
AD\1132630HU.docx PE604.668v03-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2014-2019

Külügyi Bizottság

2016/0357(COD)

23.8.2017

VÉLEMÉNY

a Külügyi Bizottság részéről

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU, az (EU) 2016/399, az (EU) 2016/794 
és az (EU) 2016/1624 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
COM(2016)731 – C8-0466/2016 – 2016/0357 (COD)

A vélemény előadója: David McAllister



PE604.668v03-00 2/29 AD\1132630HU.docx

HU

PA_Legam

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
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3 a) Az ETIAS az Unió 27 állam- és 
kormányfője által elfogadott és aláírt 
2016. szeptember 16-i pozsonyi útitervben 
foglalt egyik prioritás megvalósítása.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) A Bizottságnak az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjével és a 
tagállamokkal együttműködve nagy 
fontosságot kell tulajdonítania az ETIAS 
létrehozásával kapcsolatos külpolitikai 
aspektusoknak, és az érintett harmadik 
országok számára időben és 
lényegretörően ismertetnie kell az ETIAS 
céljait, hangsúlyozva a vízumkötelezettség 
és az utazásengedélyezés közötti alapvető 
politikai, jogi és gyakorlati különbségeket.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 b) A Bizottságnak az ETIAS-rendelet 
hatálybalépése előtt, időben 
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kommunikációs kampányokat kell 
indítania a megfelelő harmadik 
országokban, hogy az utazók kellő 
tájékoztatást kapjanak az ETIAS 
keretében nyújtott engedély iránti 
kérelmezési eljárásról, az elutasítás esetén 
rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekről, valamint az előzetes 
engedéllyel rendelkező utazók 
zökkenőmentes és gyorsabb határátlépését 
lehetővé tevő pozitív aspektusokról.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ETIAS rendszernek létre kell 
hoznia egy utazási engedélyt olyan 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, akik mentesülnek azon 
kötelezettség alól, hogy a külső határok 
átlépéséhez vízummal kelljen 
rendelkezniük („vízumkötelezettség”), 
lehetővé téve annak megítélését, hogy 
jelenlétük a tagállamok területén jelent-e 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatot. Az érvényes utazási engedély a 
tagállamok területére való belépés új 
feltétele lenne, ugyanakkor az utazási 
engedély puszta birtoklása nem jogosítaná 
fel automatikusan annak birtokosát a 
belépésre.

(9) Egy sor összetett reformot hajtott 
végre számos harmadik ország annak 
érdekében, hogy állampolgáraik számára 
elérjék a vízummentes utazást, és az Unió 
sikeres erőfeszítéseik elismeréseként 
biztosítja számukra a vízummentes 
rendszert. Az ETIAS rendszernek ezért
létre kell hoznia egy utazási engedélyt 
olyan harmadik országbeli állampolgárok 
számára, akik mentesülnek azon 
kötelezettség alól, hogy a külső határok 
átlépéséhez vízummal kelljen 
rendelkezniük („vízumkötelezettség”), 
lehetővé téve annak kizárólagos 
megítélését, hogy egyes személyek 
jelenléte a tagállamok területén jelent-e 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatot. Következésképpen az érvényes 
utazási engedély a tagállamok területére 
való belépés új feltétele lenne. Ugyanakkor 
az utazási engedély puszta birtoklása nem 
biztosítana automatikus beutazási jogot.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A céljai megvalósítása érdekében 
az ETIAS rendszernek biztosítania kell egy 
online kérelmi formanyomtatványt, 
amelyen a kérelmezőnek nyilatkoznia kell 
a személyazonosságáról, az úti 
okmányáról, a lakóhelyének adatairól, az 
elérhetőségeiről, az iskolai végzettségéről, 
a jelenlegi foglalkozásáról, arról, hogy 
családtagja-e egy uniós polgárnak vagy a 
szabad mozgás uniós jogával rendelkező 
harmadik országbeli állampolgárnak, és 
nem rendelkezik tartózkodási kártyával, ha 
a kérelmező kiskorú, akkor a felelős 
személy azonosító adatairól, valamint 
válaszolnia kell egy sor, a hátterére 
vonatkozó kérdésre (függetlenül attól, hogy 
a kérelmező szenved-e bármely esetlegesen 
járványt okozó betegségben, az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
Nemzetközi Egészségügyi Szabályzatában 
(IHR) meghatározottak szerint, illetőleg 
egyéb fertőző vagy ragályos, parazitás 
megbetegedésben, szerepel-e a bűnügyi 
nyilvántartásokban, járt-e háborús 
övezetekben, illetőleg született-e a 
kérelmezőre vonatkozó kiutasítási 
határozat vagy a terület elhagyására 
felszólító határozat). A kérelmezők 
egészségügyi adataihoz való hozzáférés 
csak annak eldöntéséhez lenne 
engedélyezett, hogy az adott személyek 
veszélyt jelentenek-e a közegészségügyre.

(16) A céljai megvalósítása érdekében 
az ETIAS rendszernek biztosítania kell egy 
online kérelmi formanyomtatványt, 
amelyen a kérelmezőnek nyilatkoznia kell 
a személyazonosságáról, az úti 
okmányáról, a lakóhelyének adatairól, az 
elérhetőségeiről, a jelenlegi 
foglalkozásáról, arról, hogy családtagja-e 
egy uniós polgárnak vagy a szabad mozgás 
uniós jogával rendelkező harmadik 
országbeli állampolgárnak, és nem 
rendelkezik tartózkodási kártyával, ha a 
kérelmező kiskorú, akkor a felelős személy 
azonosító adatairól, valamint válaszolnia 
kell egy sor, a hátterére vonatkozó kérdésre 
(függetlenül attól, hogy a kérelmező 
szenved-e bármely esetlegesen járványt 
okozó betegségben, az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) Nemzetközi 
Egészségügyi Szabályzatában (IHR) 
meghatározottak szerint, illetőleg egyéb 
fertőző vagy ragályos, parazitás 
megbetegedésben, szerepel-e a bűnügyi 
nyilvántartásokban, járt-e háborús 
övezetekben, illetőleg született-e a 
kérelmezőre vonatkozó kiutasítási 
határozat vagy a terület elhagyására 
felszólító határozat). A kérelmezők 
egészségügyi adataihoz való hozzáférés 
csak annak eldöntéséhez lenne 
engedélyezett, hogy az adott személyek 
veszélyt jelentenek-e a közegészségügyre.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az ETIAS rendszernek be kell 
fogadnia a kérelmező nevében más által 
benyújtott kérelmeket is olyan esetekben, 
amikor egyes utasok bármilyen okból 
nincsenek abban a helyzetben, hogy maguk 

(17) Az ETIAS-t felhasználóbarát 
platformnak kell kialakítani, amely 
minden fontos információt megad a 
kérelmező nyelvén vagy egy olyan 
nyelven, amelyet a kérelmező ért. Az 
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nyújtsák be a kérelmüket. Ilyen esetekben a 
kérelmet az utas által meghatalmazott 
harmadik személynek vagy az utasért 
törvényesen felelős személynek kell 
benyújtania, feltéve, hogy e személynek az 
azonosító adatait feltüntetik a kérelmi 
formanyomtatványon.

