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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált 
adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről
(14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács tervezetére (14247/2019),

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az 
Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti 
rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács 
konzultált a Parlamenttel (C9-0198/2019),

– tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre 
irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 
2008/615/IB tanácsi határozatra1 és különösen annak 33. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-
0100/2020),

1. elutasítja a Tanács tervezetét;

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

1 HL L 210., 2008.8.6., 1. o.
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INDOKOLÁS

A 2008/615/IB tanácsi határozat (a továbbiakban: prümi határozat)1 33. cikkén alapuló tanácsi 
végrehajtási határozattervezet célja, hogy lehetővé tegye a daktiloszkópiai adatoknak az 
Egyesült Királyság és a prümi határozat által kötelezett tagállamok közötti cseréjét. 

1. Háttér-információk

A prümi határozat rendelkezik a bűncselekmények megelőzéséért és kivizsgálásáért felelős 
tagállami hatóságok közötti információcseréről. E célból az illetékes hatóságok kicserélhetik a 
bűncselekmények megelőzése és kivizsgálása céljából létrehozott nemzeti automatizált 
ujjnyomat-azonosító rendszereikben feldolgozott daktiloszkópiai adatokat. A prümi határozat 
9. cikke úgy rendelkezik, hogy a tagállamok illetékes hatóságai végrehajthatják a 
daktiloszkópiai adatok automatizált keresését egy másik tagállam nemzeti rendszerében. A 
személyes adatok e határozat alapján történő átadására csak azt követően kerülhet sor, hogy a 
Tanács úgy határozott, hogy az információcserében részt venni szándékozó tagállam nemzeti 
jogában végrehajtotta a prümi határozatban foglalt, az adatvédelemre vonatkozó általános 
rendelkezéseket (a prümi határozat 25. cikkének (2) bekezdése és 33. cikke). A 2008/616/IB 
tanácsi határozat2 értelmében a javasolt végrehajtási határozatot a prümi határozatban foglalt 
általános adatvédelmi rendelkezések végrehajtásáról szóló értékelő jelentést követően kell 
elfogadni, amely egy kérdőíven, kísérleti adatcserén és értékelő látogatáson alapul, és 
amelynek eredményeit be kell nyújtani a Tanácsnak. 
A prümi határozattal létrehozott, a tagállamok illetékes hatóságai közötti információcsere-
rendszer a hozzáférés teljes viszonosságának elvén alapul, és célja a határokon átnyúló 
együttműködés fokozása a bűncselekmények megelőzésére és kivizsgálására szolgáló nemzeti 
rendszereikben feldolgozott adatok (pl. az elítéltekre és a gyanúsítottakra vonatkozó adatok) 
cseréje révén. Egyértelművé vált azonban, hogy a prümi határozat különböző tagállamok általi 
végrehajtása nincs teljes mértékben összhangban a teljes viszonosság elvével. Emellett a 
tagállamok közötti információmegosztási kapacitás is nagy eltéréseket mutat, és 
kiegyensúlyozatlan információáramlást eredményez. 

A Tanács 2019-ben határozatot fogadott el, amely hozzáférést biztosít az Egyesült Királyság 
számára a DNS-sel kapcsolatos információk cseréjére szolgáló mechanizmushoz3. A javasolt 
tervezet révén a Tanács hozzáférést kíván biztosítani az Egyesült Királyság számára a 
daktiloszkópiai adatok cseréjéhez is. A Tanács nem kíván hasonló eljárást indítani a gépjármű-
nyilvántartási adatok tekintetében, amely a prümi architektúra legsikeresebb része. 

A 2008/615/IB és a 2008/616/IB tanácsi határozat meghatározza a tagállamok közötti 
információcsere szabályait. E tekintetben meg kell jegyezni, hogy 2019 októberében az Európai 
Bizottság úgy határozott, hogy kötelezettségszegési eljárást indít, és felszólító levelet küldött 

1 A Tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló 
bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről; HL L 210., 
2008.8.6., 1. o.

2 A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló 
bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 
2008/615/IB határozat végrehajtásáról, HL L 210., 2008.8.6., 12. o.

