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Módosítás 145
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. fr

Módosítás 146
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 147
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos, a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport, az Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége, az Európai Parlament számára készített tanulmány és a Meijers 
Bizottság egyaránt rámutatott arra, hogy nincs bizonyíték egy ilyen mélyreható intézkedés 
szükségességére és arányos voltára. A meglévő vagy elfogadott mechanizmusokhoz (SIS, VIS, 
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Europol adatbázis, EES, PNR és API) viszonyított hozzáadott érték nem egyértelmű. Az ETIAS 
emellett bújtatott vízumot is jelentene a vízummentességet élvező országok polgárai számára.

Módosítás 148
Marie-Christine Vergiat

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
4 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre,

Or. fr

Módosítás 149
Marie-Christine Vergiat

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
4 b bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által 
történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. 
december 18-i 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre és 
különösen annak 28. cikke 
(2) bekezdésére, 41. cikke (2) bekezdésére 
és 46. cikke d) pontjára,

Or. fr

Módosítás 150
Marie-Christine Vergiat
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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az európai adatvédelmi 
biztosnak a második uniós intelligens 
határellenőrzési csomagról szóló 
véleményére (06/2016. sz. vélemény),

Or. fr

Módosítás 151
Marie-Christine Vergiat

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 b bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az európai adatvédelmi 
biztosnak az Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásáról szóló rendeletre irányuló 
javaslatról kiadott véleményére 
(03/2017. sz. vélemény),

Or. fr

Módosítás 152
Marie-Christine Vergiat

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 c bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel a 29. cikk alapján 
létrehozott adatvédelmi munkacsoport 
2017. április 10-i levelére és annak 
függelékére,

Or. fr
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Módosítás 153
Marie-Christine Vergiat

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 d bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége „The impact on 
fundamental rights of the proposed 
regulation on the European Travel 
Information and Authorisation System 
(ETIAS)” [Az Európai Utasinformációs 
és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásáról szóló javasolt rendelet 
alapvető jogokra gyakorolt hatása] című 
véleményére (2/2017. sz. FRA-vélemény),

Or. fr

Módosítás 154
Marie-Christine Vergiat

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 e bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége által az intelligens 
határellenőrzésre irányuló eu-LISA 
kísérleti projekt keretében végzett 
felmérésre („Survey in the framework of 
the eu-LISA Pilot on smart borders”),

Or. fr

Módosítás 155
Marie-Christine Vergiat

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 f bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás
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– tekintettel az Európai Unió 2007. 
december 12-én Strasbourgban kihirdetett 
és a Lisszaboni Szerződéssel 
2009 decemberében hatályba lépett, 
2000. december 7-i Alapjogi Chartájára (a 
továbbiakban: a Charta),

Or. fr

Módosítás 156
Marie-Christine Vergiat

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 g bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az ENSZ Közgyűlés 
által 1948-ban elfogadott Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatára,

Or. fr

Módosítás 157
Marie-Christine Vergiat

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 h bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel a menekültek helyzetére 
vonatkozó 1951. évi ENSZ-egyezményre 
(genfi egyezmény) és annak 1967. január 
31-i jegyzőkönyvére,

Or. fr

Módosítás 158
Marie-Christine Vergiat

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 i bevezető hivatkozás (új)
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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel arra, hogy nem áll 
rendelkezésre hatástanulmány, különösen 
az alapvető jogokra, a magánélet 
tiszteletben tartásához való jogra és a 
személyes adatok védelmére vonatkozóan, 
összhangban a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodással és az 
Európai Bizottság minőségi jogalkotásra 
vonatkozó iránymutatásaival,

Or. fr

Módosítás 159
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
77. cikke (2) bekezdésének b) és d) 
pontjára, 87. cikke (2) bekezdésének 
a) pontjára és 88. cikke (2) bekezdésének 
a) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
77. cikke (2) bekezdésének a), b) és 
d) pontjára, 87. cikke (2) bekezdésének 
a) pontjára és 88. cikke (2) bekezdésének 
a) pontjára,

Or. en

Módosítás 160
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2016. április 6-i, „Megerősített és 
intelligens információs rendszerek a 
határigazgatás és a biztonság 
szolgálatában”20 című bizottsági 
közlemény felvázolta annak 

(1) A 2016. április 6-i, „Megerősített és 
intelligens információs rendszerek a 
határigazgatás és a biztonság 
szolgálatában”20 című bizottsági 
közlemény felvázolta annak 



AM\1135863HU.docx 9/177 PE609.321v02-00

HU

szükségességét, hogy az Unió megerősítse 
és javítsa a határigazgatás, bűnüldözés és 
terrorizmusellenes fellépés terén 
használatos informatikai rendszereit, 
adatarchitektúráját és információcseréjét. E 
közlemény hangsúlyozza az információs 
rendszerek közötti interoperabilitás 
javításának szükségességét. Mindenekelőtt 
azonban meghatároz lehetséges választási 
lehetőségeket a meglévő információs 
rendszerek előnyeinek maximalizálására, 
és – szükség esetén – új és kiegészítő 
rendszerek kifejlesztésére vonatkozóan, a 
még meglévő információs hiányosságok 
kezelése érdekében.

szükségességét, hogy az Unió következetes 
kiberbiztonsági politikák végrehajtásával
megerősítse és javítsa a határigazgatás, 
bűnüldözés és terrorizmusellenes fellépés 
terén használatos informatikai rendszereit, 
adatarchitektúráját és információcseréjét, 
biztosítva ezzel valamennyi adat és 
információ eredményesebb hasznosítását 
és védelmét. E közlemény hangsúlyozza az 
információs rendszerek közötti 
interoperabilitás javításának 
szükségességét. Mindenekelőtt azonban 
meghatároz lehetséges választási 
lehetőségeket a meglévő információs 
rendszerek előnyeinek maximalizálására, 
és – szükség esetén – új és kiegészítő 
rendszerek kifejlesztésére vonatkozóan, a 
még meglévő információs hiányosságok 
kezelése érdekében.

_________________ _________________

20 COM(2016) 205 final. 20 COM(2016)0205.

Or. ro

Módosítás 161
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2016. április 6-i közlemény 
ténylegesen azonosított egy sor 
információs hiányosságot. Többek között 
annak tényét, hogy a schengeni külső 
határokon tevékenykedő határrendészeti 
hatóságok nem rendelkeznek információval 
azon utazókról, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól. A 2016. április 6-i 
közlemény bejelentette, hogy a Bizottság 
belekezd egy Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásának megvalósíthatóságát 
vizsgáló tanulmány készítésébe. Egy ilyen 

(2) A 2016. április 6-i közlemény 
ténylegesen azonosított egy sor 
információs hiányosságot. Többek között 
annak tényét, hogy a schengeni külső 
határokon tevékenykedő határrendészeti
hatóságok nem rendelkeznek információval 
azon utazókról, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól, ami növeli a 
biztonsági kockázatot, és ezért a 
lehetséges fenyegetések azonosítása 
céljából előzetes ellenőrzésre van szükség.
A 2016. április 6-i közlemény bejelentette, 
hogy a Bizottság belekezd egy Európai 
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automatizált rendszer a schengeni térségbe 
való utazásukat megelőzően megállapítaná 
a vízummentes harmadik országok 
állampolgárainak jogosultságát, illetve 
hogy ezen utazás jelent-e biztonsági vagy 
irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázatot.

Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszer (ETIAS) létrehozásának 
megvalósíthatóságát vizsgáló tanulmány 
készítésébe. Egy ilyen automatizált 
rendszer a schengeni térségbe való 
utazásukat megelőzően megállapítaná a 
vízummentes harmadik országok 
állampolgárainak jogosultságát, illetve 
hogy ezen utazás jelent-e biztonsági vagy 
irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázatot.

Or. ro

Módosítás 162
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2016. április 6-i közlemény 
ténylegesen azonosított egy sor 
információs hiányosságot. Többek között 
annak tényét, hogy a schengeni külső 
határokon tevékenykedő határrendészeti 
hatóságok nem rendelkeznek információval 
azon utazókról, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól. A 2016. április 6-i 
közlemény bejelentette, hogy a Bizottság 
belekezd egy Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásának megvalósíthatóságát 
vizsgáló tanulmány készítésébe. Egy ilyen 
automatizált rendszer a schengeni térségbe 
való utazásukat megelőzően megállapítaná 
a vízummentes harmadik országok 
állampolgárainak jogosultságát, illetve 
hogy ezen utazás jelent-e biztonsági vagy 
irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázatot.

(2) A 2016. április 6-i közlemény 
ténylegesen azonosított egy sor 
információs hiányosságot. Többek között 
annak tényét, hogy a schengeni külső 
határokon tevékenykedő határrendészeti 
hatóságok nem rendelkeznek információval 
azon utazókról, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól. A 2016. április 6-i 
közlemény bejelentette, hogy a Bizottság 
belekezd egy Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásának megvalósíthatóságát 
vizsgáló tanulmány készítésébe. Egy ilyen 
automatizált rendszer a schengeni térségbe 
való utazásukat megelőzően megállapítaná 
a vízummentes harmadik országok 
állampolgárainak jogosultságát, szem előtt 
tartva a nemzetközi jog, valamint az ezen 
állampolgárokat megillető alapvető jogok 
és különösen a családegyesítéshez való jog 
teljes körű tiszteletben tartását, 
függetlenül a schengeni térségbe való 
utazásuk okaitól és körülményeitől.
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Or. fr

Módosítás 163
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2016. április 6-i közlemény 
ténylegesen azonosított egy sor 
információs hiányosságot. Többek között 
annak tényét, hogy a schengeni külső 
határokon tevékenykedő határrendészeti 
hatóságok nem rendelkeznek információval 
azon utazókról, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól. A 2016. április 6-i 
közlemény bejelentette, hogy a Bizottság 
belekezd egy Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásának megvalósíthatóságát 
vizsgáló tanulmány készítésébe. Egy ilyen 
automatizált rendszer a schengeni térségbe 
való utazásukat megelőzően megállapítaná 
a vízummentes harmadik országok 
állampolgárainak jogosultságát, illetve 
hogy ezen utazás jelent-e biztonsági vagy 
irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázatot.

(2) A 2016. április 6-i közlemény 
ténylegesen azonosított egy sor 
információs hiányosságot. Többek között 
annak tényét, hogy a schengeni külső 
határokon tevékenykedő határrendészeti 
hatóságok nem rendelkeznek információval 
azon utazókról, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól. A 2016. április 6-i 
közlemény bejelentette, hogy a Bizottság 
belekezd egy Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásának megvalósíthatóságát 
vizsgáló tanulmány készítésébe. Egy ilyen 
automatizált rendszer a schengeni térségbe 
való utazásukat megelőzően megállapítaná 
a vízummentes harmadik országok 
állampolgárainak jogosultságát.

Or. en

Módosítás 164
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2016. április 6-i közlemény 
ténylegesen azonosított egy sor 
információs hiányosságot. Többek között 
annak tényét, hogy a schengeni külső 

(2) A 2016. április 6-i közlemény 
ténylegesen azonosított egy sor 
információs hiányosságot. Többek között 
annak tényét, hogy a schengeni külső 
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határokon tevékenykedő határrendészeti 
hatóságok nem rendelkeznek információval 
azon utazókról, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól. A 2016. április 6-i 
közlemény bejelentette, hogy a Bizottság 
belekezd egy Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásának megvalósíthatóságát 
vizsgáló tanulmány készítésébe. Egy ilyen 
automatizált rendszer a schengeni térségbe 
való utazásukat megelőzően megállapítaná 
a vízummentes harmadik országok 
állampolgárainak jogosultságát, illetve 
hogy ezen utazás jelent-e biztonsági vagy
irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázatot.

határokon tevékenykedő határrendészeti 
hatóságok nem rendelkeznek információval 
azon utazókról, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól. A 2016. április 6-i 
közlemény bejelentette, hogy a Bizottság 
belekezd egy Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásának megvalósíthatóságát 
vizsgáló tanulmány készítésébe. Egy ilyen 
automatizált rendszer a schengeni térségbe 
való utazásukat megelőzően megállapítaná 
a vízummentes harmadik országok 
állampolgárainak jogosultságát, illetve 
hogy ezen utazás jelent-e biztonsági,
irreguláris migrációval kapcsolatos vagy 
közegészségügyi kockázatot.

Or. fr

Módosítás 165
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2016. április 6-i közlemény 
ténylegesen azonosított egy sor 
információs hiányosságot. Többek között 
annak tényét, hogy a schengeni külső 
határokon tevékenykedő határrendészeti 
hatóságok nem rendelkeznek információval 
azon utazókról, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól. A 2016. április 6-i 
közlemény bejelentette, hogy a Bizottság 
belekezd egy Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásának megvalósíthatóságát 
vizsgáló tanulmány készítésébe. Egy ilyen 
automatizált rendszer a schengeni térségbe 
való utazásukat megelőzően megállapítaná 
a vízummentes harmadik országok 
állampolgárainak jogosultságát, illetve 
hogy ezen utazás jelent-e biztonsági vagy 

(2) A 2016. április 6-i közlemény 
ténylegesen azonosított egy sor 
információs hiányosságot. Többek között 
annak tényét, hogy a schengeni külső 
határokon tevékenykedő határrendészeti 
hatóságok nem rendelkeznek információval 
azon utazókról, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól. A 2016. április 6-i 
közlemény bejelentette, hogy a Bizottság 
belekezd egy Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásának megvalósíthatóságát 
vizsgáló tanulmány készítésébe. Egy ilyen 
automatizált rendszer a schengeni térségbe 
való utazásukat megelőzően megállapítaná 
a vízummentes harmadik országok 
állampolgárainak jogosultságát, illetve 
hogy ezen utazás jelent-e biztonsági vagy 
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irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázatot.

illegális migrációval kapcsolatos 
kockázatot.

Or. en

Indokolás

Összhangban az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel.

Módosítás 166
Sergei Stanishev

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2016. április 6-i közlemény 
ténylegesen azonosított egy sor 
információs hiányosságot. Többek között 
annak tényét, hogy a schengeni külső 
határokon tevékenykedő határrendészeti 
hatóságok nem rendelkeznek információval 
azon utazókról, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól. A 2016. április 6-i 
közlemény bejelentette, hogy a Bizottság 
belekezd egy Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásának megvalósíthatóságát 
vizsgáló tanulmány készítésébe. Egy ilyen 
automatizált rendszer a schengeni térségbe
való utazásukat megelőzően megállapítaná 
a vízummentes harmadik országok 
állampolgárainak jogosultságát, illetve 
hogy ezen utazás jelent-e biztonsági vagy 
irreguláris migrációval kapcsolatos
kockázatot.

(2) A 2016. április 6-i közlemény 
ténylegesen azonosított egy sor 
információs hiányosságot. Többek között 
annak tényét, hogy a schengeni külső 
határokon tevékenykedő határrendészeti 
hatóságok nem rendelkeznek információval 
azon utazókról, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól. A 2016. április 6-i 
közlemény bejelentette, hogy a Bizottság 
belekezd egy Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásának megvalósíthatóságát 
vizsgáló tanulmány készítésébe. Egy ilyen 
automatizált rendszer a tagállamok 
területére való utazásukat megelőzően 
megállapítaná a vízummentes harmadik 
országok állampolgárainak jogosultságát, 
illetve hogy ezen utazás jelent-e biztonsági 
kockázatot.

Or. en
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Indokolás

Az ebben a preambulumbekezdésben használt „schengeni térség” kifejezés ellentmondásban 
áll az 1. cikk (1) bekezdésének megszövegezésével, ahol „a tagállamok területén” szerepel. A 
megszövegezés módosításának célja, hogy ne legyen zavar az uniós tagállamok körében az 
alkalmazási kört illetően, és következetes legyen a szöveg.