ETIAS rendszernek be kell fogadnia a 
kérelmező nevében más által benyújtott 
kérelmeket is olyan esetekben, amikor 
egyes utasok bármilyen okból nincsenek 
abban a helyzetben, hogy maguk nyújtsák 
be a kérelmüket. Ilyen esetekben a 
kérelmet az utas által meghatalmazott 
harmadik személynek vagy az utasért 
törvényesen felelős személynek kell 
benyújtania, feltéve, hogy e személynek az 
azonosító adatait feltüntetik a kérelmi 
formanyomtatványon. Az ETIAS-nak 
létesítményeket  (terminálokat) kell 
kialakítania a kérelmek benyújtására a 
főbb repülőtereken, a kikötőkben és a 
főbb szárazföldi határátkelőknél. Az 
utazási irodák számára lehetővé kell tenni 
egyéni és/vagy csoportos jelentkezések 
létrehozását.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A kérelmező által szolgáltatott 
személyes adatok ETIAS általi 
feldolgozása kizárólagosan a következő 
célokat szolgálhatja: az (EU) 2016/399 
rendeletben24 megállapított jogosultsági 
kritériumoknak való megfelelés előzetes 
ellenőrzése; annak értékelése, hogy a 
kérelmező esetében fennáll-e az 
irreguláris migráció valószínűsége; 
illetőleg annak értékelése, hogy a 
kérelmező belépése az Unió területére 
veszélyt jelenthet-e az Unióban a 
biztonságra vagy a közegészségügyre.

(20) A kérelmező által szolgáltatott 
személyes adatok ETIAS általi 
feldolgozása kizárólagosan a következő 
célokat szolgálhatja: az (EU) 2016/399 
rendeletben24 megállapított jogosultsági 
kritériumoknak való megfelelés előzetes 
ellenőrzése; annak értékelése, hogy a 
kérelmező esetében a múltban 
megtagadták-e a belépést vagy a 
kérelmező túllépte-e a tartózkodási időt; 
illetőleg annak értékelése, hogy a 
kérelmező belépése az Unió területére 
veszélyt jelenthet-e az Unióban a 
biztonságra vagy a közegészségügyre.

_________________ _________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. 
március 9-i (EU) 2016/399 rendelete a 
személyek határátlépésére irányadó 
szabályok uniós kódexéről (Schengeni 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. 
március 9-i (EU) 2016/399 rendelete a 
személyek határátlépésére irányadó 
szabályok uniós kódexéről (Schengeni 
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határ-ellenőrzési kódex). határ-ellenőrzési kódex).

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az ilyen kockázatok értékelését 
nem lehet elvégezni anélkül, hogy 
feldolgoznánk a fenti (16) 
preambulumbekezdésben felsorolt 
személyes adatokat. A kérelmekben foglalt 
személyes adatok minden egyes elemét 
össze kell hasonlítani az információs 
rendszerekben (a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS), a Vízuminformációs 
Rendszer (VIS), az Europol adatai, az 
Interpol ellopott vagy elveszett úti 
okmányokat tartalmazó adatbázisa 
(SLTD), a határregisztrációs rendszer 
(EES), az Eurodac, az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Információs Rendszer 
(ECRIS), illetve az Interpol figyelmeztető 
jelzésekkel társított úti okmányokat 
tartalmazó adatbázisa (Interpol TDAWN)) 
rögzített adatrekordban, fájlban vagy 
figyelmeztető jelzésben szereplő adatokkal, 
vagy az ETIAS figyelőlistával, illetve az 
egyedi kockázati mutatókkal. Az 
összehasonlításhoz használt személyes 
adatok kategóriáit a lekérdezett 
információs rendszerekben, az ETIAS 
figyelőlistában, illetve az egyedi kockázati 
mutatókban szereplő adatkategóriákra kell 
korlátozni.

(21) Az ilyen kockázatok értékelését 
nem lehet elvégezni anélkül, hogy 
feldolgoznánk a fenti (16) 
preambulumbekezdésben felsorolt 
személyes adatokat. A kérelmekben foglalt 
személyes adatok minden egyes elemét 
össze kell hasonlítani az információs 
rendszerekben (a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS), a Vízuminformációs 
Rendszer (VIS), az Europol adatai, az 
Interpol ellopott vagy elveszett úti 
okmányokat tartalmazó adatbázisa 
(SLTD), a határregisztrációs rendszer
(EES), az Eurodac, az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Információs Rendszer 
(ECRIS), illetve az Interpol figyelmeztető 
jelzésekkel társított úti okmányokat 
tartalmazó adatbázisa (Interpol TDAWN), 
beleértve az eltűnt személyek tartózkodási 
helyének meghatározását segítő sárga 
felhívásokat) rögzített adatrekordban, 
fájlban vagy figyelmeztető jelzésben 
szereplő adatokkal, vagy az ETIAS 
figyelőlistával, illetve az egyedi kockázati 
mutatókkal. Az összehasonlításhoz 
használt személyes adatok kategóriáit a
lekérdezett információs rendszerekben, az 
ETIAS figyelőlistában, illetve az egyedi 
kockázati mutatókban szereplő 
adatkategóriákra kell korlátozni.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(24) Azon kérelmezőknek, akiknek 
elutasították az utazási engedély iránti 
kérelmét, jár a jogorvoslati eljáráshoz való 
jog. A jogorvoslati eljárást a kérelemről 
szóló határozatot meghozó tagállamban, e 
tagállam nemzeti jogának megfelelően kell 
lefolytatni.