3 A Tanács (EU) 2019/968 végrehajtási határozata (2019. június 6.) a DNS-adatokra vonatkozó, az 
Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 156., 2019.6.13., 8. o.).
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Ausztriának, Bulgáriának, Magyarországnak és Romániának, mivel 2018. szeptember 13-án 
megállapodást írtak alá öt nyugat-balkáni országgal a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és 
a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről. A Bizottság úgy véli, hogy a 
megállapodás sérti az EU e területre vonatkozó kizárólagos hatáskörét, különösen azért, mert 
az ilyen adatok tagállamok közötti cseréjét a prümi tanácsi határozatok (a 2008/615/IB és a 
2008/616/IB tanácsi határozat) szabályozzák4. Hasonló aggályok merültek fel a DNS- és 
daktiloszkópiai adatok más harmadik országokkal, például az USA-val való cseréjének 
kialakításával kapcsolatban is.

2. A tanácsi határozattervezet célja és fő elemei

E végrehajtási határozattervezettel a Tanács lehetővé kívánja tenni az Egyesült Királyság 
számára a daktiloszkópiai adatok automatizált keresésében való részvételt, valamint a 
daktiloszkópiai adatoknak a prümi határozat 9. cikkében meghatározott rendszer szerinti 
átadását és átvételét. 

Ahogyan azonban a Tanács végrehajtási határozata tervezetében állítja, az Egyesült 
Királyságnak nem áll szándékában a gyanúsítottak daktiloszkópiai adatait hozzáférhetővé 
tenni, ellentétben a Tanács elvárásával és szemben a más tagállamok tekintetében elfogadott 
hasonló határozatokkal. Ez a prümi rendszer alapját képező viszonossági elvvel is ellentétes. 

A Tanács a DNS-adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere 
megindításáról szóló korábbi, 2019. június 6-i (EU) 2019/968 végrehajtási határozatában 
(amely 2019. június 7. óta hatályos) elfogadta ezt a helyzetet. A Tanács – szem előtt tartva a 
viszonosság elvének megsértését, és miután a Bizottság a teljes viszonosság elvének 
megsértése miatt kedvezőtlen véleményt nyilvánított, hangsúlyozta, hogy a közbiztonság – 
különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem – érdekében 
gyakorlati és operatív szempontból fontos, hogy a DNS-adatok automatizált cseréjében 
szerepeljenek a gyanúsítottak profiljai. A Tanács ezért kifejezetten alárendelte az ilyen 
adatcsere folytatását az Egyesült Királyság azon kötelezettségének, hogy 2020. június 15-ig 
végezze el a gyanúsítottak profiljainak a DNS-adatok automatizált cseréjéből való kizárására 
vonatkozó politikájának teljes körű felülvizsgálatát. Amennyiben az Egyesült Királyság az 
említett időpontig nem jelenti be, hogy felülvizsgálta politikáját, a Tanács három hónapon 
belül újraértékeli a DNS-adatok Egyesült Királysággal való cseréjének folytatása vagy 
megszüntetése tekintetében fennálló helyzetet.

3. Felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés

A 2019/968 tanácsi végrehajtási határozathoz hasonlóan a Tanács ezen anomáliának tudatában 
a javasolt határozattervezetben megismétli, hogy „a közbiztonság, és különösen a terrorizmus, 
valamint a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem szempontjából gyakorlati és operatív 
jelentősége van annak, hogy a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere 
kiterjedjen a gyanúsítottak profiljaira is”. 
A Tanács ezért felülvizsgálati záradékot is megfogalmaz e végrehajtási határozatra 
vonatkozóan. Amennyiben az Egyesült Királyság 2020. június 15-ig nem vizsgálja felül a 
gyanúsítottak profiljainak az automatizált daktiloszkópiai adatcseréből való kizárására 
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vonatkozó politikáját, a Tanács megszüntetheti a daktiloszkópiai adatok Egyesült 
Királysággal való cseréjét.

4. Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése: az átmeneti időszak hatása

Jelen esetben e végrehajtási határozat tervezete elfogadásának, valamint a daktiloszkópiai 
adatok a tagállamok és az Egyesült Királyság közötti cseréjének gyakorlati hatása a Nagy-
Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai 
Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásban meghatározott átmeneti 
időszakra korlátozódik5. Ez az átmeneti időszak 2020. december 31-én véget ér, és ezt 
követően az Egyesült Királyság harmadik országgá válik. Ezenkívül a prümi határozat 25. 
cikkének (2) bekezdésében előírt alapvető követelmény alkalmazandó a prümi 
mechanizmusban részt vevő tagállamokra. Amennyiben fontosnak ítélik, és így határoznak, 
egy harmadik országnak más jogi eszközre lesz szüksége a daktiloszkópiai adatok vagy a 
prümi határozatban meghatározott más személyes adatok cseréjéhez.

5. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok

Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatot egy új partnerségi megállapodás 
szabályozhatja. Az új partnerségi megállapodásról szóló tárgyalások 2020 márciusában már 
megkezdődtek, és kiterjednek a bűnüldözési és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködésre is. A daktiloszkópiai adatok további cseréjét a tagállamok és az Egyesült 
Királyság mint harmadik ország között különleges feltételekhez és biztosítékokhoz kell kötni, 
tekintettel az Egyesült Királyság harmadik ország státuszára, valamint arra, hogy az Egyesült 
Királyság nyilvánvalóan nem élvezheti ugyanazokat a jogokat és kedvezményeket, mint a 
tagállamok.

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó 
tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló, 2020. 
február 3-i bizottsági ajánlás6 úgy rendelkezik, hogy a bűnüldözéssel kapcsolatos jövőbeli 
partnerségnek az alapvető jogok tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségvállalásokon kell 
alapulnia, ideértve a személyes adatok megfelelő védelmét is, amely az együttműködés 
alapvető tényezője.  Az ajánlás kimondja, hogy a bűnüldözési és igazságügyi együttműködés 
célkitűzéseinek szintje a személyes adatok védelmének az Egyesült Királyságban biztosított 
szintjétől fog függeni. Jelezte továbbá, hogy a Bizottság azon fog munkálkodni, hogy az 
alkalmazandó feltételek teljesülése esetén elfogadjon egy, az ilyen együttműködést 
megkönnyítő megfelelőségi határozatot (112. bekezdés). 

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke az Egyesült Királyság és az EU közötti kapcsolatokról 
szóló, 2020. február 3-i írásbeli nyilatkozatában7 kijelentette, hogy az Egyesült Királyság a 
jövőben különálló és független politikákat fog kidolgozni olyan területeken, mint például az 
adatvédelem. Ezenkívül a jövőbeli partnerségi megállapodásról szóló tárgyalások első 

5 HL L 29., 2020.1.31., 1. o. 
6 COM (2020)0035).
7 A HCWS86. sz. írásbeli nyilatkozat, amely meghatározza „a kormány által az Egyesült Királyság 

jövőbeli kapcsolatairól az Unióval folytatandó tárgyalások során képviselendő javasolt megközelítést”, 
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-
statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
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fordulója (2020. március 2–5.) során az Egyesült Királyság arról tájékoztatott, hogy a 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi és rendőrségi együttműködés tekintetében nem vállal 
kötelezettséget az emberi jogok európai egyezményének betartására, és nem fogadja el az 
Európai Unió Bíróságának joghatóságát sem.  Erre válaszul az EU-t képviselő főtárgyaló, 
Michel Barnier úr egyértelművé tette, hogy amennyiben az Egyesült Királyság fenntartja ezt az 
álláspontot, akkor az azonnali és gyakorlati következményekkel fog járni az EU és az Egyesült 
Királyság közötti együttműködésre nézve, amely a nemzetközi megállapodások alapján 
továbbra is lehetséges lesz, ám korántsem lesz túl ambiciózus8. 

2020. február 12-i állásfoglalásában9 az Európai Parlament hangsúlyozza, hogy az Egyesült 
Királyság nem férhet hozzá közvetlenül az uniós információs rendszerek adataihoz, és nem 
vehet részt a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggel foglalkozó 
uniós ügynökségek irányítási struktúráiban, miközben az információk – köztük a személyes 
adatok – Egyesült Királysággal való megosztására szigorú biztosítékokat, ellenőrzési és 
felügyeleti feltételeket kell rögzíteni, ideértve a személyes adatok uniós jog által biztosított 
védelemmel egyenértékű védelmét is.

A Parlament emlékeztetett arra, hogy az uniós jog Bíróság általi értelmezése szerint10 ahhoz, 
hogy a Bizottság megfelelőnek nyilváníthassa az Egyesült Királyság adatvédelmi keretét, 
bizonyítani kell, hogy az Egyesült Királyság az uniós jogi kerettel „lényegében egyenértékű” 
védelmi szintet biztosít, beleértve a harmadik országokba irányuló adattovábbítást is. E 
tekintetben a Parlament úgy véli, hogy különös figyelmet kell fordítani az Egyesült 
Királyságban a nemzetbiztonság és a személyes adatok bűnüldöző hatóságok általi feldolgozása 
terén érvényben lévő jogi keretre.  

