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Módosítás 4
Josef Weidenholzer

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az új e-segélyhívó rendszerbe vetett 
fogyasztói bizalom biztosítása érdekében a 
tagállamok ügyelnek arra, hogy a 
továbbított adatokat rendeltetésszerűen 
használják fel.

Or. de

Módosítás 5
Josef Weidenholzer

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amint az már egyéb segélyhívó 
rendszerek kapcsán bebizonyosodott, a 
manuálisan kezdeményezett e-
segélyhívások egy része műszaki jellegű 
segítségkérés is lehet. A tagállamok 
szükség esetén megfelelő technikai 
eszközökkel és egyéb intézkedésekkel 
kiszűrhetik az ilyen hívásokat annak 
érdekében, hogy az e-segélyhívási 
közbiztonsági válaszpontok csak igazi 
segélyhívásokat kezeljenek.

A magyar változatot nem érinti.

Or. de

Módosítás 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az e-segélyhívó szolgáltatás nyújtását 
a Bizottság és a tagállamok által szervezett 
tudatosságnövelő kampányoknak kell 
megelőzniük, amelyek elmagyarázzák a 
polgároknak az új rendszer előnyeit és 
funkcióit. A kampányt a tagállamokban 
kell lefolytatni a nemzeti és regionális 
hatóságokkal együttműködésben, és célja 
a felhasználók tájékoztatása arról, hogy a 
rendszert hogyan kell helyesen használni, 
és így kiküszöbölni a megtévesztő 
hívásokat.

Or. en

Módosítás 7
Josef Weidenholzer

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság és a tagállamok által 
lefolytatott figyelemfelhívó kampány 
keretében tájékoztatni kell a polgárokat a 
rendszer előnyeiről, funkcióiról és 
adatvédelmi vonatkozásairól.

Or. de

Módosítás 8
Wim van de Camp

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
112-es hívószámhoz és a sürgősségi 
segélyszolgálatokhoz valamennyi polgár 
azonos mértékben hozzáférjen, a GNSS-
kompatibilis mobil végberendezésről 
kezdeményezett 112-es segélyhívás hívó 
felére vonatkozó helymeghatározás
pontosságának és megbízhatóságának az 
e-segélyhívóéval egyenértékűnek kell 
lennie. A 2009/136/EK irányelvnek a 
„112” egységes európai segélyhívó 
számról szóló 26. cikke előírja, hogy a 
hívó fél helyére vonatkozó információ 
pontossága és megbízhatósága 
tekintetében az illetékes szabályozó 
hatóságok határozzák meg a 
kritériumokat, és hogy a Bizottság az 
Elektronikus Hírközlési Szabályozók 
Testületével való konzultációt követően 
műszaki végrehajtási intézkedéseket 
fogadgat el.

Or. en

Módosítás 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Határozatra irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A 29. cikk alapján létrehozott 
adatvédelmi munkacsoport által tett és a 
2006. szeptember 26-án elfogadott, az e-
segélyhívó kezdeményezés adatvédelmi és 
a magánélet védelmével kapcsolatos 
vetületeivel foglalkozó 
munkadokumentumban21a olvasható 
ajánlásokkal összhangban a 
tagállamoknak az e-segélyhívóval 
kapcsolatos közbiztonsági válaszpontok 
infrastruktúrájának kiépítése során 
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biztosítaniuk kell a személyes adatok 
védelmére 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 
irányelvben21b és az elektronikus 
hírközlési ágazatban a személyes adatok 
kezeléséről, feldolgozásáról és a 
magánélet védelméről szóló, 
2002. július 12-i 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben21c

(„Elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv”) előírt szabályok betartását.
__________________
21a 1609/06/EN – WP 125.
21b HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
21c HL L 201., 2002.7.31., 37. o.

Or. en

Módosítás 10
Cornelis de Jong

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EU egészére kiterjedő e-segélyhívó 
szolgáltatás kompatibilitásának, kölcsönös 
átjárhatóságának és folyamatosságának 
biztosítása érdekében a tagállamok
legkésőbb 2015. október 1-jéig a 
305/2013/EU felhatalmazáson alapuló 
rendeletben meghatározott előírásoknak 
megfelelően kiépítik a területükön a 
közbiztonsági válaszpontok 
infrastruktúráját, amelyre az e-
segélyhívások – szükség esetén a nem 
vészhelyzeti hívások kiszűrése után történő 
– megfelelő fogadásához és kezeléséhez 
van szükség. Ez nem érinti a tagállamok 
azon jogát, hogy sürgősségi 