(24) Azon kérelmezőknek, akiknek 
elutasították az utazási engedély iránti 
kérelmét, jár a jogorvoslati eljáráshoz való 
jog. A jogorvoslati eljárást a kérelemről 
szóló határozatot meghozó tagállamban, e 
tagállam nemzeti jogának megfelelően kell 
lefolytatni. A fellebbezési eljárást 
legfeljebb három hónapon belül le kell 
folytatni.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Ha kivételes körülmények között 
egy tagállam humanitárius okból, nemzeti 
érdekből vagy nemzetközi kötelezettségei
folytán szükségesnek véli, hogy 
engedélyezze egy harmadik ország 
állampolgárának a területére történő 
beutazást, lehetőséget kell biztosítani 
számára, hogy kiadhasson korlátozott 
területi és időbeli érvényességű utazási 
engedélyt.

(30) Ha kivételes körülmények között 
humanitárius okból, nemzeti érdekből vagy 
nemzetközi kötelezettségek folytán 
szükséges, hogy engedélyezzék egy 
harmadik ország állampolgárának a 
beutazást, lehetőséget kell biztosítani 
korlátozott területi és időbeli érvényességű 
utazási engedély kiadására.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az ETIAS rendszerben tárolt 
információkhoz való hozzáférés a 
2002/475/IB tanácsi kerethatározatban26

említett terrorcselekmények vagy a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározatban27

említett egyéb súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és kivizsgálása 
céljából szükséges. Egy konkrét vizsgálat 
során, valamint egy bűntettel gyanúsított 
vagy bűntett áldozatává vált személlyel 
kapcsolatos bizonyítékok és kapcsolódó 
információk megállapítása érdekében 

(34) Az ETIAS rendszerben tárolt 
információkhoz való hozzáférésnek hozzá 
kell járulnia a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározatban26 említett 
terrorcselekmények vagy a 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározatban27 említett egyéb 
súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, 
felderítéséhez és kivizsgálásához. Egy 
konkrét vizsgálat során, valamint egy 
bűntettel gyanúsított vagy bűntett 
áldozatává vált személlyel kapcsolatos 
bizonyítékok és kapcsolódó információk 
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szükség lehet arra, hogy a bűnüldöző 
hatóságok hozzáférjenek az ETIAS 
rendszer által létrehozott információkhoz. 
Az ETIAS rendszerben tárolt adatokra egy 
terrorcselekmény vagy más súlyos 
bűncselekmény elkövetőjének azonosítása 
során is szükség lehet, különösen akkor, ha 
sürgős intézkedésre van szükség. 
Terrorcselekmények vagy más súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
vagy kivizsgálása céljából az ETIAS 
rendszerhez történő hozzáférés a magánélet 
tiszteletben tartására és a személyes adatok 
védelmére vonatkozó alapvető jogokba 
való beavatkozásnak minősül azon 
személyek tekintetében, akiknek az adatait 
az ETIAS feldolgozza. Ezért az ETIAS 
rendszerben tárolt adatokat az e 
rendeletben meghatározott szigorú 
feltételek szerint kell megőrizni és 
hozzáférhetővé tenni a tagállamok kijelölt 
hatóságai és az Európai Rendőrségi Hivatal 
(Europol) számára, annak érdekében, hogy 
az ilyen hozzáféréseket a 
terrorcselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
és kivizsgálása érdekében feltétlenül 
szükségesre korlátozzuk, összhangban a 
vonatkozó követelményekkel, melyeket a 
Bíróság egyértelműen lefektet az ítélkezési 
gyakorlatában, különösen a Digital Rights 
Ireland28 ügyben.

megállapítása érdekében szükség lehet 
arra, hogy a bűnüldöző hatóságok 
hozzáférjenek az ETIAS rendszer által 
létrehozott információkhoz. Az ETIAS 
rendszerben tárolt adatokra egy 
terrorcselekmény vagy más súlyos 
bűncselekmény elkövetőjének azonosítása 
során is szükség lehet, különösen akkor, ha 
sürgős intézkedésre van szükség. 
Terrorcselekmények vagy más súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
vagy kivizsgálása céljából az ETIAS 
rendszerhez történő hozzáférés az alapvető 
jogokba, különösen a magánélet 
tiszteletben tartására és a személyes adatok 
védelmére vonatkozó jogokba való 
beavatkozásnak minősül azon személyek 
tekintetében, akiknek az adatait az ETIAS 
feldolgozza. Ezért az ETIAS rendszerben 
tárolt adatokat az e rendeletben 
meghatározott szigorú feltételek szerint 
kell megőrizni és hozzáférhetővé tenni a 
tagállamok kijelölt hatóságai és az Európai 
Rendőrségi Hivatal (Europol) számára, 
annak érdekében, hogy az ilyen 
hozzáféréseket a terrorcselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése és kivizsgálása érdekében 
feltétlenül szükségesre korlátozzuk, 
összhangban a vonatkozó 
követelményekkel, melyeket a Bíróság 
egyértelműen lefektet az ítélkezési 
gyakorlatában, különösen a Digital Rights 
Ireland28 ügyben.

_________________ _________________

26 A Tanács 2002. június 13-i 2002/475/IB 
kerethatározata a terrorizmus elleni 
küzdelemről (HL L 164., 2002.6.22., 6. o.).

26 A Tanács 2002. június 13-i 2002/475/IB 
kerethatározata a terrorizmus elleni 
küzdelemről (HL L 164., 2002.6.22., 6. o.).

27 A Tanács 2002. június 13-i 2002/584/IB 
kerethatározata az európai 
elfogatóparancsról és a tagállamok közötti 
átadási eljárásokról (HL L 190., 
2002.7.18., 1. o.).

27 A Tanács 2002. június 13-i 2002/584/IB 
kerethatározata az európai 
elfogatóparancsról és a tagállamok közötti 
átadási eljárásokról (HL L 190., 
2002.7.18., 1. o.).