Az Európai Parlament azt is kihangsúlyozta, hogy az utasnyilvántartási adatállomány (PNR) 
adatainak időben történő, hatékony és eredményes cseréjére, a DNS-adatok, az ujjlenyomatok 
és a gépjármű-nyilvántartási adatok (Prüm) feldolgozására, valamint az Europolon és az 
Eurojuston keresztüli operatív együttműködésre vonatkozó bármely kölcsönös 
megállapodásnak szigorú biztosítékokon és feltételeken kell alapulnia, és teljes mértékben meg 
kell felelnie az Európai Unió Bírósága 1/15. sz. véleményének11. 

A Parlament ezenkívül felhívta az Egyesült Királyságot, hogy haladéktalanul orvosolja a SIS 
használatával kapcsolatban feltárt súlyos hiányosságokat, és felhívta a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a folyamatot annak biztosítása érdekében, hogy 
minden hiányosságot további késedelem nélkül megfelelően kiküszöböljenek. A Parlament úgy 
véli, hogy az EU és az Egyesült Királyság között a bűnüldözés terén folytatandó jövőbeli 
együttműködésre vonatkozó megállapodásokról csak a hiányosságok orvoslását követően 
kellene tárgyalásokat folytatni.

6. Következtetések

A daktiloszkópiai adatok olyan személyes adatok, amelyek a különleges adatok kategóriájába 

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_402.
9 P9_TA-PROV(2020)0033
10 A C-362/14. sz., Maximillian Schrems kontra adatvédelmi biztos ügyben („Schrems-ügy”) hozott ítélet 

(ECLI:EU:C:2015:650).
11 1/15. sz. vélemény az EU–Kanada PNR-megállapodásról; ECLI:EU:C:2017:592.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_402
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tartoznak, amelyek különleges védelmet igényelnek, mivel feldolgozásuk jelentős kockázatot 
jelenthet az alapvető jogokra és szabadságokra nézve. Az uniós jog előírja, hogy amennyiben 
ilyen adatkezelésre van szükség, arra az érintett jogaira és szabadságaira vonatkozó megfelelő 
biztosítékoknak kell vonatkozniuk. 

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatokról folyó tárgyalások 
jelenlegi állására tekintettel nem egyértelmű, hogy 2020. december 31. után az Egyesült 
Királyság teljesíti-e az uniós jog által előírt feltételeket ahhoz, hogy úgy lehessen tekinteni, 
hogy az uniós jog által biztosított védelemmel lényegében egyenértékű védelmi szintet biztosít. 
A személyes adatok lényegében egyenértékű védelmi szintjének hiánya, illetve a 
daktiloszkópiai adatok feldolgozására, az ujjlenyomatok automatizált kereséséből származó 
eredmények feldolgozására, továbbá a személyes adatoknak a prümi határozat 9. cikke szerinti 
cseréjére vonatkozó határozott és szigorú feltételek és biztosítékok hiánya ugyanis komoly 
kockázatot jelentene az egyének alapvető jogainak és szabadságainak védelme szempontjából. 

Az előadó úgy véli továbbá, hogy a gyanúsítottaktól származó adatok felvételének kérdését 
meg kell oldani még az Egyesült Királysággal való adatcsere lehetővé tétele előtt annak 
biztosítása érdekében, hogy az automatizált adatcsere teljes mértékben tiszteletben tartsa a 
prümi rendszer viszonossági elvét, amelyet a rendszerben részt vevő többi tagállam alkalmaz.

A javasolt végrehajtási határozattervezetet csak néhány héttel 2020. június 15. előtt lehetne 
elfogadni és hatályba léptetni – azaz azon időpont előtt, ameddig az Egyesült Királyságnak 
értesítenie kell a Tanácsot arról a szándékáról, hogy a gyanúsítottak profilját hozzáférhetővé 
teszi-e, és a Tanács újraértékeli az adatcsere folytatását.