Módosítás 167
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2016. szeptember 14-i „Fokozott 
biztonság a mobilitás korában: a 
terrorizmus elleni küzdelemmel 
kapcsolatos információcsere javítása és a 
külső határok megerősítése”21 című 
közleményben megerősítést nyert a külső 
határok biztosításának prioritása, és e 
közlemény konkrét kezdeményezéseket 
ismertetett, melyek a külső határok 
igazgatásának további erősítését célzó 
uniós reagálás felgyorsítására és 
szélesítésére irányulnak. 

(3) A 2016. szeptember 14-i „Fokozott 
biztonság a mobilitás korában: a 
terrorizmus elleni küzdelemmel 
kapcsolatos információcsere javítása és a 
külső határok megerősítése”21 című 
közleményben megerősítést nyert a külső 
határok biztosításának prioritása, és e 
közlemény konkrét kezdeményezéseket 
ismertetett, melyek a külső határok 
igazgatásának további erősítését célzó 
uniós reagálás felgyorsítására és 
szélesítésére irányulnak, hogy javítsák és 
egyúttal a lehető legbiztonságosabbá 
tegyék az Unión belüli szabad mozgást.

_________________ _________________

21 COM(2016) 602 final. 21 COM(2016)0602.

Or. ro

Módosítás 168
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Szükséges az Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszer (ETIAS) célkitűzéseinek és 

(4) Szükséges az Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszer (ETIAS) célkitűzéseinek és 
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műszaki architektúrájának meghatározása, 
az ETIAS Központi Egység, az ETIAS 
Nemzeti Egységek, valamint az ETIAS 
Átvilágítási Testület létrehozása, az 
üzemeltetéssel és a kérelmezők által a 
rendszerbe betáplált adatok használatával 
kapcsolatos szabályok megállapítása, az 
utazási engedélyek kiadásával, illetőleg 
elutasításával kapcsolatos szabályok 
megállapítása, az adatfeldolgozás céljainak 
meghatározása, valamint azon hatóságok 
azonosítása, amelyek jogosultak az 
adatokhoz hozzáférni, illetve kötelesek a 
személyes adatok védelmét biztosítani.

műszaki architektúrájának meghatározása, 
az ETIAS Központi Egység, az ETIAS 
Nemzeti Egységek, valamint az ETIAS 
Átvilágítási Testület létrehozása, az 
üzemeltetéssel és a kérelmezők által a 
rendszerbe betáplált adatok használatával 
kapcsolatos szabályok megállapítása, az 
utazási engedélyek kiadásával, illetőleg 
elutasításával kapcsolatos szabályok 
megállapítása, az adatfeldolgozás céljainak 
meghatározása, valamint az adatokhoz 
való hozzáférésre jogosult hatóságok és 
azon nemzeti és európai hatóságok 
azonosítása, amelyek felelősek a személyes 
adatok védelmének biztosításáért és a 
rendszer működésének nemzeti és európai 
szintű ellenőrzéséért.

Or. fr

Módosítás 169
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Szükséges az Európai Utasinformációs 
és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
célkitűzéseinek és műszaki 
architektúrájának meghatározása, az 
ETIAS Központi Egység, az ETIAS 
Nemzeti Egységek, valamint az ETIAS 
Átvilágítási Testület létrehozása, az 
üzemeltetéssel és a kérelmezők által a 
rendszerbe betáplált adatok használatával 
kapcsolatos szabályok megállapítása, az 
utazási engedélyek kiadásával, illetőleg 
elutasításával kapcsolatos szabályok 
megállapítása, az adatfeldolgozás céljainak 
meghatározása, valamint azon hatóságok 
azonosítása, amelyek jogosultak az 
adatokhoz hozzáférni, illetve kötelesek a 
személyes adatok védelmét biztosítani.

(4) Szükséges az Európai Utasinformációs 
és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
célkitűzéseinek és műszaki 
architektúrájának meghatározása és az 
ezekről való tájékoztatás, az ETIAS 
Központi Egység, az ETIAS Nemzeti 
Egységek, valamint az ETIAS Átvilágítási 
Testület létrehozása, az üzemeltetéssel és a 
kérelmezők által a rendszerbe betáplált 
adatok használatával kapcsolatos szabályok 
megállapítása, az utazási engedélyek 
kiadásával, illetőleg elutasításával 
kapcsolatos szabályok megállapítása, az 
adatfeldolgozás céljainak meghatározása, 
valamint azon hatóságok azonosítása, 
amelyek jogosultak az adatokhoz 
hozzáférni, illetve kötelesek a személyes 
adatok védelmét biztosítani.
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Or. ro

Módosítás 170
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Szükséges az Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszer (ETIAS) célkitűzéseinek és 
műszaki architektúrájának meghatározása, 
az ETIAS Központi Egység, az ETIAS 
Nemzeti Egységek, valamint az ETIAS 
Átvilágítási Testület létrehozása, az 
üzemeltetéssel és a kérelmezők által a 
rendszerbe betáplált adatok használatával 
kapcsolatos szabályok megállapítása, az 
utazási engedélyek kiadásával, illetőleg 
elutasításával kapcsolatos szabályok 
megállapítása, az adatfeldolgozás céljainak 
meghatározása, valamint azon hatóságok 
azonosítása, amelyek jogosultak az 
adatokhoz hozzáférni, illetve kötelesek a 
személyes adatok védelmét biztosítani.

(4) Szükséges az Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszer (ETIAS) célkitűzéseinek és 
műszaki architektúrájának meghatározása, 
az ETIAS Központi Egység, az ETIAS 
Nemzeti Egységek, valamint az ETIAS 
Értékelő Testület létrehozása, az 
üzemeltetéssel és a kérelmezők által a 
rendszerbe betáplált adatok használatával 
kapcsolatos szabályok megállapítása, az 
utazási engedélyek kiadásával, illetőleg 
elutasításával kapcsolatos szabályok 
megállapítása, az adatfeldolgozás céljainak 
meghatározása, valamint azon hatóságok 
azonosítása, amelyek jogosultak az 
adatokhoz hozzáférni, illetve kötelesek a 
személyes adatok védelmét biztosítani.

Or. en

Módosítás 171
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ETIAS a harmadik országok 
azon állampolgárai esetében lenne 
alkalmazandó, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól.

(5) Az ETIAS a harmadik országok 
azon állampolgárai esetében lenne 
alkalmazandó, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól, függetlenül a 
helyzetüktől, az emberi jogok és a 
nemzetközi jog szigorú tiszteletben tartása 
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mellett és a szükségesség, az arányosság 
és a célhoz kötöttség elvének megfelelően.

Or. fr

Módosítás 172
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ETIAS a harmadik országok 
azon állampolgárai esetében lenne 
alkalmazandó, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól.

(5) Az ETIAS a harmadik országok 
azon állampolgárai esetében lenne 
alkalmazandó, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól, az uniós tagjelölt 
és potenciális tagjelölt országok 
vízummentességet élvező 
állampolgárainak kivételével.

Or. en

Indokolás

The lack of impact assessment leaves unclear the possible impact on the traffic on external 
land borders, especially in cases where third country nationals arrive at border crossing 
points without having applied for travel authorisation. Recent experience with systematic 
checks on external borders has shown the potential risks of introducing additional pre-
conditions for entry in the EU. Such approach might also act as a discouragement for EU 
candidate and potential candidate countries in regards to their effort towards membership. 
Exempting these countries from the scope of this Regulation would send a positive signal for 
their EU perspective and alleviate burden from Member States on external borders.

Módosítás 173
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ETIAS a harmadik országok 
azon állampolgárai esetében lenne 
alkalmazandó, akik a külső határok 

(5) Az ETIAS a harmadik országok 
azon állampolgárai esetében lenne 
alkalmazandó, akik mentesülnek a 
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átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól.

vízumkötelezettség, illetve a repülőtéri 
tranzitvízum kötelezettsége alól.

Or. fr

Módosítás 174
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Szintén alkalmazandó lenne azon 
vízummentes harmadik országbeli 
állampolgárokra, akik az 2004/38/EK22

irányelv hatálya alá tartozó uniós polgárok 
családtagjai, illetve akik a szabad mozgás 
uniós jogával rendelkező harmadik 
országbeli állampolgárok családtagjai, akik 
nem rendelkeznek a 2004/38/EK 
irányelvben említett tartózkodási kártyával. 
Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 21. cikkének (1) bekezdése 
kimondja, hogy minden uniós polgárnak 
joga van a tagállamok területén való 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz a 
Szerződésekben és a végrehajtásukra 
hozott intézkedésekben megállapított 
korlátozások és feltételek betartása mellett. 
E korlátozásokat és feltételeket az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló 2004/38/EK irányelv határozza meg.

(6) Szintén alkalmazandó lenne azon 
vízummentes harmadik országbeli 
állampolgárokra, akik a 2004/38/EK22

irányelv hatálya alá tartozó uniós polgárok 
családtagjai, illetve akik a szabad mozgás 
uniós jogával rendelkező harmadik 
országbeli állampolgárok családtagjai, akik 
nem rendelkeznek a 2004/38/EK 
irányelvben említett tartózkodási kártyával 
vagy az 1030/2002/EK rendeletben 
említett tartózkodási engedéllyel. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy 
minden uniós polgárnak joga van a 
tagállamok területén való szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz a 
Szerződésekben és a végrehajtásukra 
hozott intézkedésekben megállapított 
korlátozások és feltételek betartása mellett. 
E korlátozásokat és feltételeket az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló 2004/38/EK irányelv határozza meg.

_________________ _________________

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. 
április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, 
valamint az 1612/68/EGK rendelet 
módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. 
április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, 
valamint az 1612/68/EGK rendelet 
módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 
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73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, 
a 90/364/EGK, a 90/365/EGK, és a 
93/96/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről.

73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, 
a 90/364/EGK, a 90/365/EGK, és a 
93/96/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről.

Or. fr

Módosítás 175
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amint azt az Európai Unió Bírósága is 
megerősítette23, az ilyen családtagoknak 
joga van belépni a tagállam területére és e 
célra belépési vízumot szerezni. 
Következésképpen, a vízumkötelezettség 
alól mentesülő családtagoknak szintén 
joguk kell, hogy legyen ahhoz, hogy 
megszerezzék az utazási engedélyt. A 
tagállamok kötelesek e személyek számára 
minden lehetőséget biztosítani a szükséges 
utazási engedély megszerzésére, melyet 
díjmentesen kell kiadni számukra.

(7) Amint azt az Európai Unió Bírósága is 
megerősítette23, az ilyen családtagoknak 
joga van belépni a tagállam területére és e 
célra belépési vízumot szerezni. 
Következésképpen, a vízumkötelezettség 
alól mentesülő családtagoknak szintén 
joguk kell, hogy legyen ahhoz, hogy 
megszerezzék az utazási engedélyt. A 
tagállamok – csakis előzetes ellenőrzés 
után – kötelesek e személyek számára 
minden lehetőséget biztosítani a szükséges 
utazási engedély megszerzésére melyet 
díjmentesen kell kiadni számukra.

_________________ _________________

23 Az Európai Bíróság 2006. január 31-i, C-
503/03 sz., Bizottság kontra Spanyolország 
ügyben hozott ítélete (Rec. 2006, I-1097. 
o.).

23 Az Európai Bíróság 2006. január 31-i, C-
503/03 sz., Bizottság kontra Spanyolország 
ügyben hozott ítélete (Rec. 2006, I-1097. 
o.).

Or. ro

Módosítás 176
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(8) Az utazási engedély 
megszerzésének joga azonban nem 
feltétlen, mivel annak kiadása elutasítható 
azon családtagok esetében, akik a 
2004/38/EK irányelv értelmében veszélyt 
jelentenek a közrendre, a közbiztonságra 
vagy a közegészségügyre. Ennek fényében
a családtagoktól megkövetelhető az 
azonosításukhoz szükséges és a 
jogállásukkal kapcsolatos személyes 
adataik megadása, de csak amennyiben 
ezek szükségesek az általuk esetlegesen 
jelentett biztonsági fenyegetés 
értékeléséhez. Hasonlóképpen, az utazási 
engedély iránti kérelmük vizsgálatának 
kizárólag a biztonsági szempontokra kell 
kiterjednie, a migrációval kapcsolatos 
kockázatokra nem.

(8) Az utazási engedély 
megszerzésének joga azonban nem 
feltétlen, a családtagoktól megkövetelhető 
az azonosításukhoz szükséges és a 
jogállásukkal kapcsolatos személyes 
adataik megadása, de csak amennyiben 
ezek szükségesek az általuk esetlegesen 
jelentett biztonsági fenyegetés 
értékeléséhez. Esetükben utazási engedély
csak rendkívül kivételes esetben és 
kizárólag biztonsági szempontokkal 
kapcsolatos okokból írható elő. Az utazók 
magánéletére gyakorolt hatásra tekintettel 
e személyes adatok felhasználása 
kizárólag egyértelműen meghatározott 
célokra, a felhasználó hatóságok által 
elérni kívánt pontos célok 
figyelembevételével engedélyezhető. Ezen 
adatok felhasználása esetén szem előtt kell 
tartani az érintett személyek származási 
országukkal kapcsolatos helyzetét, és ez 
semmilyen esetben nem akadályozhatja az 
1951. évi genfi egyezmény végrehajtását.

Or. fr

Módosítás 177
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az utazási engedély 
megszerzésének joga azonban nem 
feltétlen, mivel annak kiadása elutasítható 
azon családtagok esetében, akik a 
2004/38/EK irányelv értelmében veszélyt 
jelentenek a közrendre, a közbiztonságra 
vagy a közegészségügyre. Ennek fényében 
a családtagoktól megkövetelhető az 
azonosításukhoz szükséges és a 
jogállásukkal kapcsolatos személyes 
adataik megadása, de csak amennyiben 
ezek szükségesek az általuk esetlegesen 
jelentett biztonsági fenyegetés 

(8) Az utazási engedély 
megszerzésének joga azonban nem 
feltétlen, mivel annak kiadása elutasítható 
azon családtagok esetében, akik a 
2004/38/EK irányelv értelmében veszélyt 
jelentenek a közrendre, a közbiztonságra 
vagy a közegészségügyre. Ennek fényében 
a családtagoktól megkövetelhető az 
azonosításukhoz szükséges és a 
jogállásukkal kapcsolatos személyes 
adataik megadása, de csak amennyiben 
ezek szükségesek az általuk esetlegesen 
jelentett biztonsági fenyegetés 
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értékeléséhez. Hasonlóképpen, az utazási 
engedély iránti kérelmük vizsgálatának 
kizárólag a biztonsági szempontokra kell 
kiterjednie, a migrációval kapcsolatos 
kockázatokra nem.

értékeléséhez. Hasonlóképpen, az utazási 
engedély iránti kérelmük vizsgálatának 
kizárólag a biztonsági szempontokra kell 
kiterjednie.

Or. en

Módosítás 178
Jan Philipp Albrecht

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) 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 
biztonsági fenyegetést. Az érvényes utazási 
engedély a tagállamok területére való 
belépés új feltétele lenne.

Or. en

Módosítás 179
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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) 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 
biztonsági kockázatot. Az érvényes utazási 
engedély nem lehet a tagállamok területére 
való belépés új feltétele, és az utazási 
engedély hiánya nem lehet elegendő ok a 
belépés megtagadásához. Az előírt 
feltételek és információk nem haladhatják 
meg a vízumkérelem esetében előírtakat.