28 Az Európai Bíróság (nagytanács) 2014. 
április 8-i ítélete a C–293/12. és C–594/12. 
sz., Digital Rights Ireland Ltd egyesített 
ügyekben, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Az Európai Bíróság (nagytanács) 2014. 
április 8-i ítélete a C–293/12. és C–594/12. 
sz., Digital Rights Ireland Ltd egyesített 
ügyekben, ECLI:EU:C:2014:238.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Szigorú szabályokat kell 
megállapítani az ETIAS rendszerhez való 
hozzáférés tekintetében, és meg kell 
határozni a szükséges biztosítékokat. Ezen 
túlmenően szükséges az egyének számára 
biztosítani a hozzáféréshez, javításhoz, 
törléshez és jogorvoslathoz – különösen a 
bírósági jogorvoslathoz – való jogot, 
valamint rendelkezni az adatfeldolgozási 
műveletek független hatóságok általi 
felügyeletéről.

(47) Szigorú szabályokat kell 
megállapítani az ETIAS rendszerhez való 
hozzáférés tekintetében, és meg kell 
határozni a szükséges biztosítékokat. Az 
adatok ETIAS keretében való gyűjtésének, 
tárolásának és felhasználásának minden 
esetben meg kell felelnie az az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának. Ezen 
túlmenően szükséges az egyének számára 
biztosítani a hozzáféréshez, javításhoz, 
törléshez és jogorvoslathoz – különösen a 
bírósági jogorvoslathoz – való jogot, 
valamint rendelkezni az adatfeldolgozási 
műveletek független hatóságok általi 
felügyeletéről.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
50 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az iskolai végzettség szintjére és 
területére, a jelenlegi foglalkozásra és a 
munkakörre vonatkozóan az utazási 
engedély iránti kérelmi 
formanyomtatványon feltett kérdésekhez 
tartozó válaszok egy előre meghatározott 
listájának elfogadása,

- a jelenlegi foglalkozásra és a 
beosztásra vonatkozóan az utazási 
engedély iránti igénylőlapon feltett 
kérdésekhez tartozó válaszok egy előre 
meghatározott listájának elfogadása,

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
50 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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- az utazási engedély díjának 
megfizetésére alkalmazható fizetési módok 
és folyamat meghatározása, figyelembe 
véve a technológiai fejlesztéseket és azok 
rendelkezésre állását, valamint a díj 
összegének módosítása,

- a díj összegének módosítása, az
utazási engedély díjának megfizetésére 
alkalmazható fizetési módok és folyamat 
meghatározása, figyelembe véve a 
technológiai fejlesztéseket és azok 
rendelkezésre állását, annak érdekében, 
hogy a vízummentes harmadik országok 
azon állampolgárai, akik nem 
rendelkeznek hozzáféréssel bizonyos 
fizetési módokhoz, ne ütközzenek 
akadályokba az ETIAS-engedély 
beszerzése során,

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Különösen fontos, hogy a Bizottság 
az előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten, és hogy e konzultációkra 
a jogalkotás minőségének javításáról szóló,
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(51) Különösen fontos, hogy a Bizottság 
az előkészítő munkája során 
hatástanulmányt készítsen és megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői és diplomáciai szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor. Emellett 
konzultálni kell az EKSZ-szel és a 
vízummentességet élvező harmadik 
országok képviseleteivel. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. 
E szakértői csoportokban az EKSZ 
képviselőinek is részt kell venniük.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
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3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e a) „irreguláris migráció kockázata” 
annak kockázata, hogy egy harmadik 
országbeli állampolgár esetében nem 
teljesülnek az (EU) 2016/399 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében 
előírt beutazási és tartózkodási feltételek;

Indokolás

Az irreguláris migráció kockázatának meghatározása az európai adatvédelmi biztos 
ajánlásának megfelelően bekerül a javaslatba.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e a) „biztonsági kockázat“: valamely 
tagállam közrendjét, belső biztonságát 
vagy nemzetközi kapcsolatait érintő 
fenyegetés kockázata;

Indokolás

A biztonsági kockázat meghatározása az európai adatvédelmi biztos ajánlásának megfelelően 
bekerül a javaslatba.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul a magas szintű 
biztonsághoz a kérelmezőknek a külső 
határokon található határátkelőhelyekre 
való megérkezését megelőző alapos 
biztonsági szempontú kockázatelemzése 
révén, annak meghatározása érdekében, 
hogy vannak-e tényszerű bizonyítékok 

a) hozzájárul a magas szintű 
biztonsághoz a kérelmezőknek a külső 
határokon található határátkelőhelyekre 
való megérkezését megelőző alapos 
biztonsági szempontú kockázatelemzése 
révén, annak meghatározása érdekében, 
hogy vannak-e tényszerű bizonyítékok, 
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vagy megalapozott indokok, melyek 
alapján megállapítható, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén 
biztonsági kockázatot jelent;

melyek alapján megállapítható, hogy egy 
adott személy jelenléte a tagállamok 
területén biztonsági kockázatot jelent;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) támogatja a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS) átadás vagy kiadatás 
céljából letartóztatandó személyekkel, 
eltűnt személyekkel, bírósági eljárásban 
való segítségnyújtás céljából keresett 
személyekkel, valamint rejtett vagy célzott 
ellenőrzés céljából keresett személyekkel 
kapcsolatos figyelmeztető jelzésekre 
vonatkozó célkitűzéseit;

e) támogatja a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS) átadás vagy kiadatás 
céljából letartóztatandó személyekkel, 
eltűnt személyekkel, bírósági eljárásban 
való segítségnyújtás céljából keresett 
személyekkel, különösen gyermekekkel, 
valamint rejtett vagy célzott ellenőrzés 
céljából keresett személyekkel kapcsolatos 
figyelmeztető jelzésekre vonatkozó 
célkitűzéseit;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 a) Az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség alapjogi tisztviselője felelős a 
kérelmek feldolgozásának és a 28. cikk 
rendelkezései végrehajtásának rendszeres 
ellenőrzéséért, többek között az alapvető 
jogokra gyakorolt hatásaik rendszeres 
felmérése révén, különös tekintettel a 
magánélet védelmére. Az Európai Határ-
és Partvédelmi Ügynökség adatvédelmi 
felelőse felelős a kérelmek 
feldolgozásának rendszeres ellenőrzéséért, 
többek között a személyes adatok 
védelmére gyakorolt hatásaik rendszeres 
felmérése révén.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kérelmezők kérelmüket egy 
kifejezetten e célt szolgáló, nyilvánosan 
elérhető honlapon vagy mobil eszközökhöz 
használatos mobil alkalmazáson keresztül, 
egy elektronikus kérelmi 
formanyomtatvány kitöltésével nyújthatják 
be, kellő időben bármely tervezett utazást 
megelőzően.

