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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 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az irreguláris migráció 

visszaszorítására és az irreguláris 

migránsok visszatérési arányának 

növelésére irányuló átfogó 

erőfeszítéseknek alapvető részét képezi 

azon harmadik országbeli állampolgárok 

visszaküldése – az alapvető jogok és 

különösen a visszaküldés tilalmát kimondó 

elv maradéktalan tiszteletben tartása 

mellett, valamint a 2008/115/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek 

megfelelően – , akik nem vagy már nem 

felelnek meg a tagállami beutazási vagy 

tartózkodási feltételeknek. 

(1) Az irreguláris migráció 

visszaszorítására és a származási vagy 

tranzitországnak számító harmadik 

országokkal szoros együttműködésben 

való kezelésére irányuló átfogó 

erőfeszítéseknek alapvető részét képezi 

azon harmadik országbeli állampolgárok 

visszaküldése – az alapvető jogok és a 

visszaküldés tilalmát kimondó, az Európai 

Unió Alapjogi Chartájában és az 1951. évi 

genfi egyezményben rögzített elv 

maradéktalan tiszteletben tartása mellett, 

valamint a 2008/115/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek 

megfelelően –, akik nem vagy már nem 

felelnek meg a tagállami beutazási vagy 

tartózkodási feltételeknek. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamoknak minden szükséges 

intézkedést meg kell hozniuk a 

jogellenesen tartózkodó harmadik 

országbeli állampolgárok hatékony és 

arányos módon történő kiutasítása 

érdekében, a 2008/115/EK irányelv 

rendelkezéseinek megfelelően. 

(3) A tagállamoknak minden szükséges 

intézkedést meg kell hozniuk a 

jogellenesen tartózkodó harmadik 

országbeli állampolgárok hatékony és 

arányos módon történő kiutasítása 

érdekében, az alapvető jogok tiszteletben 

tartása és különösen a visszaküldés 

tilalmának érvényesülése és a migránsok 

emberi jogainak védelme mellett, a 

2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek 
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megfelelően. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A kiutasításra vonatkozó 

figyelmeztető jelzéseket késedelem nélkül 

törölni kell, miután a 2008/115/EK 

irányelv rendelkezéseinek megfelelően 

kiutasítási határozatot kiadó tagállamot 

vagy illetékes hatóságot értesítették a 

visszatérés megtörténtéről. Amennyiben a 

kiutasítási határozathoz beutazási tilalom is 

társul, ez utóbbit be kell vinni a SIS-be az 

(EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-

ellenőrzés] 24. cikkének (3) bekezdésével 

összhangban. Ilyen esetben a 

tagállamoknak minden szükséges 

intézkedést meg kell tenniük annak 

biztosítása érdekében, hogy a harmadik 

országbeli állampolgár schengeni 

térségből való távozásának pillanata és a 

beutazási tilalomra vonatkozó 

figyelmeztető jelzés SIS-ben történő 

aktiválása között ne legyen időbeli eltérés. 

(12) A kiutasításra vonatkozó 

figyelmeztető jelzéseket késedelem nélkül 

törölni kell, miután a 2008/115/EK 

irányelv rendelkezéseinek megfelelően 

kiutasítási határozatot kiadó tagállamot 

vagy illetékes hatóságot értesítették a 

visszatérés megtörténtéről. Amennyiben a 

kiutasítási határozathoz beutazási tilalom is 

társul, ez utóbbit be kell vinni a SIS-be az 

(EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-

ellenőrzés] 24. cikkének (3) bekezdésével 

összhangban. Ilyen esetben a 

tagállamoknak minden szükséges 

intézkedést meg kell tenniük annak 

biztosítása érdekében, hogy a valamely 

tagállami külső határ harmadik országbeli 

állampolgár általi átlépésének pillanata és 

a beutazási tilalomra vonatkozó 

figyelmeztető jelzés SIS-ben történő 

aktiválása között ne legyen időbeli eltérés. 