Or. fr

Módosítás 180
Maria Grapini

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) 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, hanem e jogot 
indokolt esetekben meg lehetne tagadni.

Or. ro
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Módosítás 181
Angelika Mlinar

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) 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 
biztonsági 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.

Or. en

Módosítás 182
Artis Pabriks

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 

(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 
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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.

illegális 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.

Or. en

Módosítás 183
Brice Hortefeux, Rachida Dati

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) Az ETIAS rendszernek létre kell 
hoznia egy utazási engedélyt olyan 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, akik mentesülnek a 
vízumkötelezettség, illetve a repülőtéri 
tranzitvízum kötelezettsége alól, 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.

Or. fr

Módosítás 184
Sergei Stanishev

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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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) 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 
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.

Or. en

Indokolás

According to data from Eurostat, in 2015 and 2016 the vast majority of non-EU citizens who 
have irregularly arrived on the territory of the European Union are not nationals of visa-
exempt countries. Including prevention of irregular migration among one of the three main 
objectives of this Regulation is therefore misleading, as additional pre-conditions for visa-
exempt third country nationals cannot serve as a tool for migration management. 
Additionally, such provisions and wording would leave the possibility forMember States to 
subjectively refuse entry solely on the basis of a hypothetical crime which is not committed at 
time of refusal.

Módosítás 185
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Niedermüller Péter

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 

(9) Az ETIAS rendszernek létre kell 
hoznia egy utazási engedélyt olyan 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, akik mentesülnek azon 
kötelezettség alól, hogy a külső határok 
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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.

átlépéséhez vízummal kelljen 
rendelkezniük („vízumkötelezettség”), 
lehetővé téve annak megítélését, hogy 
jelenlétük a tagállamok területén jelent-e 
irreguláris migrációval kapcsolatos vagy
biztonsági 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.

Or. en

Módosítás 186
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETIAS rendszernek hozzá kell 
járulnia a magas szintű biztonsághoz, az 
irreguláris migráció megelőzéséhez, 
valamint a közegészségügy védelméhez, 
azáltal, hogy biztosítja a látogatóknak a 
külső határokon található átkelőhelyekre 
való érkezésüket megelőző értékelését.

törölve

Or. fr

Módosítás 187
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETIAS rendszernek hozzá kell 
járulnia a magas szintű biztonsághoz, az 
irreguláris migráció megelőzéséhez, 
valamint a közegészségügy védelméhez, 

törölve
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azáltal, hogy biztosítja a látogatóknak a 
külső határokon található átkelőhelyekre 
való érkezésüket megelőző értékelését.

Or. en

Módosítás 188
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETIAS rendszernek hozzá kell 
járulnia a magas szintű biztonsághoz, az 
irreguláris migráció megelőzéséhez, 
valamint a közegészségügy védelméhez, 
azáltal, hogy biztosítja a látogatóknak a 
külső határokon található átkelőhelyekre 
való érkezésüket megelőző értékelését.

(10) Az ETIAS rendszernek hozzá kell 
járulnia a magas szintű biztonsághoz, az 
irreguláris migráció megelőzéséhez, az 
uniós polgárok biztonságának hatékony 
biztosításához, valamint a közegészségügy 
védelméhez, azáltal, hogy biztosítja a 
látogatóknak a külső határokon található 
átkelőhelyekre való érkezésüket megelőző 
értékelését.

Or. ro

Módosítás 189
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETIAS rendszernek hozzá kell 
járulnia a magas szintű biztonsághoz, az 
irreguláris migráció megelőzéséhez, 
valamint a közegészségügy védelméhez,
azáltal, hogy biztosítja a látogatóknak a 
külső határokon található átkelőhelyekre 
való érkezésüket megelőző értékelését.

(10) Az ETIAS rendszernek hozzá kell 
járulnia a magas szintű biztonsághoz, 
azáltal, hogy biztosítja a látogatóknak a 
külső határokon található átkelőhelyekre 
való érkezésüket megelőző értékelését.

Or. en
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Módosítás 190
Sergei Stanishev

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETIAS rendszernek hozzá kell 
járulnia a magas szintű biztonsághoz, az 
irreguláris migráció megelőzéséhez,
valamint a közegészségügy védelméhez, 
azáltal, hogy biztosítja a látogatóknak a 
külső határokon található átkelőhelyekre 
való érkezésüket megelőző értékelését.

(10) Az ETIAS rendszernek hozzá kell 
járulnia a magas szintű biztonsághoz, 
valamint a közegészségügy védelméhez, 
azáltal, hogy biztosítja a látogatóknak a 
külső határokon található átkelőhelyekre 
való érkezésüket megelőző értékelését.

Or. en

Indokolás

Összhangban a korábbi módosításokkal, amelyek e rendelet fő célkitűzései közül törlik az 
irreguláris migráció megelőzését.

Módosítás 191
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Niedermüller Péter

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETIAS rendszernek hozzá kell 
járulnia a magas szintű biztonsághoz, az 
irreguláris migráció megelőzéséhez, 
valamint a közegészségügy védelméhez, 
azáltal, hogy biztosítja a látogatóknak a 
külső határokon található átkelőhelyekre 
való érkezésüket megelőző értékelését.

(10) Az ETIAS rendszernek hozzá kell 
járulnia a magas szintű biztonsághoz és az 
irreguláris migráció megelőzéséhez, 
azáltal, hogy biztosítja a látogatóknak a 
külső határokon található átkelőhelyekre 
való érkezésüket megelőző értékelését.

Or. en

Módosítás 192
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
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10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETIAS rendszernek hozzá kell 
járulnia a magas szintű biztonsághoz, az 
irreguláris migráció megelőzéséhez, 
valamint a közegészségügy védelméhez, 
azáltal, hogy biztosítja a látogatóknak a 
külső határokon található átkelőhelyekre 
való érkezésüket megelőző értékelését.

(10) Az ETIAS rendszernek hozzá kell 
járulnia a magas szintű biztonsághoz, az 
illegális migráció megelőzéséhez, valamint 
a közegészségügy védelméhez, azáltal, 
hogy biztosítja a látogatóknak a külső 
határokon található átkelőhelyekre való 
érkezésüket megelőző értékelését.

Or. en

Módosítás 193
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ETIAS hozzá kell, hogy járuljon 
a határőrök által a külső határokon 
található átkelőhelyeknél végzett 
határellenőrzések megkönnyítéséhez, 
valamint a schengeni térségbe látogatni 
szándékozó olyan harmadik országbeli 
állampolgárok összehangolt és harmonizált 
értékeléséhez, akikre vonatkozik az utazási 
engedély meglétének követelménye. 
Emellett lehetővé kell tennie a kérelmezők 
alaposabb tájékoztatását a schengeni 
térségbe történő látogatásra való 
jogosultságukkal kapcsolatosan. Az ETIAS 
rendszernek továbbá hozzá kell járulnia a 
határellenőrzések megkönnyítéséhez a 
külső határokon elutasított beléptetések 
számának csökkentése révén.

(11) Az ETIAS hozzá kell, hogy járuljon 
a határőrök által a külső határokon 
található átkelőhelyeknél végzett 
határellenőrzések megkönnyítéséhez, 
valamint a schengeni térségbe látogatni 
szándékozó olyan harmadik országbeli 
állampolgárok összehangolt és harmonizált 
értékeléséhez, akikre vonatkozik az utazási 
engedély meglétének követelménye. 
Emellett lehetővé kell tennie a kérelmezők 
alaposabb tájékoztatását a schengeni 
térségbe történő látogatásra való 
jogosultságukkal kapcsolatosan. Az ETIAS 
rendszernek továbbá hozzá kell járulnia a 
határellenőrzések megkönnyítéséhez a 
külső határokon elutasított beléptetések 
számának csökkentése révén, valamint 
bizonyos esetekben lehetővé téve a 
határőrök számára, hogy kiegészítő 
információkhoz férjenek hozzá, amelyek 
relevánsak az elkülönített helyen történő 
ellenőrzés szempontjából.

Or. fr
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Módosítás 194
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ETIAS hozzá kell, hogy járuljon a 
határőrök által a külső határokon található 
átkelőhelyeknél végzett határellenőrzések 
megkönnyítéséhez, valamint a schengeni 
térségbe látogatni szándékozó olyan 
harmadik országbeli állampolgárok 
összehangolt és harmonizált értékeléséhez, 
akikre vonatkozik az utazási engedély 
meglétének követelménye. Emellett 
lehetővé kell tennie a kérelmezők 
alaposabb tájékoztatását a schengeni 
térségbe történő látogatásra való 
jogosultságukkal kapcsolatosan. Az ETIAS 
rendszernek továbbá hozzá kell járulnia a 
határellenőrzések megkönnyítéséhez a 
külső határokon elutasított beléptetések 
számának csökkentése révén.

(11) Az ETIAS hozzá kell, hogy járuljon a 
határőrök által a külső határokon található 
átkelőhelyeknél végzett határellenőrzések 
megkönnyítéséhez, elkerülve a 
torlódásokat, valamint a schengeni 
térségbe látogatni szándékozó olyan 
harmadik országbeli állampolgárok 
összehangolt és harmonizált értékeléséhez, 
akikre vonatkozik az utazási engedély 
meglétének követelménye. Emellett 
lehetővé kell tennie a kérelmezők 
alaposabb tájékoztatását a schengeni 
térségbe történő látogatásra való 
jogosultságukkal kapcsolatosan. Az ETIAS 
rendszernek továbbá hozzá kell járulnia a 
határellenőrzések megkönnyítéséhez a 
külső határokon elutasított beléptetések 
számának csökkentése révén.

Or. ro

Módosítás 195
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ETIAS hozzá kell, hogy járuljon 
a határőrök által a külső határokon 
található átkelőhelyeknél végzett 
határellenőrzések megkönnyítéséhez, 
valamint a schengeni térségbe látogatni 
szándékozó olyan harmadik országbeli 
állampolgárok összehangolt és harmonizált 
értékeléséhez, akikre vonatkozik az utazási 

(11) Az ETIAS hozzá kell, hogy járuljon 
a határőrök által a külső határokon 
található átkelőhelyeknél végzett 
határellenőrzések megkönnyítéséhez, 
valamint az Európai Unióba látogatni 
szándékozó olyan harmadik országbeli 
állampolgárok összehangolt és harmonizált 
értékeléséhez, akikre vonatkozik az utazási 
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engedély meglétének követelménye. 
Emellett lehetővé kell tennie a kérelmezők 
alaposabb tájékoztatását a schengeni 
térségbe történő látogatásra való 
jogosultságukkal kapcsolatosan. Az ETIAS 
rendszernek továbbá hozzá kell járulnia a 
határellenőrzések megkönnyítéséhez a 
külső határokon elutasított beléptetések 
számának csökkentése révén.

engedély meglétének követelménye. 
Emellett lehetővé kell tennie a kérelmezők 
alaposabb tájékoztatását az Európai 
Unióba történő látogatásra való 
jogosultságukkal kapcsolatosan. Az ETIAS 
rendszernek továbbá hozzá kell járulnia a 
határellenőrzések megkönnyítéséhez a 
külső határokon elutasított beléptetések 
számának csökkentése révén.

Or. en

Indokolás

Az ebben a preambulumbekezdésben használt „schengeni térség” kifejezés ellentmondásban 
áll az 1. cikk (1) bekezdésének megszövegezésével, ahol „a tagállamok területén” szerepel. A 
megszövegezés módosításának célja, hogy ne legyen zavar az uniós tagállamok körében az 
alkalmazási kört illetően, és következetes legyen a szöveg.

Módosítás 196
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ETIAS rendszernek szintén 
támogatnia kell a Schengeni Információs 
Rendszernek (SIS) az 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 célból az ETIAS 
rendszernek a kérelemfájlokat 
automatikusan össze kell vetnie a SIS-ben 
található, megfelelő figyelmeztető 
jelzésekkel. Ezen adatfeldolgozásra a SIS 
támogatása céljából kerül sor. Ennek 
megfelelően az ilyen összehasonlításból 
származó valamennyi találatot el kell 
tárolni a SIS-ben.

(12) Az ETIAS rendszernek szintén 
támogatnia kell a Schengeni Információs
Rendszernek (SIS) az 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 célból az ETIAS 
rendszernek a kérelemfájlokat 
automatikusan össze kell vetnie a SIS-ben 
található, megfelelő figyelmeztető 
jelzésekkel.

Or. fr
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Indokolás

Lehetetlen szavatolni, hogy valósak és/vagy pontosak legyenek az olyan személyek által az 
ETIAS-ba bevitt adatok, akiknek a személyazonossága nem ellenőrizhető. Ezeket az adatokat 
(és ezen adatok ETIAS-ban történő feldolgozásának eredményeit) ezért nem szabad felvenni a 
SIS-be.

Módosítás 197
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ETIAS rendszernek szintén 
támogatnia kell a Schengeni Információs 
Rendszernek (SIS) az 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 célból az ETIAS 
rendszernek a kérelemfájlokat 
automatikusan össze kell vetnie a SIS-ben 
található, megfelelő figyelmeztető 
jelzésekkel. Ezen adatfeldolgozásra a SIS 
támogatása céljából kerül sor. Ennek 
megfelelően az ilyen összehasonlításból 
származó valamennyi találatot el kell 
tárolni a SIS-ben.

(12) Az ETIAS rendszernek szintén 
támogatnia kell a Schengeni Információs 
Rendszernek (SIS) a beléptetési tilalmat 
elrendelő figyelmeztető jelzésekre, továbbá 
az átadás vagy kiadatás céljából 
letartóztatandó személyekkel, eltűnt 
személyekkel, bírósági eljárásban való 
segítségnyújtás céljából keresett 
személyekkel, valamint rejtett, 
információkérő vagy célzott ellenőrzés 
céljából keresett személyekkel kapcsolatos 
figyelmeztető jelzésekre vonatkozó 
célkitűzéseit. E célból az ETIAS 
rendszernek a kérelemfájlokat 
automatikusan össze kell vetnie a SIS-ben 
található, megfelelő figyelmeztető 
jelzésekkel. Ezen adatfeldolgozásra a SIS 
támogatása céljából kerül sor. Ennek 
megfelelően az ilyen összehasonlításból 
származó valamennyi találatot el kell 
tárolni a SIS-ben.

Or. fr

Módosítás 198
Carlos Coelho

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ETIAS rendszernek szintén 
támogatnia kell a Schengeni Információs 
Rendszernek (SIS) az 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 célból az ETIAS 
rendszernek a kérelemfájlokat 
automatikusan össze kell vetnie a SIS-ben 
található, megfelelő figyelmeztető 
jelzésekkel. Ezen adatfeldolgozásra a SIS 
támogatása céljából kerül sor. Ennek 
megfelelően az ilyen összehasonlításból 
származó valamennyi találatot el kell 
tárolni a SIS-ben.

(12) Az ETIAS rendszernek szintén 
támogatnia kell a Schengeni Információs 
Rendszernek (SIS) az eltűnt személyekkel, 
bírósági eljárásban való segítségnyújtás 
céljából keresett személyekkel, valamint 
rejtett, információkérő vagy célzott 
ellenőrzés céljából keresett személyekkel 
kapcsolatos figyelmeztető jelzésekre 
vonatkozó célkitűzéseit. E célból az ETIAS 
rendszernek a kérelemfájlokat 
automatikusan össze kell vetnie a SIS-ben 
található, megfelelő figyelmeztető 
jelzésekkel. Ezen adatfeldolgozásra a SIS 
támogatása céljából kerül sor. Ennek 
megfelelően valamennyi találatot a SIS-re 
vonatkozó jogszabályokkal összhangban 
kell kezelni.

