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MÓDOSÍTÁSOK 

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a bevezető hivatkozás (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  tekintettel az Európai Unió Alapjogi 

Chartájára, 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 b bevezető hivatkozás (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  tekintettel a gyermek jogairól szóló 

nemzetközi egyezményre (CIDE) és 

különösen 3. cikkének (1) bekezdésére, 

valamint 11., 20. és 22. cikkére, 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A külső határokon végzett 

ellenőrzések továbbra is a belső 

határellenőrzések nélküli térség egyik fő 

biztosítékát képezik. Ezen ellenőrzések az 

összes tagállam érdekét szolgálják. Az 

ilyen ellenőrzések egyik célja a tagállamok 

belső biztonságát és közrendjét érő 

fenyegetések megelőzése, függetlenül azok 

eredetétől. 

(1) A külső határokon végzett 

ellenőrzések továbbra is a belső 

határellenőrzések nélküli térség egyik fő 

biztosítékát képezik. Ezen ellenőrzések 

valamennyi tagállam érdekét szolgálják, 

maradéktalanul tiszteletben tartva az 

alapvető jogokat. Az ilyen ellenőrzések 

egyik célja a tagállamok belső biztonságát 

és közrendjét érő fenyegetések megelőzése, 

függetlenül azok eredetétől, ideértve azt is, 
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ha e fenyegetések uniós polgároktól 

származnak. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 d preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1d)  Figyelembe kell venni az európai 

polgárok személyes adatainak védelméről 

szóló rendeletet. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A külföldi terrorista harcosok – 

akik közül sokan uniós polgárok – 

jelensége jól mutatja, hogy a külső 

határokon meg kell erősíteni az uniós 

polgárok tekintetében végzett 

ellenőrzéseket. 

(2) A külföldi terrorista harcosok 

jelensége jól mutatja, hogy közös európai 

választ kell kidolgozni, sürgősen növelni 

kell a biztonságot a határokon, a külső 

határokon meg kell erősíteni az uniós 

polgárok tekintetében végzett 

ellenőrzéseket, valamint jobban fel kell 

használni a meglévő eszközöket, például a 

tagállamok és az illetékes uniós 

ügynökségek közötti 

információmegosztást. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az európai polgárok számára az Unió 

teljes területén ezzel egyenértékű 

biztonsági szintet kell biztosítani. 
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Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A 2252/2004/EK tanácsi 

rendelettel9 az Unió biztonsági elemként 

arcképet és ujjlenyomatokat vezetett be az 

uniós polgárok útlevelébe. E biztonsági 

elemeket azért vezették be, hogy az 

útleveleket biztonságosabbá tegyék, és 

megbízható kapcsolatot teremtsenek az 

útlevél és birtokosa között. A 

tagállamoknak ezért ellenőrizniük kell e 

biometrikus azonosítókat, amennyiben 

kétség merül fel az útlevél hitelességét 

vagy birtokosának személyazonosságát 

illetően. 

(6) A 2252/2004/EK tanácsi 

rendelettel9 az Unió biztonsági elemként 

arcképet és ujjlenyomatokat vezetett be az 

uniós polgárok útlevelébe. E biztonsági 

elemeket azért vezették be, hogy az 

útleveleket biztonságosabbá tegyék, és 

megbízható kapcsolatot teremtsenek az 

útlevél és birtokosa között. A 

tagállamoknak ezért ellenőrizniük kell e 

biometrikus azonosítókat, amennyiben 

kétség merül fel az útlevél hitelességét 

vagy birtokosának személyazonosságát 

illetően. Lehetőség szerint ugyanilyen 

megközelítést kell alkalmazni a harmadik 

országbeli állampolgárok ellenőrzésére is. 

__________________ __________________ 

9 A Tanács 2004. december 13-i 

2252/2004/EK rendelete a tagállamok által 

kiállított útlevelek és útiokmányok 

biztonsági jellemzőire és biometrikus 

elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 

385., 2004.12.29., 1. o.).” 

9 A Tanács 2004. december 13-i 

2252/2004/EK rendelete a tagállamok által 

kiállított útlevelek és útiokmányok 

biztonsági jellemzőire és biometrikus 

elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 

385., 2004.12.29., 1. o.).” 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A tagállamok beutazáskor kötelesek az 

összes adatbázis lekérdezésével 

szisztematikusan ellenőrizni a harmadik 

országbeli állampolgárokat. Biztosítani 

kell, hogy az ilyen ellenőrzéseket 

kiutazáskor is szisztematikusan 

elvégezzék. 

(8) A tagállamok beutazáskor kötelesek az 

összes adatbázis lekérdezésével 

szisztematikusan ellenőrizni a harmadik 

országbeli állampolgárokat. A 

tagállamoknak hasonlóképpen azt is 

biztosítaniuk kell, hogy az ilyen 

ellenőrzéseket kiutazáskor is 

szisztematikusan elvégezzék. 
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Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – a pont 

562/2006/EK rendelet 

7 cikk – 2 bekezdés – b pont – 3 alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a külső szárazföldi vagy 

tengeri határon végzett, az első albekezdés 

a) és b) pontjában említett ellenőrzések 

aránytalanul hatnának a határforgalom 

áramlására, a tagállamok célzottan 

végezhetnek ilyen ellenőrzéseket a 

valamely tagállam belső biztonságával, 

közrendjével, nemzetközi kapcsolataival 
vagy a közegészségüggyel kapcsolatos 

veszély értékelése alapján. 

Amennyiben a külső szárazföldi vagy 

tengeri határon végzett, az első albekezdés 

a) és b) pontjában említett ellenőrzések 

aránytalanul hatnának a határforgalom 

áramlására, az érintett tagállamok célzottan 

végezhetnek ilyen ellenőrzéseket, feltéve, 

hogy egy kockázatelemzés azt mutatja, 

hogy ez az eltérés nem érinti az Unió belső 

biztonságát, a tagállamok közrendjét vagy 

nemzetközi kapcsolatait, és a 

közegészségügy számára sem jelent 

fenyegetést. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – a pont 

562/2006/EK rendelet 

7 cikk – 2 bekezdés – b pont – 4 alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Minden tagállam továbbítja 

kockázatértékelését a 2007/2004/EK 

tanácsi rendelet által létrehozott, az 

Európai Unió Tagállamai Külső Határain 

Való Operatív Együttműködési 

Igazgatásért Felelős Európai 

Ügynökségnek, és három havonta jelentést 

tesz a Bizottságnak, valamint a fenti 

Ügynökségnek a célzottan végzett 

ellenőrzések alkalmazásáról. 

Minden tagállam továbbítja 

kockázatértékelését és annak frissítéseit a 

2007/2004/EK tanácsi rendelet által 

létrehozott, az Európai Unió Tagállamai 

Külső Határain Való Operatív 

Együttműködési Igazgatásért Felelős 

Európai Ügynökségnek, és három havonta 

jelentést tesz a Bizottságnak, valamint a 

fenti Ügynökségnek a célzottan végzett 

ellenőrzések alkalmazásáról. A Bizottság 

köteles szorosan nyomon követni a 

helyzetet és az Európai Parlamentet az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

schengeni térség működéséről félévente 

készített jelentések keretében tájékoztatni. 
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