Indokolás 

A schengeni térség fogalmának használata nincs összhangban a 6. cikk szóhasználatával: 

„Ha egy kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó harmadik országbeli 

állampolgár a kibocsátó tagállam külső határán lép ki, a visszatérésről megerősítést küldenek 

az illetékes hatóság számára, a nemzeti joggal összhangban.” 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A SIS-ben kezelt vagy a kiegészítő 

információk cseréje keretében továbbított 

adatok hasznosak lehetnek a végrehajtó 

(16) A SIS-ben kezelt vagy a kiegészítő 

információk cseréje keretében továbbított 

adatok hasznosak lehetnek a végrehajtó 
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tagállamok számára a jogellenesen 

tartózkodó harmadik országbeli 

állampolgárok gyors azonosítása és 

okmánypótlása szempontjából, ami az 

érintettek harmadik országba való 

visszatérését célozza. Eseti alapon lehetővé 

kell tenni, hogy az ilyen adatok és 

információk egy harmadik országgal is 

megoszthatók legyenek az említett célból. 

Bármilyen személyes adat megosztására 

csakis világos feltételek mellett, az (EU) 

2016/679 rendelet rendelkezéseinek 

megfelelően és a figyelmeztető jelzést 

kiadó tagállam beleegyezésével kerülhet 

sor. 

tagállamok számára a jogellenesen 

tartózkodó harmadik országbeli 

állampolgárok gyors azonosítása és 

okmánypótlása szempontjából, ami az 

érintettek harmadik országba való 

visszatérését célozza. Eseti alapon lehetővé 

kell tenni, hogy az ilyen adatok és 

információk egy harmadik országgal is 

megoszthatók legyenek az említett célból. 

Erre azonban csak a kiutasításra 

vonatkozó jogerős határozat meghozatala 

után kerülhet sor. Bármilyen személyes 

adat megosztására csakis világos feltételek 

mellett, az (EU) 2016/679 rendelet 

rendelkezéseinek – különösen 6. cikke (1) 

bekezdése f) pontjának, 8. cikkének, 12. 

cikke (1) bekezdésnek és gyermekek 

esetében 40. cikke (2) bekezdése g) 

pontjának – megfelelően és a 

figyelmeztető jelzést kiadó tagállam 

beleegyezésével kerülhet sor. 

Indokolás 

Nem továbbíthatók harmadik országnak adatok a 2008/115/EK irányelv szerint meghozott 

kiutasítási határozat jogerőre emelkedése előtt, azaz mielőtt a lehetséges jogorvoslati vagy 

fellebbezési lehetőségeket kimerítették volna, illetve a kérelmező ezzel kapcsolatos kérelmét 

elfogadhatatlanná nyilvánították volna. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (16a) A gyermekekkel kapcsolatos 

esetekben e rendelet alkalmazása során 

elsődleges szempontként kell figyelembe 

venni a gyermek mindenek felett álló 

érdekékét. Ha a SIS-be gyermekre 

vonatkozó adatot rögzítenek, azt csak 

eltűnt gyermekekkel kapcsolatos ügyek 

megelőzésének, észlelésének és 

kivizsgálásának, valamint a gyermek 

mindenek felett álló érdekeinek védelme 

céljára szabad felhasználni, összhangban 
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a gyermek jogairól szóló ENSZ-

egyezménnyel. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 b preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (16b) A SIS-hez kapcsolódó minden 

intézkedésnek összhangban kell állnia a 

Chartával. A tagállamoknak az Európai 

Unió Menekültügyi Ügynöksége és az 

Európai Unió Alapjogi Ügynöksége által 

közösen megállapított és felügyelt 

iránymutatásokat kell alkalmazniuk, hogy 

közös, az Európai Unió Alapjogi 

Ügynöksége által készített ellenőrző 

listára épülő gyakorlattal rendelkezzenek 

az irreguláris harmadik országbeli 

állampolgárok ujjnyomatának levétele és 

arcképmásának rögzítése tekintetében. A 

tagállamoknak az ujjnyomatvétel és 

arcképmás rögzítésének ideje alatt 

mindenkor tiszteletben kell tartaniuk a 

kiskorú méltóságát és testi épségét. A 

tagállamok nem alkalmazhatnak 

kényszert az ujjnyomatvétel 

megvalósítására. 