Az EU egészére kiterjedő e-segélyhívó 
szolgáltatás kompatibilitásának, kölcsönös 
átjárhatóságának és folyamatosságának 
biztosítása érdekében a tagállamok a 
305/2013/EU felhatalmazáson alapuló 
rendeletben meghatározott előírásoknak 
megfelelően kiépíthetik a területükön a 
közbiztonsági válaszpontok 
infrastruktúráját, amelyre az e-
segélyhívások – szükség esetén a nem 
vészhelyzeti hívások kiszűrése után történő 
– megfelelő fogadásához és kezeléséhez 
van szükség. Ez nem érinti a tagállamok 
azon jogát, hogy sürgősségi 
segélyszolgálataikat a 
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segélyszolgálataikat a 
legköltséghatékonyabb és a saját 
igényeiknek a leginkább megfelelő módon 
szervezzék meg, ideértve azt is, hogy –
különösen a manuálisan kezdeményezett e-
segélyhívások esetében – kiszűrhessék 
azokat a nem vészhelyzeti hívásokat, 
amelyeket az e-segélyhívási közbiztonsági 
válaszpontok nem tudnak kezelni.

legköltséghatékonyabb és a saját 
igényeiknek a leginkább megfelelő módon 
szervezzék meg, ideértve azt is, hogy –
különösen a manuálisan kezdeményezett e-
segélyhívások esetében – kiszűrhessék 
azokat a nem vészhelyzeti hívásokat, 
amelyeket az e-segélyhívási közbiztonsági 
válaszpontok nem tudnak kezelni.

Or. en

Módosítás 11
Wim van de Camp

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EU egészére kiterjedő e-segélyhívó 
szolgáltatás kompatibilitásának, kölcsönös 
átjárhatóságának és folyamatosságának 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2015. október 1-jéig a 
305/2013/EU felhatalmazáson alapuló 
rendeletben meghatározott előírásoknak 
megfelelően kiépítik a területükön a 
közbiztonsági válaszpontok 
infrastruktúráját, amelyre az e-
segélyhívások – szükség esetén a nem 
vészhelyzeti hívások kiszűrése után történő 
– megfelelő fogadásához és kezeléséhez 
van szükség. Ez nem érinti a tagállamok 
azon jogát, hogy sürgősségi 
segélyszolgálataikat a 
legköltséghatékonyabb és a saját 
igényeiknek a leginkább megfelelő módon 
szervezzék meg, ideértve azt is, hogy –
különösen a manuálisan kezdeményezett e-
segélyhívások esetében – kiszűrhessék 
azokat a nem vészhelyzeti hívásokat, 
amelyeket az e-segélyhívási közbiztonsági 
válaszpontok nem tudnak kezelni.

Az EU egészére kiterjedő e-segélyhívó 
szolgáltatás kompatibilitásának, kölcsönös 
átjárhatóságának és folyamatosságának 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2015. október 1-jéig a 
305/2013/EU felhatalmazáson alapuló 
rendeletben meghatározott előírásoknak 
megfelelően kiépítik a területükön a 
közbiztonsági válaszpontok 
infrastruktúráját, amelyre az e-
segélyhívások – szükség esetén a nem 
vészhelyzeti hívások kiszűrése után történő 
– megfelelő fogadásához és kezeléséhez 
van szükség. A tagállamok továbbá 
legkésőbb 2015. október 1-ig biztosítják, 
hogy a GNSS-kompatibilis mobil 
végberendezésről a 112-es számra 
kezdeményezett hívás esetén a hívó fél 
helyére vonatkozó információ pontossága 
és megbízhatósága egyenértékű legyen az 
e-segélyhívóéval. Ez nem érinti a 
tagállamok azon jogát, hogy sürgősségi 
segélyszolgálataikat a 
legköltséghatékonyabb és a saját 
igényeiknek a leginkább megfelelő módon 
szervezzék meg, ideértve azt is, hogy –
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különösen a manuálisan kezdeményezett e-
segélyhívások esetében – kiszűrhessék 
azokat a nem vészhelyzeti hívásokat, 
amelyeket az e-segélyhívási közbiztonsági 
válaszpontok nem tudnak kezelni.

Or. en

Indokolás

A Parlament több ízben kérte, hogy a 112-es segélyhívások esetében a hívó fél helyét 
pontosan határozzák meg. E téren sajnálatosan csekély előrelépés történt. Az e-segélyhívó 
kiépítése megerősíti, hogy a GNSS-helymeghatározó adatok ténylegesen lehívhatók és a mobil 
hálózatokon keresztül továbbíthatók a 112-es szolgálatokhoz. Ugyan az e-segélyhívó 
jelentősége nem vonható kétségbe, meg kell jegyezni, hogy az EU-ban évente kezdeményezett 
segélyhívásoknak csupán 1,7%-át fogja kitenni. A jelenlegi javaslat olyan helyzetet teremteni, 
amelyben csak a járművel rendelkező személyek helyét lehetne meghatározni.

Módosítás 12
Josef Weidenholzer

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az e-
segélyhívó szolgáltatáson keresztül 
továbbított adatokat kizárólag 
vészhelyzetben, a mentés céljaira 
használják fel.

Or. de