Or. en

Módosítás 199
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az ETIAS Központi Egységnek az 
Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség részét kell képeznie. Az
ETIAS Központi Egység lenne felelős az 
automatikus folyamat során elutasított 
utazási engedély iránti kérelmek 
ellenőrzéséért, annak megállapítása 
érdekében, hogy egy adott kérelmező 
személyes adatai egyeznek-e a találatot 
eredményező egyén személyes adataival, 
továbbá felelős lenne az átvilágítási 
szabályokért és a kérelmek 
feldolgozásának rendszeres ellenőrzéséért. 
Az ETIAS Központi Egység a hét minden 
napján, napi 24 órában működne.

(14) Az ETIAS Központi Egység 
fejlesztéséért, működéséért és
biztonságáért, valamint az abban foglalt 
adatok biztonságáért a Szabadságon, a 
Biztonságon és a Jog Érvényesülésén 
Alapuló Térség Nagyméretű IT-
rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását 
Végző Európai Ügynökségnek (eu-LISA) 
kell felelnie. Az automatikus folyamat 
során elutasított utazási engedély iránti 
kérelmek ellenőrzéséért felelős hatóságok 
számára biztosítani kell az ETIAS 
Központi Egységhez való hozzáférést
annak megállapítása érdekében, hogy egy 
adott kérelmező személyes adatai 
egyeznek-e a találatot eredményező egyén 
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személyes adataival. Átvilágítási 
szabályokat kell bevezetni, emellett a 
kérelmek feldolgozását rendszeresen és 
független módon ellenőrizni kell. Az 
ETIAS Központi Egység a hét minden 
napján, napi 24 órában működne.

Or. fr

Módosítás 200
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az ETIAS Központi Egységnek az 
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
részét kell képeznie. Az ETIAS Központi 
Egység lenne felelős az automatikus 
folyamat során elutasított utazási engedély 
iránti kérelmek ellenőrzéséért, annak 
megállapítása érdekében, hogy egy adott 
kérelmező személyes adatai egyeznek-e a 
találatot eredményező egyén személyes 
adataival, továbbá felelős lenne az 
átvilágítási szabályokért és a kérelmek 
feldolgozásának rendszeres ellenőrzéséért. 
Az ETIAS Központi Egység a hét minden 
napján, napi 24 órában működne.

(14) Az ETIAS Központi Egységnek az 
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
részét kell képeznie. Az ETIAS Központi 
Egység lenne felelős az automatikus 
folyamat során egy vagy több találatot 
eredményező utazási engedély iránti 
kérelmek ellenőrzéséért, annak 
megállapítása érdekében, hogy egy adott 
kérelmező személyes adatai egyeznek-e a 
találatot eredményező egyén személyes 
adataival, továbbá felelős lenne az 
átvilágítási szabályokért és a kérelmek 
feldolgozásának rendszeres ellenőrzéséért. 
Az ETIAS Központi Egység a hét minden 
napján, napi 24 órában működne.

Or. fr

Módosítás 201
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az ETIAS Központi Egységnek az 
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 

(14) Az ETIAS Központi Egységnek az 
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
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részét kell képeznie. Az ETIAS Központi 
Egység lenne felelős az automatikus 
folyamat során elutasított utazási engedély 
iránti kérelmek ellenőrzéséért, annak 
megállapítása érdekében, hogy egy adott 
kérelmező személyes adatai egyeznek-e a 
találatot eredményező egyén személyes 
adataival, továbbá felelős lenne az 
átvilágítási szabályokért és a kérelmek 
feldolgozásának rendszeres ellenőrzéséért. 
Az ETIAS Központi Egység a hét minden 
napján, napi 24 órában működne.

részét kell képeznie. Az ETIAS Központi 
Egység lenne felelős az automatikus 
folyamat során elutasított utazási engedély 
iránti kérelmek ellenőrzéséért, annak 
megállapítása érdekében, hogy egy adott 
kérelmező személyes adatai egyeznek-e a 
találatot eredményező egyén személyes 
adataival, továbbá felelős lenne a kérelmek 
feldolgozásának rendszeres ellenőrzéséért. 
Az ETIAS Központi Egység a hét minden 
napján, napi 24 órában működne.

Or. en

Módosítás 202
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Minden tagállamnak létre kellene 
hoznia egy ETIAS Nemzeti Egységet, 
amely elsősorban annak vizsgálatáért lenne 
felelős, hogy kiadjanak vagy elutasítsanak-
e egy adott utazási engedélyt, valamint e 
tárgyban a határozatok meghozataláért. Az 
ETIAS Nemzeti Egységeknek együtt 
kellene működniük egymással és az 
Europollal a kérelmek elbírálása céljából. 
Az ETIAS Nemzeti Egységek a hét minden 
napján, napi 24 órában működnének.

(15) Minden tagállamnak létre kellene 
hoznia egy ETIAS Nemzeti Egységet, 
amely elsősorban annak vizsgálatáért lenne 
felelős, hogy kiadjanak, elutasítsanak, 
megsemmisítsenek vagy visszavonjanak-e
egy adott utazási engedélyt, valamint e 
tárgyban a határozatok meghozataláért. Az 
ETIAS Nemzeti Egységeknek együtt 
kellene működniük egymással és az 
Europollal a kérelmek elbírálása céljából. 
Az ETIAS Nemzeti Egységek a hét minden 
napján, napi 24 órában működnének.

Or. fr

Módosítás 203
Marie-Christine Vergiat

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, arról, hogy családtagja-e 
egy uniós polgárnak vagy a szabad mozgás 
uniós jogával rendelkező harmadik 
országbeli állampolgárnak, és nem 
rendelkezik tartózkodási kártyával, 
továbbá ha a kérelmező kiskorú, akkor a 
felelős személy azonosító adatairól, 
valamint meg kell jelölnie, hogy ítélték-e 
terrorizmussal kapcsolatos okokból öt évet 
meghaladó börtönbüntetésre, vagy járt-e 
háborús övezetekben.

Or. fr

Módosítás 204
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Niedermüller 
Péter

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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, 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 
(szerepel-e a bűnügyi nyilvántartásokban, 
járt-e háborús övezetekben).

Or. en

Módosítás 205
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

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 

(16) A céljai megvalósítása érdekében az 
ETIAS rendszernek biztosítania kell egy 
online kérelmi formanyomtatványt, 
amelyen a kérelmezőnek nyilatkoznia kell 
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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.

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 (szenved-e a 
kérelmező 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. 
Továbbá, lehetővé kellene tenni bizonyos 
orvosi vizsgálatok elvégzését a 
határátkelőhelyeken, hogy feltárják az 
olyan harmadik országbeli állampolgárok 
által hordozott betegségek jelentette 
közegészségügyi kockázatokat, akik 
korábban úgy nyilatkoztak, hogy jó az 
egészségi állapotuk.

Or. ro

Módosítás 206
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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, 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 
(szerepel-e a bűnügyi nyilvántartásokban, 
járt-e háborús övezetekben, illetőleg 
született-e a kérelmezőre vonatkozó 
kiutasítási határozat vagy a terület 
elhagyására felszólító határozat).

Or. en

Módosítás 207
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

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 

(16) A céljai megvalósítása érdekében 
az ETIAS rendszernek biztosítania kell egy 
online kérelmi formanyomtatványt, 
amelyen a kérelmezőnek nyilatkoznia kell 
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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.

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 a 2004/38/EK 
irányelvben említett tartózkodási kártyával 
vagy az 1030/2002/EK rendeletben 
említett tartózkodási engedéllyel, ha a 
kérelmező kiskorú, akkor a felelős személy 
azonosító adatairól, valamint válaszolnia 
kell egy sor, a hátterére vonatkozó kérdésre 
(nevezetesen hogy szenved-e a kérelmező 
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.

Or. fr

Módosítás 208
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

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 

(16) A céljai megvalósítása érdekében 
az ETIAS rendszernek biztosítania kell egy 
online kérelmi formanyomtatványt, 
amelyen a kérelmezőnek nyilatkoznia kell 
a személyazonosságáról, az úti 
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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.

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 (szenved-e a 
kérelmező bármely esetlegesen járványt 
okozó betegségben, az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) Nemzetközi 
Egészségügyi Szabályzatában (IHR) 
meghatározottak szerint, illetőleg egyéb 
fertőző vagy ragályos, parazitás 
megbetegedésben, elítélték-e súlyos 
bűncselekmény vagy valamely 
terrorcselekmény miatt, járt-e háborús 
övezetekben, illetőleg született-e a 
kérelmezőre vonatkozó belépési tilalom,
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.

Or. fr

Módosítás 209
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A kérelem véglegesítéséhez 
valamennyi 18. életévét betöltött 
kérelmezőnek díjat kell fizetnie. A 
fizetéseket egy bank vagy pénzügyi 
közvetítő kezelné. Az elektronikus fizetés 
biztosításához szükséges adatokat csak a 
pénzügyi tranzakciót végrehajtó bank 
vagy pénzügyi közvetítő részére kellene 

törölve
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megadni, ezek nem képeznék az ETIAS 
rendszerben tárolt adatok részét.

Or. fr

Módosítás 210
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A kérelem véglegesítéséhez 
valamennyi 18. életévét betöltött 
kérelmezőnek díjat kell fizetnie. A
fizetéseket egy bank vagy pénzügyi 
közvetítő kezelné. Az elektronikus fizetés 
biztosításához szükséges adatokat csak a 
pénzügyi tranzakciót végrehajtó bank 
vagy pénzügyi közvetítő részére kellene 
megadni, ezek nem képeznék az ETIAS 
rendszerben tárolt adatok részét.

törölve

Or. en

Módosítás 211
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A kérelem véglegesítéséhez 
valamennyi 18. életévét betöltött 
kérelmezőnek díjat kell fizetnie. A 
fizetéseket egy bank vagy pénzügyi 
közvetítő kezelné. Az elektronikus fizetés 
biztosításához szükséges adatokat csak a 
pénzügyi tranzakciót végrehajtó bank vagy 
pénzügyi közvetítő részére kellene 
megadni, ezek nem képeznék az ETIAS 
rendszerben tárolt adatok részét.

(18) A kérelem véglegesítéséhez 
valamennyi 18. életévét betöltött 
kérelmezőnek díjat kell fizetnie. A 
kérelmezők bizonyos kategóriáit, így a 
diákokat, a kutatókat és a nem 
kormányzati szervezetek fiatal képviselőit 
mentesíteni kell e díj megfizetése alól. A 
fizetéseket egy bank vagy pénzügyi 
közvetítő kezelné. Az elektronikus fizetés 
biztosításához szükséges adatokat csak a 
pénzügyi tranzakciót végrehajtó bank vagy 
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pénzügyi közvetítő részére kellene 
megadni, ezek nem képeznék az ETIAS 
rendszerben tárolt adatok részét.

Or. en

Módosítás 212
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A kérelem véglegesítéséhez 
valamennyi 18. életévét betöltött 
kérelmezőnek díjat kell fizetnie. A 
fizetéseket egy bank vagy pénzügyi 
közvetítő kezelné. Az elektronikus fizetés 
biztosításához szükséges adatokat csak a 
pénzügyi tranzakciót végrehajtó bank vagy 
pénzügyi közvetítő részére kellene 
megadni, ezek nem képeznék az ETIAS 
rendszerben tárolt adatok részét.

(18) A kérelem véglegesítéséhez a 
díjfizetés alól mentesülő kérelmezők 
valamely kategóriájába tartozók 
kivételével valamennyi 12. életévét 
betöltött kérelmezőnek díjat kell fizetnie az 
utazási engedélyért. A fizetéseket egy 
bank vagy pénzügyi közvetítő kezelné. Az 
elektronikus fizetés biztosításához 
szükséges adatokat csak a pénzügyi 
tranzakciót végrehajtó bank vagy pénzügyi 
közvetítő részére kellene megadni, ezek 
nem képeznék az ETIAS rendszerben tárolt 
adatok részét.

Or. fr

Módosítás 213
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A kérelem véglegesítéséhez 
valamennyi 18. életévét betöltött 
kérelmezőnek díjat kell fizetnie. A 
fizetéseket egy bank vagy pénzügyi 
közvetítő kezelné. Az elektronikus fizetés 
biztosításához szükséges adatokat csak a 
pénzügyi tranzakciót végrehajtó bank vagy 

(18) A kérelem véglegesítéséhez 
valamennyi 12. életévét betöltött 
kérelmezőnek díjat kell fizetnie. A 
fizetéseket egy bank vagy pénzügyi 
közvetítő kezelné. Az elektronikus fizetés 
biztosításához szükséges adatokat csak a 
pénzügyi tranzakciót végrehajtó bank vagy 
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pénzügyi közvetítő részére kellene 
megadni, ezek nem képeznék az ETIAS 
rendszerben tárolt adatok részét.

pénzügyi közvetítő részére kellene 
megadni, ezek nem képeznék az ETIAS 
rendszerben tárolt adatok részét.

Or. fr

Módosítás 214
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A legtöbb utazási engedély 
perceken belül kiadásra kerülne, az 
engedélyek egy kisebb részének kiadása 
azonban 72 óráig is eltarthatna. Kivételes 
esetekben, amikor arról értesítik a 
kérelmezőt, hogy hiánypótlásként további 
információkat vagy dokumentumokat kell 
benyújtania, az eljárás akár két hétig is 
eltarthatna.

(19) Az utazási engedélyeket 
automatikusan ki kell adni, és az
engedélyek kiadása csak rendkívül 
kivételes esetben tarthat el 48 óráig. Az 
időtartam semmilyen esetben sem nyúlhat 
túl azon az időponton, amelyet követően 
az utazás lehetetlenné válna.

Or. fr

Módosítás 215
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A legtöbb utazási engedély 
perceken belül kiadásra kerülne, az 
engedélyek egy kisebb részének kiadása 
azonban 72 óráig is eltarthatna. Kivételes 
esetekben, amikor arról értesítik a 
kérelmezőt, hogy hiánypótlásként további 
információkat vagy dokumentumokat kell 
benyújtania, az eljárás akár két hétig is 
eltarthatna.

(19) A legtöbb utazási engedély 
perceken belül kiadásra kerülne, az 
engedélyek egy kisebb részének kiadása 
azonban kivételes esetekben, amikor arról 
értesítik a kérelmezőt, hogy 
hiánypótlásként további információkat 
vagy dokumentumokat kell benyújtania, 
elhúzódhat.

Or. fr
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Módosítás 216
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Niedermüller 
Péter

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A legtöbb utazási engedély 
perceken belül kiadásra kerülne, az 
engedélyek egy kisebb részének kiadása 
azonban 72 óráig is eltarthatna. Kivételes 
esetekben, amikor arról értesítik a 
kérelmezőt, hogy hiánypótlásként további 
információkat vagy dokumentumokat kell 
benyújtania, az eljárás akár két hétig is 
eltarthatna.

(19) A legtöbb utazási engedély 
perceken belül kiadásra kerülne, az 
engedélyek egy kisebb részének kiadása 
azonban 72 óráig is eltarthatna. Kivételes 
esetekben, amikor arról értesítik a 
kérelmezőt, hogy hiánypótlásként további 
információkat vagy dokumentumokat kell 
benyújtania, az eljárás akár 
17 munkanapig is eltarthatna.

Or. en

Módosítás 217
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A legtöbb utazási engedély 
perceken belül kiadásra kerülne, az 
engedélyek egy kisebb részének kiadása 
azonban 72 óráig is eltarthatna. Kivételes 
esetekben, amikor arról értesítik a 
kérelmezőt, hogy hiánypótlásként további 
információkat vagy dokumentumokat kell 
benyújtania, az eljárás akár két hétig is 
eltarthatna.