Indokolás 

Összhangban a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel, a gyermekkel emberségesen és 

tisztelettel, a korából fakadó szükségleteket figyelembe véve kell bánni. Ezért külön figyelmet 

kell fordítani a kiskorúak különleges helyzetére. A gyermek mindenek felett álló érdekére 

mindig elsődleges figyelmet kell fordítani. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A visszatérésért felelős nemzeti (17) A visszatérésért felelős nemzeti 
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hatóságok között tagállamonként jelentős 

különbségek lehetnek, ráadásul ezek a 

hatóságok egy adott tagállamon belül is 

változhatnak a jogellenes tartózkodás 

okától függően. Az igazságügyi hatóságok 

is kiadhatnak kiutasítási határozatokat a 

2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek 

megfelelően, például a tartózkodási 

engedély vagy jogosultság megadásának 

elutasítása elleni fellebbezés 

eredményeként, vagy büntetőjogi 

szankcióként. A 2008/115/EK irányelvvel 

összhangban a kiutasítási határozatok 

kiadásáért és végrehajtásáért felelős 

valamennyi nemzeti hatóság számára 

hozzáférési jogosultságot kell biztosítani a 

SIS-hez a kiutasításra vonatkozó 

figyelmeztető jelzések bevitele, frissítése, 

törlése és keresése céljából. 

hatóságok között tagállamonként jelentős 

különbségek lehetnek, ráadásul ezek a 

hatóságok egy adott tagállamon belül is 

változhatnak a jogellenes tartózkodás 

okától függően. Ezenfelül a „biztonságos 

harmadik országokra” vonatkozóan 

különböző nemzeti listák léteznek. Az 

igazságügyi hatóságok is kiadhatnak 

kiutasítási határozatokat a 2008/115/EK 

irányelv rendelkezéseinek megfelelően, 

például a tartózkodási engedély vagy 

jogosultság megadásának elutasítása elleni 

fellebbezés eredményeként, vagy 

büntetőjogi szankcióként. A 2008/115/EK 

irányelvvel összhangban a kiutasítási 

határozatok kiadásáért és végrehajtásáért 

felelős valamennyi nemzeti hatóság 

számára hozzáférési jogosultságot kell 

biztosítani a SIS-hez a kiutasításra 

vonatkozó figyelmeztető jelzések bevitele, 

frissítése, törlése és keresése céljából. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (28a) A rendelet semmilyen módosítása 

vagy új rendelkezése sem hozhat létre 

szükségtelen akadályokat azon tagállamok 

számára, amelyek a jövőben csatlakoznak, 

vagy amelyeknek csatlakozása 

folyamatban van. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 2008/115/EK irányelv 

rendelkezéseinek megfelelően kiadott 

kiutasítási határozat hatálya alá tartozó 

harmadik országbeli állampolgárok adatait 

(1) A 2008/115/EK irányelv 

rendelkezéseinek megfelelően kiadott 

kiutasítási határozat hatálya alá tartozó 

harmadik országbeli állampolgárok adatait 
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a visszatérési kötelezettségnek való 

megfelelés ellenőrzése, valamint a 

határozat végrehajtásának támogatása 

céljából be kell vinni a SIS-be. A 

kiutasítási határozat 2008/115/EK irányelv 

rendelkezéseinek megfelelő kiadását 

követően késedelem nélkül sor kerül a 

figyelmeztető jelzés SIS-be való bevitelére. 