(1) A kérelmezők kérelmüket egy 
kifejezetten e célt szolgáló, nyilvánosan 
elérhető honlapon, mobil eszközökhöz 
használatos mobil alkalmazáson vagy adott 
esetben a kérelmek benyújtására szolgáló 
létesítményeken (terminálokon) keresztül, 
egy elektronikus kérelmi 
formanyomtatvány kitöltésével nyújthatják 
be, kellő időben bármely tervezett utazást 
megelőzően.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérelmet benyújthatja maga a 
kérelmező, illetve egy olyan személy vagy 
kereskedelmi közvetítő, aki megfelelő 
felhatalmazással bír a kérelemnek a 
kérelmező nevében történő benyújtására.

(2) A kérelmet benyújthatja maga a 
kérelmező, illetve egy olyan személy vagy 
kereskedelmi közvetítő, aki megfelelő 
felhatalmazással bír a kérelemnek a 
kérelmező nevében történő benyújtására. A 
harmadik országokban működő uniós 
küldöttségek a kérelmezők számára 
megadják a szükséges segítséget.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvánosan elérhető honlapnak 
és a mobil eszközökhöz használatos mobil 
alkalmazásnak a kérelmi 
formanyomtatványt széles körben 
elérhetővé, és a kérelmezők számára 
ingyenesen, könnyen hozzáférhetővé kell 

(2) A nyilvánosan elérhető honlapnak 
és a mobil eszközökhöz használatos mobil 
alkalmazásnak a kérelmi 
formanyomtatványt széles körben 
elérhetővé, és a kérelmezők számára 
ingyenesen, könnyen hozzáférhetővé kell 
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tennie. tennie. A fogyatékossággal élő személyek 
számára biztosítani kell a honlap és a 
mobil alkalmazás akadálymentes 
hozzáférhetőségét.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) e-mail cím, telefonszám; g) e-mail cím és ha van, telefonszám;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az iskolai végzettség (szintje és 
szakterülete);

törölve

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) kiskorúak esetén a kérelmező felett 
szülői felügyeletet gyakorló személy vagy 
a törvényes gyám vezetékneve és 
utóneve(i);

k) kiskorúak esetén a kérelmező felett 
szülői felügyeletet gyakorló személy vagy 
a törvényes gyám vezetékneve és 
utóneve(i), e-mail címe vagy telefonszáma 
és lakcíme;

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) az illető menekült vagy hontalan 
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személy-e;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) abban az esetben, ha a kérelmet 
nem maga a kérelmező tölti ki, a kitöltő 
személy vezetékneve és utóneve(i), adott 
esetben a társaság, szervezet e-mail címe, 
levelezési címe, telefonszáma; a 
kérelmezőhöz fűződő viszony, és egy 
elektronikusan aláírt képviselői 
nyilatkozat.

m) abban az esetben, ha a kérelmet 
nem maga a kérelmező tölti ki és csoportok 
által kitöltött kérelmek esetén a kitöltő 
személy vezetékneve és utóneve(i), adott 
esetben a társaság, szervezet e-mail címe, 
levelezési címe, telefonszáma; a 
kérelmezőhöz fűződő viszony, és egy 
elektronikusan aláírt képviselői 
nyilatkozat.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kérelmezőnek egy előre 
meghatározott listából választja ki az 
iskolai végzettsége szintjét és szakterületét, 
jelenlegi foglalkozását és munkakörét. A 
Bizottságot felhatalmazást kap arra, hogy a 
78. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen 
előre meghatározott listák létrehozása 
érdekében.

(3) A kérelmező egy előre 
meghatározott listából választja ki jelenlegi 
foglalkozását és munkakörét. A Bizottságot 
felhatalmazást kap arra, hogy a 78. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el ezen előre 
meghatározott listák létrehozása 
érdekében.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) elítélték-e valaha bűncselekményért 
bármely országban;

b) elítélték-e valaha a 3. cikk m) 
pontja szerinti súlyos bűncselekményért 
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bármely országban;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 78. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az utazási engedély díjának 
megfizetésére alkalmazandó fizetési 
módokra és folyamatra, valamint e díj 
összegének változtatására vonatkozóan.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 78. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az utazási engedély díjának 
megfizetésére alkalmazandó fizetési 
módokra és folyamatra, valamint e díj 
összegének változtatására vonatkozóan. A 
Bizottság figyelembe veszi a technológiai 
fejlesztéseket és azok rendelkezésre 
állását, annak érdekében, hogy a 
vízummentes harmadik országok azon 
állampolgárai, akik nem rendelkeznek 
hozzáféréssel bizonyos fizetési módokhoz, 
ne ütközzenek akadályokba az ETIAS-
engedély beszerzése során.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) a kérelem benyújtásához használt 
úti okmány egyezik-e bármely olyan úti 
okmánnyal, amely az Interpol TDAWN-
rendszerének valamely fájljában szerepel;

m) a kérelem benyújtásához használt 
úti okmány egyezik-e bármely olyan úti 
okmánnyal, amely az Interpol TDAWN-
rendszerének valamely fájljában –
beleértve az eltűnt személyek tartózkodási 
helyének meghatározását segítő sárga 
felhívásokat – szerepel;

Módosítás 33
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) eltűnt személyekre vonatkozó 
figyelmeztető jelzés;

b) eltűnt személyekre, különösen 
gyermekekre vonatkozó figyelmeztető 
jelzés;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk

A vízummentességet élvező államban 
tartózkodó menekültekre és hontalan 
személyekre vonatkozó különös szabályok

Ha egy, a 2. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett menekült vagy 
hontalan személy utazási engedély iránti 
kérelmet nyújt be, az alábbi különös 
szabályok alkalmazandók:

a) a kérelmezőnek meg kell adnia a 
15. cikk (2) bekezdésének la) pontjában 
említett státuszát;

b) a kérelmezőnek nem kell 
válaszolnia a 15. cikk (4) bekezdésének c) 
pontjában foglalt kérdésre;

c) a 16. cikkben említett díjat el kell 
engedni.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A további információk vagy 
dokumentumok benyújtására irányuló 
kérelmet a kérelemfájlban rögzített 
kapcsolattartási e-mail címre kell küldeni. 