(19) A legtöbb utazási engedély 
perceken belül kiadásra kerülne, az 
engedélyek egy kisebb részének kiadása 
azonban 48 óráig is eltarthatna. Kivételes 
esetekben, amikor arról értesítik a 
kérelmezőt, hogy hiánypótlásként további 
információkat vagy dokumentumokat kell 
benyújtania, az eljárás akár egy hétig is 
eltarthatna.

Or. en

Módosítás 218
Marie-Christine Vergiat
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Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Minden esetben lehetővé kell tenni 
a kérelem bármely pillanatban és az Unió 
bármely külső határán történő 
benyújtását.

Or. fr

Módosítás 219
Marie-Christine Vergiat

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, illetőleg annak értékelése, 
hogy a kérelmező belépése az Unió 
területére veszélyt jelenthet-e az Unióban a 
biztonságra.

_________________ _________________

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

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

Or. fr

Módosítás 220
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Jan Philipp Albrecht

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 
rendeletben megállapított jogosultsági 
kritériumoknak való megfelelés előzetes 
ellenőrzése, illetőleg annak értékelése, 
hogy a kérelmező belépése az Unió 
területére veszélyt jelenthet-e az Unióban a 
biztonságra.

_________________

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

Or. en

Módosítás 221
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Niedermüller Péter

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 

(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, illetőleg annak értékelése, 
hogy a kérelmező belépése az Unió 
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irreguláris migráció valószínűsége; 
illetőleg annak értékelése, hogy a 
kérelmező belépése az Unió területére 
veszélyt jelenthet-e az Unióban a 
biztonságra vagy a közegészségügyre.

területére jelenthet-e biztonsági vagy 
irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázatot.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Módosítás 222
Sergei Stanishev

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, 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 
határ-ellenőrzési kódex).

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

Or. en
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Indokolás

Összhangban a korábbi módosításokkal, amelyek e rendelet fő célkitűzései közül törlik az 
irreguláris migráció megelőzését.

Módosítás 223
Marie-Christine Vergiat

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), az Interpol ellopott vagy 
elveszett úti okmányokat tartalmazó 
adatbázisa (SLTD)) rögzített 
adatrekordban, fájlban vagy figyelmeztető 
jelzésben szereplő adatokkal. Az 
összehasonlításhoz használt személyes 
adatok kategóriáit a lekérdezett 
információs rendszerekben szereplő 
adatkategóriákra kell korlátozni.

Or. fr
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Indokolás

Horizontális módosítás, amely a szöveg egészében törli az ETIAS figyelőlistára, illetve az 
egyedi kockázati mutatókra való hivatkozást.

Módosítás 224
Jan Philipp Albrecht

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), az Europol adatai, az 
Interpol ellopott vagy elveszett úti 
okmányokat tartalmazó adatbázisa 
(SLTD), a határregisztrációs rendszer 
(EES), illetve az Interpol figyelmeztető 
jelzésekkel társított úti okmányokat 
tartalmazó adatbázisa (Interpol TDAWN)) 
rögzített adatrekordban, fájlban vagy 
figyelmeztető jelzésben szereplő adatokkal. 
Az összehasonlításhoz használt személyes 
adatok kategóriáit a lekérdezett 
információs rendszerekben szereplő 
adatkategóriákra kell korlátozni.

Or. en

Módosítás 225
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Gérard Deprez, Louis Michel

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 ETIAS Központi 
Rendszerben, 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.

Or. fr

Módosítás 226
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(22) Az összehasonlítást automatizált 
eszközökkel kell lefolytatni. Amikor egy 
ilyen összehasonlítás azt mutatja, hogy 
egyezés („találat”) áll fenn egy kérelemben 
szereplő valamilyen személyes adat (vagy 
adatok kombinációja) és a fenti 
információs rendszerekben található 
valamely adatrekord, fájl vagy 
figyelmeztető jelzés, az ETIAS 
figyelőlistában szereplő személyes adatok, 
illetve az egyedi kockázati mutatók között, 
a kérelem feldolgozását manuálisan kell 
elvégeznie a kérelmező nyilatkozata 
szerinti első belépési tagállam ETIAS 
Nemzeti Egységének. Az ETIAS Nemzeti 
Egység által elvégzett értékelés 
eredményeként határozat kell, hogy 
szülessen arról, hogy az utazási engedélyt 
kiadják-e vagy sem.

(22) Az összehasonlítást automatizált 
eszközökkel kell lefolytatni. Amikor egy 
ilyen összehasonlítás azt mutatja, hogy 
egyezés („találat”) áll fenn egy kérelemben 
szereplő valamilyen személyes adat (vagy 
adatok kombinációja) és a fenti 
információs rendszerekben található 
valamely adatrekord, fájl vagy 
figyelmeztető jelzés között, a kérelem 
feldolgozását manuálisan kell elvégeznie a 
kérelmező nyilatkozata szerinti első 
belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egységének. Az ETIAS Nemzeti Egység 
által elvégzett értékelés eredményeként 
határozat kell, hogy szülessen arról, hogy 
az utazási engedélyt kiadják-e vagy sem. 
Ez a kiegészítő eljárás semmilyen esetben 
sem tarthat tovább két hétnél, és 
semmikor nem nyúlhat túl azon az 
időponton, amelyet követően az utazás 
lehetetlenné válna.

Or. fr

Módosítás 227
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az összehasonlítást automatizált 
eszközökkel kell lefolytatni. Amikor egy 
ilyen összehasonlítás azt mutatja, hogy 
egyezés („találat”) áll fenn egy kérelemben 
szereplő valamilyen személyes adat (vagy 
adatok kombinációja) és a fenti 
információs rendszerekben található 
valamely adatrekord, fájl vagy 
figyelmeztető jelzés, az ETIAS 
figyelőlistában szereplő személyes adatok, 
illetve az egyedi kockázati mutatók között, 
a kérelem feldolgozását manuálisan kell 
elvégeznie a kérelmező nyilatkozata 
szerinti első belépési tagállam ETIAS 
Nemzeti Egységének. Az ETIAS Nemzeti 

(22) Az összehasonlítást automatizált 
eszközökkel kell lefolytatni. Amikor egy 
ilyen összehasonlítás azt mutatja, hogy 
egyezés („találat”) áll fenn egy kérelemben 
szereplő valamilyen személyes adat (vagy 
adatok kombinációja) és a fenti 
információs rendszerekben található 
valamely adatrekord, fájl vagy 
figyelmeztető jelzés között, a kérelem 
feldolgozását manuálisan kell elvégeznie a 
kérelmező nyilatkozata szerinti első 
belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egységének. Az ETIAS Nemzeti Egység 
által elvégzett értékelés eredményeként 
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Egység által elvégzett értékelés 
eredményeként határozat kell, hogy 
szülessen arról, hogy az utazási engedélyt 
kiadják-e vagy sem.

határozat kell, hogy szülessen arról, hogy 
az utazási engedélyt kiadják-e vagy sem.

Or. en

Módosítás 228
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az összehasonlítást automatizált 
eszközökkel kell lefolytatni. Amikor egy 
ilyen összehasonlítás azt mutatja, hogy 
egyezés („találat”) áll fenn egy kérelemben 
szereplő valamilyen személyes adat (vagy 
adatok kombinációja) és a fenti 
információs rendszerekben található 
valamely adatrekord, fájl vagy 
figyelmeztető jelzés, az ETIAS 
figyelőlistában szereplő személyes adatok, 
illetve az egyedi kockázati mutatók között, 
a kérelem feldolgozását manuálisan kell
elvégeznie a kérelmező nyilatkozata 
szerinti első belépési tagállam ETIAS 
Nemzeti Egységének. Az ETIAS Nemzeti 
Egység által elvégzett értékelés 
eredményeként határozat kell, hogy 
szülessen arról, hogy az utazási engedélyt 
kiadják-e vagy sem.

(22) Az összehasonlítást automatizált 
eszközökkel kell lefolytatni. Amikor egy 
ilyen összehasonlítás azt mutatja, hogy 
egyezés („találat”) áll fenn egy kérelemben 
szereplő valamilyen személyes adat (vagy 
adatok kombinációja) és a fenti 
információs rendszerekben található 
valamely adatrekord, fájl vagy 
figyelmeztető jelzés, az ETIAS 
figyelőlistában szereplő személyes adatok, 
illetve az egyedi kockázati mutatók között, 
a kérelem feldolgozását manuálisan kell 
elvégeznie a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egységének. Az ETIAS Nemzeti 
Egység által elvégzett értékelés 
eredményeként határozat kell, hogy 
szülessen arról, hogy az utazási engedélyt 
kiadják-e vagy sem.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek elő kell irányoznia a felelősségi köröknek a tagállamok Nemzeti Egységei 
közötti kiegyensúlyozottabb elosztását, a 22. cikk (1) bekezdésében módosítottaknak 
megfelelően.

Módosítás 229
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Niedermüller Péter

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Amennyiben az automatizált 
folyamat során „találat” van az Interpol 
információs rendszereiben (SLTD és 
TDAWN), a Központi Egységnek a 
manuális folyamat előtt külön ellenőrzést 
kell végeznie a találat pontosságának, 
valamint annak ellenőrzése érdekében, 
hogy milyen okokból szerepel az utazó úti 
okmánya az Interpol valamely 
információs rendszerében.

Or. en

Indokolás

Elkerülendő a harmadik országokból származó olyan bejegyzésekből adódó 
következményeket, amelyek nem az információs rendszer célkitűzései szerinti okokon 
alapulnak (pl. politikai ellenfelek bejegyzése), mivel azok az adott személy megkülönböztetését 
jelentenék.

Módosítás 230
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. en
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Módosítás 231
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 hatékony jogorvoslati 
eljáráshoz való jog. A jogorvoslati eljárást 
a kérelemről szóló határozatot meghozó 
tagállamban, e tagállam nemzeti jogának 
megfelelően kell lefolytatni, akkor is, ha a 
kérelmező ezen eljárás idején nem 
tartózkodik az Unió területén. A 
kérelmezők számára biztosítani kell a 
szükséges garanciákat az egyének 
védelmével, valamint az uniós jogban és a 
nemzetközi jogban meghatározott alapvető 
jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos 
elvek vonatkozásában, így különösen 
biztosítani kell számukra a hozzáféréshez, 
a javításhoz, a törléshez és a 
jogorvoslathoz – különösen a bírósági 
jogorvoslathoz – való jogot, emellett 
független hatóságoknak gondoskodniuk 
kell az adatfeldolgozási műveletek 
felügyeletéről. Következésképpen e 
rendelet tiszteletben tartja az alapvető 
jogokat, valamint az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatában, az 1951. évi 
genfi egyezményben és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában elismert elveket, 
különösen az emberi méltósághoz való 
jogot (a Charta 1. cikke); a rabszolgaság 
és a kényszermunka tilalmát (5. cikk); a 
szabadsághoz és biztonsághoz való jogot 
(6. cikk); a menedékjogot; a magán- és a 
családi élet tiszteletben tartását (7. cikk); a 
családegyesítéshez való jogot, az 
egészséghez való jogot; a személyes 
adatok védelmét (8. cikk); a 
megkülönböztetés tilalmát (21. cikk); a 
gyermekek jogait (24. cikk); az idősek 
jogait (25. cikk); a fogyatékossággal élő 
személyek jogait (26. cikk); illetve a 
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hatékony jogorvoslathoz való jogot 
(47. cikk).

Or. fr

Módosítás 232
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 hatékony jogorvoslathoz
való jog. A jogorvoslati eljárást a 
kérelemről szóló határozatot meghozó 
tagállamban, e tagállam nemzeti jogának 
megfelelően kell lefolytatni, aminek 
magában kell foglalnia a bírósági 
jogorvoslat lehetőségét.

Or. en

Módosítás 233
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Niedermüller Péter

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 és a 
hatékony jogorvoslathoz való jog. A 
jogorvoslati eljárást a kérelemről szóló 
határozatot meghozó tagállamban, e 
tagállam nemzeti jogának megfelelően kell 
lefolytatni.

Or. en
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Indokolás

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összhangban.

Módosítás 234
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az átvilágítási szabályokat kell 
alkalmazni a kérelemfájl elemzéséhez, 
lehetővé téve az ETIAS Központi 
Rendszerben szereplő kérelemfájlban 
rögzített adatok és a korábban azonosított 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatoknak megfelelő egyedi kockázati 
mutatók összehasonlítását. Az egyedi 
kockázati mutatók meghatározásához 
felhasznált kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak 
egy adott kérelmező faji vagy etnikai 
hovatartozásán, politikai véleményén, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
szakszervezeti tagságán, szexuális életén 
vagy szexuális irányultságán.

törölve

Or. en

Módosítás 235
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az átvilágítási szabályokat kell 
alkalmazni a kérelemfájl elemzéséhez, 
lehetővé téve az ETIAS Központi 
Rendszerben szereplő kérelemfájlban 
rögzített adatok és a korábban azonosított 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 

törölve
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biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatoknak megfelelő egyedi kockázati 
mutatók összehasonlítását. Az egyedi 
kockázati mutatók meghatározásához 
felhasznált kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak 
egy adott kérelmező faji vagy etnikai 
hovatartozásán, politikai véleményén, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
szakszervezeti tagságán, szexuális életén 
vagy szexuális irányultságán.

Or. en

Módosítás 236
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az átvilágítási szabályokat kell 
alkalmazni a kérelemfájl elemzéséhez, 
lehetővé téve az ETIAS Központi 
Rendszerben szereplő kérelemfájlban 
rögzített adatok és a korábban azonosított 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatoknak megfelelő egyedi kockázati 
mutatók összehasonlítását. Az egyedi 
kockázati mutatók meghatározásához 
felhasznált kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak egy 
adott kérelmező faji vagy etnikai 
hovatartozásán, politikai véleményén, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
szakszervezeti tagságán, szexuális életén 
vagy szexuális irányultságán.

(25) Az átvilágítási szabályokat kell 
alkalmazni a kérelemfájl elemzéséhez, 
lehetővé téve az ETIAS Központi 
Rendszerben szereplő kérelemfájlban 
rögzített adatok és a korábban azonosított 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatoknak megfelelő egyedi kockázati 
mutatók összehasonlítását. Az egyedi 
kockázati mutatók meghatározásához 
felhasznált kritériumok semmilyen
körülmények között nem alapulhatnak egy 
adott kérelmező faji vagy etnikai 
hovatartozásán, politikai véleményén, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
szakszervezeti tagságán, szexuális életén 
vagy szexuális irányultságán. A felelős 
tagállam ETIAS Nemzeti Egysége nem 
hozhat határozatot pusztán egy, az egyedi 
kockázati mutatókon alapuló találat 
alapján. A felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége minden esetben értékeli 
a migrációval kapcsolatos, biztonsági és 
közegészségügyi kockázatokat.
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Or. fr

Módosítás 237
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az átvilágítási szabályokat kell 
alkalmazni a kérelemfájl elemzéséhez, 
lehetővé téve az ETIAS Központi 
Rendszerben szereplő kérelemfájlban 
rögzített adatok és a korábban azonosított 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatoknak megfelelő egyedi kockázati 
mutatók összehasonlítását. Az egyedi 
kockázati mutatók meghatározásához 
felhasznált kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak egy 
adott kérelmező faji vagy etnikai 
hovatartozásán, politikai véleményén, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
szakszervezeti tagságán, szexuális életén 
vagy szexuális irányultságán.