a visszatérési kötelezettségnek való 

megfelelés ellenőrzése, valamint a 

határozat végrehajtásának támogatása 

céljából a határozatnak az érintett 

tagállam nemzeti jogszabályai szerinti 

jogerőre emelkedését követően 

haladéktalanul be kell vinni a SIS-be. A 

kiutasítási határozat 2008/115/EK irányelv 

rendelkezéseinek megfelelő kiadását 

követően késedelem nélkül sor kerül a 

figyelmeztető jelzés SIS-be való bevitelére. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – p pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

p) az érintett személy 

személyazonosító okmányának 

kategóriája; 

p) az érintett személy jelenlegi vagy 

korábbi személyazonosító okmányainak 

vagy eddig álnéven használt egyéb 

okmányainak kategóriája; 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – r pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

r) az érintett személy 

személyazonosító okmányának 

(okmányainak) száma; 

r) az érintett személy jelenlegi 

és/vagy korábbi személyazonosító 

okmányainak száma; 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 6. és a 8. cikk sérelme nélkül a 

kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés 

törlésre kerül, ha az illetékes hatóság 

visszavonta vagy megsemmisítette a 

(1) A 6. és a 8. cikk sérelme nélkül a 

kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés 

haladéktalanul törlésre kerül, ha az 

illetékes hatóság visszavonta vagy 
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figyelmeztető jelzés alapját képező 

határozatot. A kiutasításra vonatkozó 

figyelmeztető jelzés akkor is törlésre kerül, 

ha az érintett harmadik országbeli 

állampolgár bizonyítani tudja, hogy a 

2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek 

megfelelően kiadott kiutasítási 

határozatnak eleget téve elhagyta a 

tagállamok területét. 

megsemmisítette a figyelmeztető jelzés 

alapját képező határozatot. A kiutasításra 

vonatkozó figyelmeztető jelzés akkor is 

törlésre kerül, ha az érintett harmadik 

országbeli állampolgár bizonyítani tudja, 

hogy a 2008/115/EK irányelv 

rendelkezéseinek megfelelően kiadott 

kiutasítási határozatnak eleget téve 

elhagyta a tagállamok területét. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A SIS-ben kezelt adatok és az e rendelet 

szerinti kapcsolódó kiegészítő információk 

az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetének 

megfelelően, a kibocsátó tagállam 

engedélyével, kizárólag a visszatérés 

céljából, a jogellenesen tartózkodó 

harmadik országbeli állampolgárok 

azonosítása és számukra személyazonosító 

vagy úti okmány kiadása érdekében 

továbbíthatók vagy tehetők hozzáférhetővé 

harmadik országok számára. 

A SIS-ben kezelt adatok és az e rendelet 

szerinti kapcsolódó kiegészítő információk 

az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetének 

megfelelően, a kibocsátó tagállam 

engedélyével, kizárólag a visszatérés 

céljából, a jogellenesen tartózkodó 

harmadik országbeli állampolgárok 

azonosítása és számukra személyazonosító 

vagy úti okmány kiadása érdekében 

továbbíthatók vagy tehetők hozzáférhetővé 

harmadik országok számára. Erre azonban 

csak egyedi esetekben és a visszaküldés 

tilalmának elvét teljes mértékben 

tiszteletben tartva meghozott jogerős 

kiutasítási határozat után kerülhet sor. 

Meg kell győződni különösen arról, hogy 

a szóban forgó ország megfelelő szintű 

védelmet biztosít-e, figyelemmel a 

jogállamiság elve és az emberi jogok 

tiszteletben tartására, a független 

felügyelő hatóságok meglétére és 

tényleges működésére, valamint az ország 

nemzetközi kötelezettségvállalásaira. 

Bármely harmadik ország részére történő 

esetleges információtovábbítást 

megelőzően az illetékes hatóságoknak 

meg kell győződniük arról, hogy a 

visszatérő személy élete és szabadsága 

nem kerül veszélybe faji hovatartozása, 

vallása, állampolgársága, adott társadalmi 
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csoporthoz való tartozása vagy politikai 

véleménye miatt. Az adatokat és a 

kapcsolódó kiegészítő információkat nem 

szabad átadni, ha az átadás veszélybe 

sodorhatja azt a személyt, akire az 

információk vonatkoznak. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 E rendelet alkalmazásában harmadik 

országnak nem továbbítható adat a 

visszatérő személy valamely tagállamban 

előterjesztett korábbi menedékkérelmével 

vagy számára korábban megadott 

bevándorlási jogállással kapcsolatban. 
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