(2) A további információk vagy 
dokumentumok benyújtására irányuló 
kérelmet a kérelemfájlban rögzített 
kapcsolattartási e-mail címre kell küldeni. 
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A további információk vagy 
dokumentumok benyújtására irányuló 
kérelemben egyértelműen fel kell tüntetni, 
hogy a kérelmező mely információt vagy 
dokumentumokat köteles benyújtani. A 
kérelmező a kért további információkat 
vagy dokumentumokat közvetlenül az 
ETIAS Nemzeti Egységnek nyújtja be a 6. 
cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett biztonságos felhasználóifiók-
szolgáltatáson keresztül, a hiánypótlásra 
vonatkozó kérelem kézhezvételétől 
számított 7 munkanapon belül.

A további információk vagy 
dokumentumok benyújtására irányuló 
kérelemben egyértelműen fel kell tüntetni, 
hogy a kérelmező mely információt vagy 
dokumentumokat köteles benyújtani. A 
kérelmező a kért további információkat 
vagy dokumentumokat közvetlenül az 
ETIAS Nemzeti Egységnek nyújtja be a 6. 
cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett biztonságos felhasználóifiók-
szolgáltatáson keresztül, a hiánypótlásra 
vonatkozó kérelem kézhezvételétől 
számított 7 munkanapon belül. A 
kérelmezőnek jogában áll, hogy a kért 
dokumentum benyújtásához rendelkezésre 
álló idő meghosszabbítását kérje. A 
dokumentum benyújtásához rendelkezésre 
álló időt legfeljebb 30 munkanappal lehet 
meghosszabbítani.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E felszólításról a tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége értesíteni a kérelmezőt a 
kérelemfájlban rögzített kapcsolattartási e-
mail címen.

(5) E felszólításról a tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége értesíti a kérelmezőt a 
kérelemfájlban rögzített kapcsolattartási e-
mail címen vagy telefonon.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a kérelmező nem 
válaszol e felszólításra a határidőn belül, 
vagy nem jelenik meg az interjún, a 
kérelmet a 31. cikk (1) bekezdésével 
összhangban el kell utasítani, és a felelős 
tagállam ETIAS Nemzeti Egységének erről 
haladéktalanul tájékoztatnia kell a 

(6) Amennyiben a kérelmező kellően 
alátámasztott indokolás nélkül nem 
válaszol e felszólításra a határidőn belül, 
vagy nem jelenik meg az interjún, a 
kérelmet a 31. cikk (1) bekezdésével 
összhangban el kell utasítani, és a felelős 
tagállam ETIAS Nemzeti Egységének erről 
haladéktalanul tájékoztatnia kell a 
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kérelmezőt. kérelmezőt.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Europol számára semmi esetre 
sem biztosítható hozzáférés a 
kérelmezőnek a 15. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában említett iskolai végzettségére, 
illetve a kérelmezőnek a 15. cikk (4) 
bekezdésének a) pontjában említett 
egészségügyi állapotára vonatkozó 
személyes adatokhoz.

(3) Az Europol számára semmi esetre 
sem biztosítható hozzáférés a 
kérelmezőnek a 15. cikk (4) bekezdésének 
a) pontjában említett egészségügyi 
állapotára vonatkozó személyes adatokhoz.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) [a határregisztrációs rendszer által 
előállított statisztikák, melyek az utazók 
egy meghatározott csoportja esetében az 
engedélyezett tartózkodási időt túllépő 
személyek és az elutasított beléptetések 
rendellenes arányát jelzik; ] 

a) [a határregisztrációs rendszer által 
előállított statisztikák, melyek az 
engedélyezett tartózkodási időt túllépő 
személyek és az elutasított beléptetések 
rendellenes arányát jelzik;] 

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ETIAS által a 73. cikkel 
összhangban előállított statisztikák, melyek 
az irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi kockázat 
miatt elutasított utazási engedélyek 
rendellenes arányát jelzik;

b) az ETIAS által a 73. cikkel 
összhangban előállított statisztikák, melyek 
biztonsági vagy közegészségügyi kockázat 
miatt elutasított utazási engedélyek 
rendellenes arányát jelzik;
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az utazók egy meghatározott 
csoportja esetében az engedélyezett 
tartózkodási időt túllépő személyeknek és a 
beléptetések elutasításának az adott 
tagállamban tapasztalt rendellenes 
arányára vonatkozóan a tagállamok által 
szolgáltatott információk;

e) az utazók egy meghatározott 
csoportja esetében az engedélyezett 
tartózkodási időt túllépő személyeknek és a 
beléptetések elutasításának rendellenes 
arányára vonatkozóan a tagállamok által 
szolgáltatott információk;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) iskolai végzettség szintje; törölve

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egyedi kockázati mutatók 
célzottak és arányosak kell, hogy legyenek. 
Semmilyen körülmények között nem 
alapulhatnak egy adott személy faji vagy 
etnikai hovatartozásán, politikai 
véleményén, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésén, szakszervezeti tagságán, 
szexuális életén vagy szexuális 
irányultságán.

(5) Az egyedi kockázati mutatók 
célzottak és arányosak kell, hogy legyenek. 
Semmilyen körülmények között nem 
alapulhatnak egy adott személy faji vagy 
etnikai hovatartozásán, politikai 
véleményén, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésén, szakszervezeti tagságán, 
szexuális életén vagy szexuális 
irányultságán. Konkrét és nyilvánvaló 
kockázat helyett általános adatokon 
alapuló, megelőző célú kockázatiprofil-
készítésre nem kerülhet sor.
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3 a) Óvintézkedéseket kell bevezetni 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
ETIAS-figyelőlista keretében feldolgozott 
személyes adatok megfelelő védelmet 
kapjanak.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3 b) Amennyiben nem megalapozottak 
az ETIAS-figyelőlistába való felvétel 
indokai, az ETIAS-figyelőlistából való 
törlést bármikor lehetővé kell tenni.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azon kérelmezőket, akiknek 
elutasították az utazási engedély iránti 
kérelmét, megilleti a jogorvoslati 
eljáráshoz való jog. A jogorvoslati eljárást 
a kérelemről szóló határozatot meghozó 
tagállamban, e tagállam nemzeti jogának 
megfelelően kell lefolytatni. Az illetékes 
tagállam ETIAS Nemzeti Egysége köteles 
tájékoztatni a kérelmezőket a jogorvoslati 
eljárás esetén követendő procedúráról.