(25) Az átvilágítási szabályokat kell 
alkalmazni a kérelemfájl elemzéséhez, 
lehetővé téve az ETIAS Központi 
Rendszerben szereplő kérelemfájlban 
rögzített adatok és a fent említett 
adatbázisok összehasonlítását, és azok
semmilyen körülmények között nem 
alapulhatnak egy adott kérelmező faji vagy 
etnikai hovatartozásán, politikai 
véleményén, vallási vagy világnézeti
meggyőződésén, szakszervezeti tagságán, 
szexuális életén vagy szexuális 
irányultságán.

Or. fr

Módosítás 238
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Niedermüller Péter

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az átvilágítási szabályokat kell 
alkalmazni a kérelemfájl elemzéséhez, 
lehetővé téve az ETIAS Központi 
Rendszerben szereplő kérelemfájlban 
rögzített adatok és a korábban azonosított 
irreguláris migrációval kapcsolatos,
biztonsági vagy közegészségügyi

(25) Az átvilágítási szabályokat kell 
alkalmazni a kérelemfájl elemzéséhez, 
lehetővé téve az ETIAS Központi 
Rendszerben szereplő kérelemfájlban 
rögzített adatok és a korábban azonosított 
irreguláris migrációval kapcsolatos vagy
biztonsági kockázatoknak megfelelő 
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kockázatoknak megfelelő egyedi kockázati 
mutatók összehasonlítását. Az egyedi 
kockázati mutatók meghatározásához 
felhasznált kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak egy 
adott kérelmező faji vagy etnikai 
hovatartozásán, politikai véleményén, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
szakszervezeti tagságán, szexuális életén
vagy szexuális irányultságán.

egyedi kockázati mutatók 
összehasonlítását. Az egyedi kockázati 
mutatók meghatározásához felhasznált 
kritériumok semmilyen körülmények 
között nem alapulhatnak egy adott 
kérelmező nemén, bőrszínén, faji, etnikai 
vagy társadalmi hovatartozásán, genetikai 
tulajdonságain, nyelvén, vallásán vagy 
meggyőződésén, politikai vagy más 
véleményén, nemzeti kisebbséghez 
tartozásán, vagyoni helyzetén, születésén, 
fogyatékosságán, életkorán vagy szexuális 
irányultságán;

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkével összhangban.

Módosítás 239
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az átvilágítási szabályokat kell 
alkalmazni a kérelemfájl elemzéséhez, 
lehetővé téve az ETIAS Központi 
Rendszerben szereplő kérelemfájlban 
rögzített adatok és a korábban azonosított 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatoknak megfelelő egyedi kockázati 
mutatók összehasonlítását. Az egyedi 
kockázati mutatók meghatározásához 
felhasznált kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak egy 
adott kérelmező faji vagy etnikai 
hovatartozásán, politikai véleményén, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
szakszervezeti tagságán, szexuális életén 
vagy szexuális irányultságán.

(25) Az átvilágítási szabályokat kell 
alkalmazni a kérelemfájl elemzéséhez, 
lehetővé téve az ETIAS Központi 
Rendszerben szereplő kérelemfájlban 
rögzített adatok és a korábban azonosított 
illegális migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatoknak megfelelő egyedi kockázati 
mutatók összehasonlítását. Az egyedi 
kockázati mutatók meghatározásához 
felhasznált kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak egy 
adott kérelmező faji vagy etnikai 
hovatartozásán, politikai véleményén, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
szakszervezeti tagságán, szexuális életén 
vagy szexuális irányultságán.

Or. en
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Módosítás 240
Sergei Stanishev

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az átvilágítási szabályokat kell 
alkalmazni a kérelemfájl elemzéséhez, 
lehetővé téve az ETIAS Központi 
Rendszerben szereplő kérelemfájlban 
rögzített adatok és a korábban azonosított 
irreguláris migrációval kapcsolatos,
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatoknak megfelelő egyedi kockázati 
mutatók összehasonlítását. Az egyedi 
kockázati mutatók meghatározásához 
felhasznált kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak egy 
adott kérelmező faji vagy etnikai 
hovatartozásán, politikai véleményén, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
szakszervezeti tagságán, szexuális életén 
vagy szexuális irányultságán.

(25) Az átvilágítási szabályokat kell 
alkalmazni a kérelemfájl elemzéséhez, 
lehetővé téve az ETIAS Központi 
Rendszerben szereplő kérelemfájlban 
rögzített adatok és a korábban azonosított 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatoknak megfelelő egyedi kockázati 
mutatók összehasonlítását. Az egyedi 
kockázati mutatók meghatározásához 
felhasznált kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak egy 
adott kérelmező faji vagy etnikai 
hovatartozásán, politikai véleményén, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
szakszervezeti tagságán, szexuális életén 
vagy szexuális irányultságán.

Or. en

Indokolás

Összhangban a korábbi módosításokkal, amelyek e rendelet fő célkitűzései közül törlik az 
irreguláris migráció megelőzését.

Módosítás 241
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Létre kell hozni egy ETIAS 
figyelőlistát az ETIAS kérelemfájlokban 
szereplő adatok és az olyan személyekhez 
kapcsolódó információk közötti 
összefüggések azonosítása érdekében, 

törölve
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akiket egy súlyos bűncselekmény vagy 
terrorcselekmény elkövetésével 
gyanúsítanak, illetőleg akikről tényszerű 
bizonyítékok vagy megalapozott indokok 
alapján feltételezhető, hogy súlyos 
bűncselekményt vagy terrorcselekményt 
fognak elkövetni. Az ETIAS figyelőlista az 
Europol által az (EU) 2016/794 rendelet 
18. cikke (2) bekezdésének a) pontja 
értelmében feldolgozott adatoknak és az 
Europol e rendelet végrehajtására 
szolgáló Integrált Adatkezelési 
Koncepciójának részét kell képeznie. A 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy amikor információt szolgáltatnak az 
Europolnak, megállapíthassák azon célt 
vagy célokat, amelyek érdekében az 
információ feldolgozásra kerül, beleértve 
annak a lehetőségét is, hogy az ETIAS 
figyelőlistára korlátozzák ezt a 
feldolgozást.

Or. fr

Módosítás 242
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Létre kell hozni egy ETIAS 
figyelőlistát az ETIAS kérelemfájlokban 
szereplő adatok és az olyan személyekhez 
kapcsolódó információk közötti 
összefüggések azonosítása érdekében, 
akiket egy súlyos bűncselekmény vagy 
terrorcselekmény elkövetésével 
gyanúsítanak, illetőleg akikről tényszerű 
bizonyítékok vagy megalapozott indokok 
alapján feltételezhető, hogy súlyos 
bűncselekményt vagy terrorcselekményt 
fognak elkövetni. Az ETIAS figyelőlista az 
Europol által az (EU) 2016/794 rendelet 
18. cikke (2) bekezdésének a) pontja 
értelmében feldolgozott adatoknak és az 

törölve
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Europol e rendelet végrehajtására 
szolgáló Integrált Adatkezelési 
Koncepciójának részét kell képeznie. A 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy amikor információt szolgáltatnak az 
Europolnak, megállapíthassák azon célt 
vagy célokat, amelyek érdekében az 
információ feldolgozásra kerül, beleértve 
annak a lehetőségét is, hogy az ETIAS 
figyelőlistára korlátozzák ezt a 
feldolgozást.

Or. en

Módosítás 243
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Niedermüller Péter

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Létre kell hozni egy ETIAS 
figyelőlistát az ETIAS kérelemfájlokban 
szereplő adatok és az olyan személyekhez 
kapcsolódó információk közötti 
összefüggések azonosítása érdekében, 
akiket egy súlyos bűncselekmény vagy 
terrorcselekmény elkövetésével 
gyanúsítanak, illetőleg akikről tényszerű 
bizonyítékok vagy megalapozott indokok 
alapján feltételezhető, hogy súlyos 
bűncselekményt vagy terrorcselekményt 
fognak elkövetni. Az ETIAS figyelőlista 
az Europol által az (EU) 2016/794 rendelet 
18. cikke (2) bekezdésének a) pontja 
értelmében feldolgozott adatoknak és az 
Europol e rendelet végrehajtására szolgáló 
Integrált Adatkezelési Koncepciójának 
részét kell képeznie. A tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy amikor 
információt szolgáltatnak az Europolnak, 
megállapíthassák azon célt vagy célokat, 
amelyek érdekében az információ 
feldolgozásra kerül, beleértve annak a 
lehetőségét is, hogy az ETIAS 

(26) Létre kell hozni egy ETIAS 
figyelőlistát az ETIAS kérelemfájlokban 
szereplő adatok és az olyan személyekhez 
kapcsolódó információk közötti 
összefüggések azonosítása érdekében, 
akiket egy súlyos bűncselekmény vagy 
terrorcselekmény elkövetésével vagy 
abban való részvétellel gyanúsítanak. Az 
ETIAS figyelőlista az Europol által az 
(EU) 2016/794 rendelet 18. cikke (2) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
feldolgozott adatoknak és az Europol e 
rendelet végrehajtására szolgáló Integrált 
Adatkezelési Koncepciójának részét kell 
képeznie. A tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy amikor információt 
szolgáltatnak az Europolnak, 
megállapíthassák azon célt vagy célokat, 
amelyek érdekében az információ 
feldolgozásra kerül, beleértve annak a 
lehetőségét is, hogy az ETIAS 
figyelőlistára korlátozzák ezt a 
feldolgozást.
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figyelőlistára korlátozzák ezt a 
feldolgozást.

Or. en

Módosítás 244
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Létre kell hozni egy ETIAS 
figyelőlistát az ETIAS kérelemfájlokban 
szereplő adatok és az olyan személyekhez 
kapcsolódó információk közötti 
összefüggések azonosítása érdekében, 
akiket egy súlyos bűncselekmény vagy 
terrorcselekmény elkövetésével 
gyanúsítanak, illetőleg akikről tényszerű 
bizonyítékok vagy megalapozott indokok 
alapján feltételezhető, hogy súlyos 
bűncselekményt vagy terrorcselekményt 
fognak elkövetni. Az ETIAS figyelőlista az 
Europol által az (EU) 2016/794 rendelet 
18. cikke (2) bekezdésének a) pontja 
értelmében feldolgozott adatoknak és az 
Europol e rendelet végrehajtására szolgáló 
Integrált Adatkezelési Koncepciójának 
részét kell képeznie. A tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy amikor 
információt szolgáltatnak az Europolnak, 
megállapíthassák azon célt vagy célokat, 
amelyek érdekében az információ 
feldolgozásra kerül, beleértve annak a 
lehetőségét is, hogy az ETIAS 
figyelőlistára korlátozzák ezt a 
feldolgozást.

(26) Létre kell hozni egy ETIAS 
figyelőlistát az ETIAS kérelemfájlokban 
szereplő adatok és az olyan személyekhez 
kapcsolódó információk közötti 
összefüggések azonosítása érdekében, 
akiket egy súlyos bűncselekmény vagy 
terrorcselekmény elkövetésével vagy 
abban való részvétellel gyanúsítanak, 
illetőleg akikről tényszerű bizonyítékok 
vagy megalapozott indokok alapján 
feltételezhető, hogy súlyos bűncselekményt 
vagy terrorcselekményt fognak elkövetni. 
Az ETIAS figyelőlista az Europol által az 
(EU) 2016/794 rendelet 18. cikke (2) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
feldolgozott adatoknak és az Europol e 
rendelet végrehajtására szolgáló Integrált 
Adatkezelési Koncepciójának részét kell 
képeznie. A tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy amikor információt 
szolgáltatnak az Europolnak, 
megállapíthassák azon célt vagy célokat, 
amelyek érdekében az információ 
feldolgozásra kerül, beleértve annak a 
lehetőségét is, hogy az ETIAS 
figyelőlistára korlátozzák ezt a 
feldolgozást.

Or. fr

Módosítás 245
Angelika Mlinar
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Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A biztonsági fenyegetések új 
formáinak, valamint az irreguláris 
migráció és a közegészségügyi veszélyek 
új mintáinak folyamatos megjelenése 
hatékony válaszokat igényel, és ezek ellen 
modern eszközök segítségével kell felvenni 
a harcot. Mivel ezek az eszközök jelentős 
mennyiségű személyes adat 
feldolgozásával járnak, megfelelő 
biztosítékokat kell bevezetni annak 
érdekében, hogy a magánélet védelméhez 
való jogba és a személyes adatok 
védelméhez való jogba történő 
beavatkozás olyan mértékűre 
korlátozódjon, ami egy demokratikus 
társadalomban szükséges.

törölve

Or. en

Módosítás 246
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A biztonsági fenyegetések új 
formáinak, valamint az irreguláris 
migráció és a közegészségügyi veszélyek 
új mintáinak folyamatos megjelenése 
hatékony válaszokat igényel, és ezek ellen 
modern eszközök segítségével kell felvenni 
a harcot. Mivel ezek az eszközök jelentős 
mennyiségű személyes adat 
feldolgozásával járnak, megfelelő 
biztosítékokat kell bevezetni annak 
érdekében, hogy a magánélet védelméhez 
való jogba és a személyes adatok 
védelméhez való jogba történő beavatkozás 

(27) A biztonsági fenyegetések új 
formáinak folyamatos megjelenése 
hatékony válaszokat igényel, és ezek ellen 
modern eszközök segítségével kell felvenni 
a harcot. Mivel ezek az eszközök jelentős 
mennyiségű személyes adat 
feldolgozásával járnak, megfelelő 
biztosítékokat kell bevezetni annak 
érdekében, hogy a magánélet védelméhez 
való jogba és a személyes adatok 
védelméhez való jogba történő beavatkozás 
olyan mértékűre korlátozódjon, ami egy 
demokratikus társadalomban szükséges.
Ezek az új eszközök semmilyen esetben 
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olyan mértékűre korlátozódjon, ami egy 
demokratikus társadalomban szükséges.

sem sérthetik az érintett személyek 
nemzetközi jogban maghatározott jogait.

Or. fr

Módosítás 247
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A biztonsági fenyegetések új 
formáinak, valamint az irreguláris 
migráció és a közegészségügyi veszélyek 
új mintáinak folyamatos megjelenése 
hatékony válaszokat igényel, és ezek ellen 
modern eszközök segítségével kell felvenni 
a harcot. Mivel ezek az eszközök jelentős 
mennyiségű személyes adat 
feldolgozásával járnak, megfelelő 
biztosítékokat kell bevezetni annak 
érdekében, hogy a magánélet védelméhez 
való jogba és a személyes adatok 
védelméhez való jogba történő beavatkozás 
olyan mértékűre korlátozódjon, ami egy 
demokratikus társadalomban szükséges.

(27) A biztonsági fenyegetések új 
formáinak folyamatos megjelenése 
hatékony válaszokat igényel, és ezek ellen 
modern eszközök segítségével kell felvenni 
a harcot. Mivel ezek az eszközök jelentős 
mennyiségű személyes adat 
feldolgozásával járnak, megfelelő 
biztosítékokat kell bevezetni annak 
érdekében, hogy a magánélet védelméhez 
való jogba és a személyes adatok 
védelméhez való jogba történő beavatkozás 
olyan mértékűre korlátozódjon, ami egy 
demokratikus társadalomban szükséges.