Továbbá annak ellenére, hogy a LIBE bizottság tagjai a LIBE bizottság 2020. február 18-i 
ülésén további tájékoztatást kértek a Tanács elnökségétől, valamint a LIBE elnökének 2020. 
február 20-i és március 5-i, a Tanács elnökségéhez és a Bizottsághoz címzett levelei ellenére, 
amelyekben konkrét írásbeli kérdésekre kért választ, és a jelen végrehajtási határozattervezettel 
és a prümi határozat végrehajtásával kapcsolatos valamennyi dokumentumot, a Parlament nem 
kapta meg a kérdőív, az értékelő látogatás és a daktiloszkópiai adatcserére vonatkozó kísérleti 
adatcsere eredményeit összefoglaló értékelő jelentést, amelyet a Tanácshoz benyújtottak. 2020. 
március 20-i levelében a Tanács elnöksége egyértelmű indokolás nélkül megtagadta a kért 
dokumentumok benyújtását. Az említett jelentés benyújtása a végrehajtási határozat 
jóváhagyásának előfeltétele. Az előadó úgy véli, hogy az értékelő jelentést be kellett volna 
nyújtani a Parlament számára annak érdekében, hogy az megfelelően el tudja látni jogalkotási 
és ellenőrzési feladatait a jelenlegi jogi eljárásban. Az előadó úgy véli továbbá, hogy a 
Tanácsnak azt követően kell elfogadnia a végrehajtási jogi aktust, hogy az Egyesült Királyság 
közölte azon szándékát, hogy mind a DNS-adatok, mind a daktiloszkópiai adatok cseréjére 
vonatkozóan belefoglalja a gyanúsítottakra vonatkozó adatokat az adatcserébe, ezzel 
megerősítve azon szándékát, hogy az Unióval való jövőbeli biztonsági kapcsolatokban is 
alkalmazza a teljes viszonosságot.

Ezért ezen alapvető információ hiányában, valamint tekintettel arra, hogy e tanácsi végrehajtási 
határozat tervezetének időbeli hatálya szükségszerűen 2020. december 31-re korlátozódna, sőt 
akár 2020. június 15. után is megszűnhetne, az előadó azon a véleményen van, hogy az Egyesült 
Királyság számára a daktiloszkópiai adatok automatizált keresését, valamint a személyes 
adatoknak a 2008/615/IB határozat 9. cikke szerinti átvételét és átadását lehetővé tevő 
végrehajtási határozat elfogadása a jelenlegi körülmények között nem fogadható el. 
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A tanácsi végrehajtási határozat tervezete az Európai Unióról szóló korábbi szerződés korábbi 
harmadik pillére keretében elfogadott jogi aktuson alapul. Az Európai Unióról szóló korábbi 
szerződés 39. cikkének (1) bekezdése értelmében, amely a Bíróság ítélete szerint a (36.) 
jegyzőkönyv 9. cikkével összhangban még mindig alkalmazandó, amikor a Tanács a korábbi 
harmadik pillérhez tartozó vívmányok alapján végrehajtási intézkedéseket fogad el, konzultálni 
kell a Parlamenttel, de a Tanács határidőt állapíthat meg a Parlament számára a 
véleménynyilvánításra. A korábbi hasonló esetekben az érintett előadók azt javasolták a 
Parlamentnek, hogy hagyja jóvá a végrehajtási jogi aktust, ezért a módosítás nélküli 
jóváhagyást megfelelőnek ítélték (az eljárási szabályzat 52. cikke szerinti egyszerűsített 
eljárás). Ezt az eljárást annak érdekében is megfelelőnek ítélték, hogy a Parlament be tudja 
tartani a Tanács által meghatározott határidőt. Mivel jelen esetben az előadó úgy véli, hogy a 
Parlamentnek nem lenne szabad egyetértenie a javasolt végrehajtási határozattervezettel, az 
eljárási szabályzat 59. cikke szerinti, azaz a jelentések készítésének szokásos eljárása az 
elfogadhatóbb eljárás.

7. Az előadó ajánlása

Az előadó ezért azt javasolja a Parlamentnek, hogy utasítsa el a tanácsi végrehajtási határozat 
tervezetét, és kérje fel a Tanácsot, hogy ne fogadja el a végrehajtási határozat tervezetét, és ne 
hozzon határozatot e tekintetben mindaddig, amíg az Egyesült Királyság nem garantálja a teljes 
viszonosságot és az adatvédelmet, és amíg meg nem határozzák az Egyesült Királysággal 
kialakítandó és megkötendő új partnerségi együttműködés új jogi keretét.
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