(2) Azon kérelmezőket, akiknek 
elutasították az utazási engedély iránti 
kérelmét, megilleti a jogorvoslati 
eljáráshoz való jog. A jogorvoslati eljárást 
a kérelemről szóló határozatot meghozó 
tagállamban, e tagállam nemzeti jogának 
megfelelően kell lefolytatni. Az illetékes 
tagállam ETIAS nemzeti egysége köteles 
írásban, a kérelmezők által értett nyelven 
tájékoztatni a kérelmezőket a jogorvoslati 
eljárás esetén követendő eljárásról. A 
fellebbezési eljárást legfeljebb három 
hónapon belül le kell folytatni.
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kivételes esetben kiadható 
korlátozott területi érvényességű utazási 
engedély, amennyiben ezt az érintett 
tagállam humanitárius okokból, nemzeti 
érdekből vagy nemzetközi kötelezettségei
folytán szükségesnek véli, annak ellenére, 
hogy a 22. cikk értelmében lefolytatott 
manuális értékelési folyamat még nem 
zárult le, illetőleg hogy egy utazási 
engedélyt elutasítottak, megsemmisítettek 
vagy visszavontak.

(1) Kivételes esetben korlátozott 
területi érvényességű utazási engedélyt kell 
kiadni, amennyiben humanitárius okokból, 
nemzeti érdekből vagy nemzetközi 
kötelezettségek folytán szükséges, annak 
ellenére, hogy a 22. cikk értelmében 
lefolytatott manuális értékelési folyamat 
még nem zárult le, illetőleg hogy egy 
utazási engedélyt elutasítottak, 
megsemmisítettek vagy visszavontak.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Egy korlátozott területi 
érvényességű utazási engedély az azt kiadó 
tagállam területén és legfeljebb 15 napig 
érvényes.

(4) Egy korlátozott területi 
érvényességű utazási engedély az azt kiadó 
tagállam területén érvényes.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a 
kérelemfájlban rögzített adatok találatot 
eredményeznek, az ETIAS Központi 
Rendszer lekérdezésének a 15. cikk (2) 
bekezdésének a)–g) és j)–m) pontjában 
említett adatokhoz (ahogyan azok a 
kérelemfájlban rögzítésre kerültek) kell 

(4) Abban az esetben, ha a 
kérelemfájlban rögzített adatok találatot 
eredményeznek, az ETIAS Központi 
Rendszer lekérdezésének a 15. cikk (2) 
bekezdésének a)–g) és j)–m) pontjában 
említett adatokhoz (ahogyan azok a 
kérelemfájlban rögzítésre kerültek) kell 



AD\1132630HU.docx 23/29 PE604.668v03-00

HU

hozzáférést biztosítania, valamint az 
érintett kérelemfájlba az utazási engedély 
kiadása, elutasítása, visszavonása vagy 
megsemmisítése kapcsán, a 33. és a 37. 
cikkel összhangban bevitt adatokhoz. A 15. 
cikk (2) bekezdése i) pontjában, valamint 
(4) bekezdése b)–d) pontjában említett 
adatokhoz (ahogyan azok a kérelemfájlban 
rögzítésre kerültek) való hozzáférés csak 
akkor biztosítható, ha kifejezetten ezen 
adatok lekérdezését kérelmezték a 
működési egységek a 44. cikk (1) 
bekezdésével összhangban benyújtott, 
indokolással ellátott elektronikus 
kérelemben, és ezt a független ellenőrzés 
jóváhagyta. Az ETIAS Központi Rendszer 
lekérdezése nem biztosíthat hozzáférést a 
15. cikk (2) bekezdésének h) pontjában 
említett, iskolai végzettségre, illetve az arra 
vonatkozó adatokhoz, hogy a kérelmező 
jelenthet-e a 15. cikk (4) bekezdésének a) 
pontja értelmében közegészségügyi 
kockázatot.

hozzáférést biztosítania, valamint az 
érintett kérelemfájlba az utazási engedély 
kiadása, elutasítása, visszavonása vagy 
megsemmisítése kapcsán, a 33. és a 37. 
cikkel összhangban bevitt adatokhoz. A 15. 
cikk (2) bekezdése i) pontjában, valamint 
(4) bekezdése b)–d) pontjában említett 
adatokhoz (ahogyan azok a kérelemfájlban 
rögzítésre kerültek) való hozzáférés csak 
akkor biztosítható, ha kifejezetten ezen 
adatok lekérdezését kérelmezték a 
működési egységek a 44. cikk (1) 
bekezdésével összhangban benyújtott, 
indokolással ellátott elektronikus 
kérelemben, és ezt a független ellenőrzés 
jóváhagyta. Az ETIAS Központi Rendszer 
lekérdezése nem biztosíthat hozzáférést az 
arra vonatkozó adatokhoz, hogy a 
kérelmező jelenthet-e a 15. cikk (4) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
közegészségügyi kockázatot.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – az ETIAS Központi 
Egységgel és a tagállamokkal
együttműködésben – tájékoztató 
kampánnyal kíséri az ETIAS rendszer 
működésének elindítását, annak érdekében, 
hogy a harmadik országok e rendelet 
hatálya alá tartozó állampolgárait 
tájékoztassa az utazási engedély 
követelményéről, nevezetesen, hogy e 
személyeknek rendelkezniük kell érvényes 
utazási engedéllyel a külső határok 
átlépésekor.