Or. en

Módosítás 248
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A biztonsági fenyegetések új 
formáinak, valamint az irreguláris
migráció és a közegészségügyi veszélyek 
új mintáinak folyamatos megjelenése 
hatékony válaszokat igényel, és ezek ellen 
modern eszközök segítségével kell felvenni 

(27) A biztonsági fenyegetések új 
formáinak, valamint az illegális migráció 
és a közegészségügyi veszélyek új 
mintáinak folyamatos megjelenése 
hatékony válaszokat igényel, és ezek ellen 
modern eszközök segítségével kell felvenni 
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a harcot. Mivel ezek az eszközök jelentős 
mennyiségű személyes adat 
feldolgozásával járnak, megfelelő 
biztosítékokat kell bevezetni annak 
érdekében, hogy a magánélet védelméhez 
való jogba és a személyes adatok 
védelméhez való jogba történő beavatkozás 
olyan mértékűre korlátozódjon, ami egy 
demokratikus társadalomban szükséges.

a harcot. Mivel ezek az eszközök jelentős 
mennyiségű személyes adat 
feldolgozásával járnak, megfelelő 
biztosítékokat kell bevezetni annak 
érdekében, hogy a magánélet védelméhez 
való jogba és a személyes adatok 
védelméhez való jogba történő beavatkozás 
olyan mértékűre korlátozódjon, ami egy 
demokratikus társadalomban szükséges.

Or. en

Módosítás 249
Sergei Stanishev

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A biztonsági fenyegetések új 
formáinak, valamint az irreguláris 
migráció és a közegészségügyi veszélyek 
új mintáinak folyamatos megjelenése 
hatékony válaszokat igényel, és ezek ellen 
modern eszközök segítségével kell felvenni 
a harcot. Mivel ezek az eszközök jelentős 
mennyiségű személyes adat 
feldolgozásával járnak, megfelelő 
biztosítékokat kell bevezetni annak 
érdekében, hogy a magánélet védelméhez 
való jogba és a személyes adatok 
védelméhez való jogba történő beavatkozás 
olyan mértékűre korlátozódjon, ami egy 
demokratikus társadalomban szükséges.

(27) A biztonsági fenyegetések új 
formáinak, valamint a közegészségügyi 
veszélyek új mintáinak folyamatos 
megjelenése hatékony válaszokat igényel, 
és ezek ellen modern eszközök 
segítségével kell felvenni a harcot. Mivel 
ezek az eszközök jelentős mennyiségű 
személyes adat feldolgozásával járnak, 
megfelelő biztosítékokat kell bevezetni 
annak érdekében, hogy a magánélet 
védelméhez való jogba és a személyes 
adatok védelméhez való jogba történő 
beavatkozás olyan mértékűre 
korlátozódjon, ami egy demokratikus 
társadalomban szükséges.

Or. en

Indokolás

Összhangban a korábbi módosításokkal, amelyek e rendelet fő célkitűzései közül törlik az 
irreguláris migráció megelőzését.

Módosítás 250
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Niedermüller Péter

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A biztonsági fenyegetések új 
formáinak, valamint az irreguláris migráció 
és a közegészségügyi veszélyek új 
mintáinak folyamatos megjelenése 
hatékony válaszokat igényel, és ezek ellen 
modern eszközök segítségével kell felvenni 
a harcot. Mivel ezek az eszközök jelentős 
mennyiségű személyes adat 
feldolgozásával járnak, megfelelő 
biztosítékokat kell bevezetni annak 
érdekében, hogy a magánélet védelméhez 
való jogba és a személyes adatok 
védelméhez való jogba történő beavatkozás 
olyan mértékűre korlátozódjon, ami egy 
demokratikus társadalomban szükséges.

(27) A biztonsági fenyegetések új 
formáinak, valamint az irreguláris migráció 
új mintáinak folyamatos megjelenése 
hatékony válaszokat igényel, és ezek ellen 
modern eszközök segítségével kell felvenni 
a harcot. Mivel ezek az eszközök jelentős 
mennyiségű személyes adat 
feldolgozásával járnak, megfelelő 
biztosítékokat kell bevezetni annak 
érdekében, hogy a magánélet védelméhez 
való jogba és a személyes adatok 
védelméhez való jogba történő beavatkozás 
olyan mértékűre korlátozódjon, ami egy 
demokratikus társadalomban szükséges.

Or. en

Módosítás 251
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ennél fogva a személyes adatokat 
biztonságosan kell tárolni az ETIAS 
rendszerben; az adatokhoz való hozzáférést 
a szigorúan felhatalmazott személyi 
állományra kell korlátozni, és az adatok 
semmilyen körülmények között nem 
használhatóak a diszkrimináció bármely 
formáján alapuló döntések meghozatalára. 
A tárolt személyes adatokat biztonságosan 
kell őrizni az eu-LISA eszközeiben, az 
Unió területén.

(28) Ennélfogva a személyes adatokat 
biztonságosan kell tárolni az ETIAS 
rendszerben, mindenkor tiszteletben tartva 
az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
7. és 8. cikkét, valamint az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatának 8. cikkét; az 
adatokhoz való hozzáférést a szigorúan 
felhatalmazott személyi állományra kell 
korlátozni, garantálva általában véve az 
alapvető jogok, és különösen a 
magánélethez való jog, a személyes adatok 
védelméhez való jog, valamint a 
menedékjog, a családhoz és a 
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családegyesítéshez való jog, az 
egészséghez, az emberi méltósághoz és a 
személyi sérthetetlenséghez való jog 
tiszteletben tartását, továbbá a 
kiszolgáltatott személyek és különösen a 
kísérő nélküli kiskorúak védelmének 
szükségességét. Az adatoknak figyelembe 
kell venniük az érintett személyek 
helyzetében esetlegesen bekövetkezett 
változásokat, és az adatok semmilyen 
körülmények között nem használhatóak a 
diszkrimináció bármely formáján alapuló 
döntések meghozatalára. Ezenfelül nem 
alkalmazhatnak megkülönböztetést a 
személyekkel szemben nem, bőrszín, 
etnikai vagy társadalmi származás, 
genetikai tulajdonságok, nyelv, vallás 
vagy meggyőződés, politikai vagy más 
nézetek, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, 
életkor vagy szexuális irányultság alapján. 
Nem tagadhatják meg az érintett 
személyek ahhoz való jogát, hogy az 
illetékes bíróságoknál felszólaljanak a 
jogaik megsértése ellen. A tárolt 
személyes adatokat biztonságosan kell 
őrizni az eu-LISA eszközeiben, az Unió 
területén. Az ETIAS teljes működését 
független és illetékes európai és nemzeti 
hatóságok, köztük az európai adatvédelmi 
biztos részéről rendszeres és független 
ellenőrzésnek kell alávetni európai és 
nemzeti szinten egyaránt.

Or. fr

Módosítás 252
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A kiadott utazási engedélyeket meg 
kell semmisíteni vagy vissza kell vonni, 
amint nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadás 

(29) A kiadott utazási engedélyeket meg 
kell semmisíteni vagy vissza kell vonni, 
amint nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadás 
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feltételei nem teljesültek, illetőleg már nem 
teljesülnek. Különösen, ha a Schengeni 
Információs Rendszerben egy beléptetési 
tilalmat elrendelő új figyelmeztető jelzés 
jön létre, illetve egy elveszett vagy ellopott 
úti okmánnyal kapcsolatos új figyelmeztető 
jelzés jön létre, a Schengeni Információs 
Rendszernek tájékoztatnia kell az ETIAS 
rendszert, amelynek ellenőriznie kell, hogy 
ez az új figyelmeztető jelzés egyezik-e 
valamely érvényes utazási engedéllyel. 
Ebben az esetben haladéktalanul 
tájékoztatni kell a figyelmeztető jelzést 
kiadó tagállam ETIAS Nemzeti Egységét, 
és vissza kell vonni az utazási engedélyt. 
Hasonló megközelítést követve, az ETIAS 
figyelőlistába felvett új elemeket össze kell 
hasonlítani az ETIAS rendszerben tárolt 
kérelemfájlokkal annak ellenőrzése 
érdekében, hogy ezen új elemek nem 
egyeznek-e valamely érvényes utazási 
engedéllyel. Ebben az esetben, az első 
belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egységének értékelnie kell a találatot, és 
ha szükséges, vissza kell vonnia az utazási 
engedélyt. Arra is lehetőséget kell 
biztosítani, hogy a kérelmező kérésére 
vissza lehessen vonni az utazási engedélyt.

feltételei nem teljesültek, illetőleg már nem 
teljesülnek. Különösen, ha a Schengeni 
Információs Rendszerben egy beléptetési 
tilalmat elrendelő új figyelmeztető jelzés 
jön létre, illetve egy elveszett vagy ellopott 
úti okmánnyal kapcsolatos új figyelmeztető 
jelzés jön létre, a Schengeni Információs 
Rendszernek tájékoztatnia kell az ETIAS 
rendszert, amelynek ellenőriznie kell, hogy 
ez az új figyelmeztető jelzés egyezik-e 
valamely érvényes utazási engedéllyel. 
Ebben az esetben haladéktalanul 
tájékoztatni kell a figyelmeztető jelzést 
kiadó tagállam ETIAS Nemzeti Egységét, 
és vissza kell vonni az utazási engedélyt. 
Arra is lehetőséget kell biztosítani, hogy a 
kérelmező kérésére vissza lehessen vonni 
az utazási engedélyt.

Or. en

Módosítás 253
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A kiadott utazási engedélyeket meg 
kell semmisíteni vagy vissza kell vonni, 
amint nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadás 
feltételei nem teljesültek, illetőleg már nem 
teljesülnek. Különösen, ha a Schengeni 
Információs Rendszerben egy beléptetési 
tilalmat elrendelő új figyelmeztető jelzés 
jön létre, illetve egy elveszett vagy ellopott 

(29) A kiadott utazási engedélyeket felül 
kell vizsgálni, és adott esetben meg kell 
semmisíteni vagy vissza kell vonni, amint 
megállapítható, hogy a kiadás feltételei 
nem teljesültek, illetőleg már nem 
teljesülnek. Különösen, ha a Schengeni 
Információs Rendszerben egy beléptetési 
tilalmat elrendelő új figyelmeztető jelzés 
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úti okmánnyal kapcsolatos új figyelmeztető 
jelzés jön létre, a Schengeni Információs 
Rendszernek tájékoztatnia kell az ETIAS 
rendszert, amelynek ellenőriznie kell, hogy 
ez az új figyelmeztető jelzés egyezik-e 
valamely érvényes utazási engedéllyel. 
Ebben az esetben haladéktalanul 
tájékoztatni kell a figyelmeztető jelzést 
kiadó tagállam ETIAS Nemzeti Egységét, 
és vissza kell vonni az utazási engedélyt.
Hasonló megközelítést követve, az ETIAS 
figyelőlistába felvett új elemeket össze kell 
hasonlítani az ETIAS rendszerben tárolt 
kérelemfájlokkal annak ellenőrzése 
érdekében, hogy ezen új elemek nem 
egyeznek-e valamely érvényes utazási 
engedéllyel. Ebben az esetben, az első 
belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egységének értékelnie kell a találatot, és 
ha szükséges, vissza kell vonnia az utazási 
engedélyt. Arra is lehetőséget kell 
biztosítani, hogy a kérelmező kérésére 
vissza lehessen vonni az utazási engedélyt.

jön létre, illetve egy elveszett vagy ellopott 
úti okmánnyal kapcsolatos új figyelmeztető 
jelzés jön létre, a Schengeni Információs 
Rendszernek tájékoztatnia kell az ETIAS 
rendszert, amelynek ellenőriznie kell, hogy 
ez az új figyelmeztető jelzés egyezik-e 
valamely érvényes utazási engedéllyel. 
Ebben az esetben haladéktalanul 
tájékoztatni kell a figyelmeztető jelzést 
kiadó tagállam ETIAS Nemzeti Egységét, 
és felül kell vizsgálni az utazási engedélyt. 
Arra is lehetőséget kell biztosítani, hogy a 
kérelmező kérésére vissza lehessen vonni 
az utazási engedélyt.

Or. fr

Módosítás 254
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A kiadott utazási engedélyeket meg 
kell semmisíteni vagy vissza kell vonni, 
amint nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadás 
feltételei nem teljesültek, illetőleg már nem 
teljesülnek. Különösen, ha a Schengeni 
Információs Rendszerben egy beléptetési 
tilalmat elrendelő új figyelmeztető jelzés 
jön létre, illetve egy elveszett vagy ellopott 
úti okmánnyal kapcsolatos új figyelmeztető 
jelzés jön létre, a Schengeni Információs 
Rendszernek tájékoztatnia kell az ETIAS 
rendszert, amelynek ellenőriznie kell, hogy 
ez az új figyelmeztető jelzés egyezik-e 

(29) A kiadott utazási engedélyeket meg 
kell semmisíteni vagy vissza kell vonni, 
amint nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadás 
feltételei nem teljesültek, illetőleg már nem 
teljesülnek. Különösen, ha a Schengeni 
Információs Rendszerben egy beléptetési 
tilalmat elrendelő új figyelmeztető jelzés 
jön létre, illetve egy elveszett vagy ellopott 
úti okmánnyal kapcsolatos új figyelmeztető 
jelzés jön létre, a Schengeni Információs 
Rendszernek tájékoztatnia kell az ETIAS 
rendszert, amelynek ellenőriznie kell, hogy 
ez az új figyelmeztető jelzés egyezik-e 
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valamely érvényes utazási engedéllyel. 
Ebben az esetben haladéktalanul 
tájékoztatni kell a figyelmeztető jelzést 
kiadó tagállam ETIAS Nemzeti Egységét, 
és vissza kell vonni az utazási engedélyt. 
Hasonló megközelítést követve, az ETIAS 
figyelőlistába felvett új elemeket össze kell 
hasonlítani az ETIAS rendszerben tárolt 
kérelemfájlokkal annak ellenőrzése 
érdekében, hogy ezen új elemek nem 
egyeznek-e valamely érvényes utazási 
engedéllyel. Ebben az esetben, az első 
belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egységének értékelnie kell a találatot, és ha 
szükséges, vissza kell vonnia az utazási 
engedélyt. Arra is lehetőséget kell 
biztosítani, hogy a kérelmező kérésére 
vissza lehessen vonni az utazási engedélyt.

valamely érvényes utazási engedéllyel. 
Ebben az esetben haladéktalanul 
tájékoztatni kell a figyelmeztető jelzést 
kiadó tagállam ETIAS Nemzeti Egységét, 
és – kizárólag valamely tagállam 
nemzetbiztonságát érintő kivételes esetben 
– vissza kell vonni az utazási engedélyt. 
Hasonló megközelítést követve, az ETIAS 
figyelőlistába felvett új elemeket össze kell 
hasonlítani az ETIAS rendszerben tárolt 
kérelemfájlokkal annak ellenőrzése 
érdekében, hogy ezen új elemek nem 
egyeznek-e valamely érvényes utazási 
engedéllyel. Ebben az esetben, az első 
belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egységének értékelnie kell a találatot, és ha 
szükséges, vissza kell vonnia az utazási 
engedélyt. Arra is lehetőséget kell 
biztosítani, hogy a kérelmező kérésére 
vissza lehessen vonni az utazási engedélyt.

