerni. Konzultatív szerepe nagyon hasznos lesz mindazon 
határozatok vonatkozásában, amelyeknek jelentős hatásuk van az adatok védelmére, például a 
biometrikus adatok bevezetése és az azokhoz való hozzáférés, ezen adatok minősége és 
összegyűjtése, az adathordozó műszaki megfelelősége és a biometrikus azonosítókra 
vonatkozó biztonsági intézkedések végrehajtása kérdésében2. 

  
1 Három lehetőséget irányoznak elő: 1) kontaktmentes csip a biometrikus adatok számára és egy kontaktcsip a 
nemzeti használatokra; 2) egyetlen kontaktmentes csip mind a nemzeti adatok, mind a biometrikus azonosítók 
számára, világosan elkülönített szerkezettel és hozzáféréssel, és 3) egyetlen dupla csatolófelületű csip, vagyis 
kontaktmentes a biometrikus adatok számára és kontakttal rendelkező a nemzeti adatok számára.
2 Lásd az európai adatvédelmi biztosnak a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes 
formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló 
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Végül általánosabban, alapvető változtatásra van szükség az SZBJT terén. Az előadójuk úgy 
véli, hogy az EKSz. IV. címének egészét a rendes jogalkotási eljárással kéne szabályozni, 
vagyis az EKSz. 251. cikkében előírt együttdöntési eljárással1. Ebben az összefüggésben 
előadójuk felkéri a Bizottságot, hogy e témában szélesebb körű harmonizációt előirányzó 
javaslatokat nyújtson be.

    
módosított javaslatról szóló véleményét, Brüsszel, 2006. október 16.
1 Az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik részének IV. címe alá tartozó egyes területekre a 
Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás alkalmazásáról szóló, 2004. december 22-i tanácsi 
határozatot – HL L 396., 2004.12.31., 45. o. – követően az SZBJT terén lehetővé vált az együttdöntési eljárás 
gyakoribb alkalmazása. Sajnos, a Szerződés 63. cikkének 3a) pontjában említett kérdéses területtel, vagyis a 
harmadik országok állampolgárainak a tagállamokba vagy egyik tagállamból a másikba történő jogszerű 
bevándorlásával nem foglalkoztak, és ebből következően az maradt az egyhangúlag eljáró Tanács szavazása és 
az Európai Parlamenttel folytatandó konzultációs eljárás körében (a Tanács említett határozatának 7. 
preambulumbekezdése).
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