A Bizottság – az ETIAS Központi 
Egységgel, a tagállamokkal, az e rendelet 
hatálya alá tartozó harmadik országok 
tagállami nagykövetségeivel és az említett 
harmadik országokban működő uniós 
képviseletekkel együttműködésben – jóval
az ETIAS rendszer működésének 
elindítását megelőzően tájékoztatási 
kampányt indít annak érdekében, hogy a 
harmadik országok e rendelet hatálya alá 
tartozó állampolgárait tájékoztassa az 
utazási engedély követelményéről, 
nevezetesen, hogy e személyeknek 
rendelkezniük kell érvényes utazási 
engedéllyel a külső határok átlépésekor.
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvánosan elérhető honlapot, a 
mobil alkalmazást és a fuvarozók által 
használatos internetes átjárót támogató 
infrastruktúrát az eu-LISA helyszínein 
vagy bizottsági helyszíneken kell 
elhelyezni. Ezen infrastruktúrák 
földrajzilag elosztottak kell, hogy 
legyenek, az e rendeletben meghatározott 
funkcióknak a biztonságra, a rendelkezésre 
állásra, a minőségre és a sebességre 
vonatkozóan a (3) bekezdésben 
megállapított feltételekkel összhangban 
történő ellátása érdekében.

(2) A nyilvánosan elérhető honlapot, a 
mobil alkalmazást, a létesítményeket 
(terminálokat) és a fuvarozók által 
használatos internetes átjárót támogató 
infrastruktúrát az eu-LISA helyszínein 
vagy bizottsági helyszíneken kell 
elhelyezni. Ezen infrastruktúrák 
földrajzilag elosztottak kell, hogy 
legyenek, az e rendeletben meghatározott 
funkcióknak a biztonságra, a rendelkezésre 
állásra, a minőségre és a sebességre 
vonatkozóan a (3) bekezdésben 
megállapított feltételekkel összhangban 
történő ellátása érdekében.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS rendszer üzemeltetésének 
megkezdését követően az eu-LISA felelős 
a központi rendszer és a nemzeti egységes 
interfészek műszaki irányításáért. Az eu-
LISA a tagállamokkal együttműködve 
mindig biztosítja a – költség-haszon 
elemzés szerint – legjobb rendelkezésre 
álló technológiát. Az eu-LISA felelős 
továbbá a központi rendszer és a nemzeti 
egységes interfészek közötti 
kommunikációs infrastruktúra, valamint a 
nyilvánosan elérhető honlap, a mobil 
eszközökhöz használatos mobil 
alkalmazás, az e-mail szolgáltatás, a 
biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatás, a 
fuvarozók által használatos internetes 
átjáró, és a 6. cikkben említett kérelmek 
feldolgozásához használt webes 
szolgáltatás és szoftver műszaki 

Az ETIAS rendszer üzemeltetésének 
megkezdését követően az eu-LISA felelős 
a központi rendszer és a nemzeti egységes 
interfészek műszaki irányításáért. Az eu-
LISA a tagállamokkal együttműködve 
mindig biztosítja a – költség-haszon 
elemzés szerint – legjobb rendelkezésre 
álló technológiát. Az eu-LISA felelős 
továbbá a központi rendszer és a nemzeti 
egységes interfészek közötti 
kommunikációs infrastruktúra, valamint a 
nyilvánosan elérhető honlap, a mobil 
eszközökhöz használatos mobil 
alkalmazás, a berendezések (terminálok), 
az e-mail szolgáltatás, a biztonságos 
felhasználóifiók-szolgáltatás, a fuvarozók 
által használatos internetes átjáró, és a 6. 
cikkben említett kérelmek feldolgozásához 
használt webes szolgáltatás és szoftver 
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irányításáért. műszaki irányításáért.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az alapvető jogokkal, különösen az 
emberi jogok európai egyezményével 
(EJEE), az Európai Unió Alapjogi 
Chartájával és a gyermek jogairól szóló 
egyezménnyel kapcsolatos 
kötelezettségeinek teljesítése;

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
2016/794/EU rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikk (1) bekezdése a következő 
n) ponttal egészül ki:

törölve

„n) létrehozza, kezeli és frissíti [az 
Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásáról szóló rendelet] 29. cikkében 
említett ETIAS figyelőlistát, összhangban 
a 18. cikk (2) bekezdésének a) pontjával.” 

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E hat hónapos időszak alatt a 
határőrök tájékoztatják a harmadik 
országok azon állampolgárait, akik a külső 
határok átlépésekor az utazási engedély 

(2) E hat hónapos időszak alatt a 
határőrök, valamint az uniós tagállamok e 
rendelet hatálya alá tartozó országokba 
delegált diplomáciai képviseletei és az 
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meglétére vonatkozó kötelezettség hatálya 
alá esnek, hogy a hat hónapos időszak 
lejártát követően rendelkezniük kell 
érvényes utazási engedéllyel. Ebből a 
célból a határőrök az e kategóriába tartozó 
utasok számára átadnak egy közös 
tájékoztató füzetet.

uniós küldöttségek tájékoztatják a 
harmadik országok azon állampolgárait, 
akik a külső határok átlépésekor az utazási 
engedély meglétére vonatkozó 
kötelezettség hatálya alá esnek, hogy a hat 
hónapos időszak lejártát követően 
rendelkezniük kell érvényes utazási 
engedéllyel. Ebből a célból a határőrök az 
e kategóriába tartozó utasok számára 
átadnak egy közös tájékoztató füzetet. Az 
említett füzetet az e rendelet hatálya alá 
tartozó országokba delegált tagállami 
nagykövetségeken és az uniós 
küldöttségeknél is rendelkezésre kell 
bocsátani.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) iskolai végzettség; törölve

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az eu-LISA a Bizottság kérésére 
rendelkezésre bocsátja az e rendelet 
végrehajtásához kapcsolódó konkrét 
szempontok alapján készített statisztikákat, 
valamint a (3) bekezdés szerinti 
statisztikákat.

(6) Az eu-LISA a Bizottság és az 
Európai Parlament kérésére rendelkezésre 
bocsátja az e rendelet végrehajtásához 
kapcsolódó konkrét szempontok alapján 
készített statisztikákat, valamint a (3) 
bekezdés szerinti statisztikákat.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(5) A Bizottság az (1) bekezdésnek 
megfelelően bejelentett információkat egy 
folyamatosan frissített, nyilvános honlapon 
elérhetővé teszi a tagállamok és a 
nyilvánosság számára.

(5) A Bizottság az (1) bekezdésnek 
megfelelően bejelentett információkat egy 
folyamatosan frissített, nyilvános és 
hozzáférhető honlapon elérhetővé teszi a 
tagállamok és a nyilvánosság számára.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az Unió és az érintett harmadik 
ország közötti diplomáciai kapcsolatokra 
gyakorolt hatás
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