Or. fr

Módosítás 255
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A kiadott utazási engedélyeket meg 
kell semmisíteni vagy vissza kell vonni, 
amint nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadás 
feltételei nem teljesültek, illetőleg már nem 
teljesülnek. Különösen, ha a Schengeni 
Információs Rendszerben egy beléptetési 
tilalmat elrendelő új figyelmeztető jelzés 
jön létre, illetve egy elveszett vagy ellopott 
úti okmánnyal kapcsolatos új figyelmeztető 
jelzés jön létre, a Schengeni Információs 
Rendszernek tájékoztatnia kell az ETIAS 
rendszert, amelynek ellenőriznie kell, hogy 
ez az új figyelmeztető jelzés egyezik-e 
valamely érvényes utazási engedéllyel. 
Ebben az esetben haladéktalanul 
tájékoztatni kell a figyelmeztető jelzést 

(29) A kiadott utazási engedélyeket meg 
kell semmisíteni vagy vissza kell vonni, 
amint nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadás 
feltételei nem teljesültek, illetőleg már nem 
teljesülnek. Különösen, ha a Schengeni 
Információs Rendszerben egy beléptetési 
tilalmat elrendelő új figyelmeztető jelzés 
jön létre, illetve egy elveszett, ellopott vagy 
érvénytelenített úti okmánnyal kapcsolatos 
új figyelmeztető jelzés jön létre, a 
Schengeni Információs Rendszernek 
tájékoztatnia kell az ETIAS rendszert, 
amelynek ellenőriznie kell, hogy ez az új 
figyelmeztető jelzés egyezik-e valamely 
érvényes utazási engedéllyel. Ebben az 
esetben haladéktalanul tájékoztatni kell a 



AM\1135863HU.docx 73/177 PE609.321v02-00

HU

kiadó tagállam ETIAS Nemzeti Egységét, 
és vissza kell vonni az utazási engedélyt. 
Hasonló megközelítést követve, az ETIAS 
figyelőlistába felvett új elemeket össze kell 
hasonlítani az ETIAS rendszerben tárolt 
kérelemfájlokkal annak ellenőrzése 
érdekében, hogy ezen új elemek nem 
egyeznek-e valamely érvényes utazási 
engedéllyel. Ebben az esetben, az első 
belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egységének értékelnie kell a találatot, és ha 
szükséges, vissza kell vonnia az utazási 
engedélyt. Arra is lehetőséget kell 
biztosítani, hogy a kérelmező kérésére 
vissza lehessen vonni az utazási engedélyt.

figyelmeztető jelzést kiadó tagállam 
ETIAS Nemzeti Egységét, és vissza kell 
vonni az utazási engedélyt. Hasonló 
megközelítést követve, az ETIAS 
figyelőlistába felvett új elemeket össze kell 
hasonlítani az ETIAS rendszerben tárolt 
kérelemfájlokkal annak ellenőrzése 
érdekében, hogy ezen új elemek nem 
egyeznek-e valamely érvényes utazási 
engedéllyel. Ebben az esetben az ezen új 
elemeket bevezető tagállam ETIAS 
Nemzeti Egységének értékelnie kell a 
találatot, és ha szükséges, vissza kell 
vonnia az utazási engedélyt. Arra is 
lehetőséget kell biztosítani, hogy a 
kérelmező kérésére vissza lehessen vonni 
az utazási engedélyt.

Or. fr

Módosítás 256
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A kiadott utazási engedélyeket meg 
kell semmisíteni vagy vissza kell vonni, 
amint nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadás 
feltételei nem teljesültek, illetőleg már nem 
teljesülnek. Különösen, ha a Schengeni 
Információs Rendszerben egy beléptetési 
tilalmat elrendelő új figyelmeztető jelzés 
jön létre, illetve egy elveszett vagy ellopott 
úti okmánnyal kapcsolatos új figyelmeztető 
jelzés jön létre, a Schengeni Információs 
Rendszernek tájékoztatnia kell az ETIAS 
rendszert, amelynek ellenőriznie kell, hogy 
ez az új figyelmeztető jelzés egyezik-e 
valamely érvényes utazási engedéllyel. 
Ebben az esetben haladéktalanul 
tájékoztatni kell a figyelmeztető jelzést 
kiadó tagállam ETIAS Nemzeti Egységét, 
és vissza kell vonni az utazási engedélyt. 
Hasonló megközelítést követve, az ETIAS 

(29) A kiadott utazási engedélyeket meg 
kell semmisíteni vagy vissza kell vonni, 
amint nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadás 
feltételei nem teljesültek, illetőleg már nem 
teljesülnek. Különösen, ha a Schengeni 
Információs Rendszerben egy beléptetési 
tilalmat elrendelő új figyelmeztető jelzés 
jön létre, illetve egy elveszett vagy ellopott 
úti okmánnyal kapcsolatos új figyelmeztető 
jelzés jön létre, a Schengeni Információs 
Rendszernek tájékoztatnia kell az ETIAS 
rendszert, amelynek ellenőriznie kell, hogy 
ez az új figyelmeztető jelzés egyezik-e 
valamely érvényes utazási engedéllyel. 
Ebben az esetben haladéktalanul 
tájékoztatni kell a figyelmeztető jelzést 
kiadó tagállam ETIAS Nemzeti Egységét, 
és vissza kell vonni az utazási engedélyt. 
Hasonló megközelítést követve, az ETIAS 
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figyelőlistába felvett új elemeket össze kell 
hasonlítani az ETIAS rendszerben tárolt 
kérelemfájlokkal annak ellenőrzése 
érdekében, hogy ezen új elemek nem 
egyeznek-e valamely érvényes utazási 
engedéllyel. Ebben az esetben, az első 
belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egységének értékelnie kell a találatot, és ha 
szükséges, vissza kell vonnia az utazási 
engedélyt. Arra is lehetőséget kell 
biztosítani, hogy a kérelmező kérésére 
vissza lehessen vonni az utazási engedélyt.

figyelőlistába felvett új elemeket össze kell 
hasonlítani az ETIAS rendszerben tárolt 
kérelemfájlokkal annak ellenőrzése 
érdekében, hogy ezen új elemek nem 
egyeznek-e valamely érvényes utazási 
engedéllyel. Ebben az esetben a felelős
tagállam ETIAS Nemzeti Egységének 
értékelnie kell a találatot, és ha szükséges, 
vissza kell vonnia az utazási engedélyt. 
Arra is lehetőséget kell biztosítani, hogy a 
kérelmező kérésére vissza lehessen vonni 
az utazási engedélyt.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek elő kell irányoznia a felelősségi köröknek a tagállamok Nemzeti Egységei 
közötti kiegyensúlyozottabb elosztását, a 22. cikk (1) bekezdésében módosítottaknak 
megfelelően.

Módosítás 257
Gérard Deprez, Louis Michel

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 
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 érvényességű utazási engedélyt, 
amely ezen engedély kiadásának 
időpontjától számítva legfeljebb 
180 napig, illetve az engedély alapján 
történt első beutazás időpontjától számítva 
legfeljebb 90 napig érvényes. Kivételes 
esetben az engedély érvényessége több 
tagállam területére is kiterjedhet, 
amennyiben minden egyes tagállam 
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Nemzeti Egysége jóváhagyását adta 
ehhez.

Or. fr

Módosítás 258
Helga Stevens

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 
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 a nemzeti joggal 
összhangban kiadhasson korlátozott 
területi és időbeli érvényességű utazási 
engedélyt. A korlátozott területi 
érvényességű utazási engedélyek 
elbírálásakor a nemzetközi védelemmel 
kapcsolatos indokokat nem helyénvaló 
humanitárius oknak tekinteni.

Or. nl

Módosítás 259
Jan Philipp Albrecht

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

(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 
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beutazást, lehetőséget kell biztosítani 
számára, hogy kiadhasson korlátozott 
területi és időbeli érvényességű utazási 
engedélyt.

korlátozott területi és időbeli érvényességű 
utazási engedély kiadására.

Or. en

Módosítás 260
Marie-Christine Vergiat

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.

Or. fr

Módosítás 261
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A légi és tengeri fuvarozók, 
valamint a szárazföldön, távolsági 
autóbuszokkal csoportokat szállító 
fuvarozók kötelesek lennének az utasok 
beszállását megelőzően ellenőrizni, hogy 
az utasok rendelkeznek-e az összes olyan 
úti okmánnyal, amely a Schengeni 
Egyezmény25 értelmében a tagállamok 
területére való belépéshez szükséges. Ez 

(31) A légi és tengeri fuvarozók, 
valamint a szárazföldön, távolsági 
autóbuszokkal csoportokat szállító 
fuvarozók kötelesek lennének az utasok 
beszállását megelőzően ellenőrizni, hogy 
az utasok rendelkeznek-e az összes olyan 
úti okmánnyal, amely a Schengeni 
Egyezmény25 értelmében a tagállamok 
területére való belépéshez szükséges. Ez 
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magában kell, hogy foglalja annak 
ellenőrzését is, hogy az utasok 
rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel. Maga az ETIAS-fájl nem 
lenne hozzáférhető a fuvarozók számára. A 
fuvarozók rendelkezésére kell, hogy álljon 
biztonságos internet-hozzáférés, amely 
kiterjed a mobil műszaki megoldások 
használatának lehetőségére is, és lehetővé 
teszi számukra az úti okmányok adatainak 
segítségével az adatok lekérdezését.

magában kell, hogy foglalja annak 
ellenőrzését is, hogy az utasok 
rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel, valamint hogy korlátozott 
területi érvényességű utazási engedély 
esetén mely területekre engedélyezett a 
kérelmező beutazása. Maga az ETIAS-fájl 
nem lenne hozzáférhető a fuvarozók 
számára. A fuvarozók rendelkezésére kell, 
hogy álljon biztonságos hozzáférés, amely 
kiterjed a mobil műszaki megoldások 
használatának lehetőségére is, és lehetővé 
teszi számukra, hogy az úti okmányok 
adatainak segítségével lekérdezzék az 
ETIAS Központi Rendszerét.

_________________ _________________

25 A Benelux Gazdasági Unió államai, a 
Németországi Szövetségi Köztársaság és a 
Francia Köztársaság kormánya között a 
közös határaikon történő ellenőrzések 
fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. 
június 14-i Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény.

25 A Benelux Gazdasági Unió államai, a 
Németországi Szövetségi Köztársaság és a 
Francia Köztársaság kormánya között a 
közös határaikon történő ellenőrzések 
fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. 
június 14-i Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény.

Or. fr

Módosítás 262
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A légi és tengeri fuvarozók, 
valamint a szárazföldön, távolsági 
autóbuszokkal csoportokat szállító 
fuvarozók kötelesek lennének az utasok 
beszállását megelőzően ellenőrizni, hogy 
az utasok rendelkeznek-e az összes olyan 
úti okmánnyal, amely a Schengeni 
Egyezmény25 értelmében a tagállamok 
területére való belépéshez szükséges. Ez 
magában kell, hogy foglalja annak 
ellenőrzését is, hogy az utasok 
rendelkeznek-e érvényes utazási 

(31) A légi és tengeri fuvarozók, 
valamint a szárazföldön, távolsági 
autóbuszokkal csoportokat szállító 
nemzetközi fuvarozók kötelesek lennének 
az utasok beszállását megelőzően 
ellenőrizni, hogy az utasok rendelkeznek-e 
érvényes utazási engedéllyel. Maga az 
ETIAS-fájl nem lenne hozzáférhető a 
fuvarozók számára. A fuvarozók 
rendelkezésére kell, hogy álljon 
biztonságos internet-hozzáférés, amely 
kiterjed a mobil műszaki megoldások 
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engedéllyel. Maga az ETIAS-fájl nem 
lenne hozzáférhető a fuvarozók számára. A 
fuvarozók rendelkezésére kell, hogy álljon 
biztonságos internet-hozzáférés, amely 
kiterjed a mobil műszaki megoldások 
használatának lehetőségére is, és lehetővé 
teszi számukra az úti okmányok adatainak 
segítségével az adatok lekérdezését.

használatának lehetőségére is, és lehetővé 
teszi számukra az úti okmányok adatainak 
segítségével az adatok lekérdezését.

_________________

25 A Benelux Gazdasági Unió államai, a 
Németországi Szövetségi Köztársaság és a 
Francia Köztársaság kormánya között a 
közös határaikon történő ellenőrzések 
fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. 
június 14-i Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény.

Or. fr

Módosítás 263
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A légi és tengeri fuvarozók, 
valamint a szárazföldön, távolsági 
autóbuszokkal csoportokat szállító 
fuvarozók kötelesek lennének az utasok 
beszállását megelőzően ellenőrizni, hogy 
az utasok rendelkeznek-e az összes olyan 
úti okmánnyal, amely a Schengeni 
Egyezmény25 értelmében a tagállamok 
területére való belépéshez szükséges. Ez 
magában kell, hogy foglalja annak 
ellenőrzését is, hogy az utasok 
rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel. Maga az ETIAS-fájl nem 
lenne hozzáférhető a fuvarozók számára. A 
fuvarozók rendelkezésére kell, hogy álljon 
biztonságos internet-hozzáférés, amely 
kiterjed a mobil műszaki megoldások 
használatának lehetőségére is, és lehetővé 

(31) A légi és tengeri fuvarozók, 
valamint a szárazföldön, távolsági 
autóbuszokkal csoportokat szállító 
fuvarozók kötelesek lennének az utasok 
beszállását megelőzően ellenőrizni, hogy 
az utasok rendelkeznek-e az utazási 
engedéllyel. Maga az ETIAS-fájl nem 
lehet hozzáférhető a fuvarozók számára. A 
fuvarozók rendelkezésére kell, hogy álljon 
biztonságos internet-hozzáférés, amely 
kiterjed a mobil műszaki megoldások 
használatának lehetőségére is, és lehetővé 
teszi számukra, hogy az úti okmányok 
adatainak segítségével meggyőződjenek az 
említett engedély érvényességéről. Az 
engedély hiánya nem adhat elegendő 
alapot a beszállás megtagadására, 
különösen ha az adott személynek 
váratlanul és/vagy sürgősen kell utaznia, 
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teszi számukra az úti okmányok adatainak 
segítségével az adatok lekérdezését.

és lehetővé kell tenni a kérelemnek a 
beutazás helye szerinti tagállam határánál 
történő benyújtását.

_________________

25 A Benelux Gazdasági Unió államai, a 
Németországi Szövetségi Köztársaság és a 
Francia Köztársaság kormánya között a 
közös határaikon történő ellenőrzések 
fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. 
június 14-i Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény.

Or. fr

Módosítás 264
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A légi és tengeri fuvarozók, 
valamint a szárazföldön, távolsági 
autóbuszokkal csoportokat szállító 
fuvarozók kötelesek lennének az utasok 
beszállását megelőzően ellenőrizni, hogy 
az utasok rendelkeznek-e az összes olyan 
úti okmánnyal, amely a Schengeni 
Egyezmény25 értelmében a tagállamok 
területére való belépéshez szükséges. Ez 
magában kell, hogy foglalja annak 
ellenőrzését is, hogy az utasok 
rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel. Maga az ETIAS-fájl nem 
lenne hozzáférhető a fuvarozók számára. A 
fuvarozók rendelkezésére kell, hogy álljon 
biztonságos internet-hozzáférés, amely 
kiterjed a mobil műszaki megoldások 
használatának lehetőségére is, és lehetővé 
teszi számukra az úti okmányok adatainak 
segítségével az adatok lekérdezését.

(31) A légi fuvarozók kötelesek 
lennének az utasok beszállását megelőzően 
ellenőrizni, hogy az utasok rendelkeznek-e 
az összes olyan úti okmánnyal, amely a 
Schengeni Egyezmény25 értelmében a 
tagállamok területére való belépéshez 
szükséges. Ez magában kell, hogy foglalja 
annak ellenőrzését is, hogy az utasok 
rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel. Maga az ETIAS-fájl nem 
lenne hozzáférhető a fuvarozók számára. A 
fuvarozók rendelkezésére kell, hogy álljon 
biztonságos internet-hozzáférés, amely 
kiterjed a mobil műszaki megoldások 
használatának lehetőségére is, és lehetővé 
teszi számukra az úti okmányok adatainak 
segítségével az adatok lekérdezését.

_________________ _________________

25 A Benelux Gazdasági Unió államai, a 
Németországi Szövetségi Köztársaság és a 

25 A Benelux Gazdasági Unió államai, a 
Németországi Szövetségi Köztársaság és a 
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Francia Köztársaság kormánya között a 
közös határaikon történő ellenőrzések 
fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. 
június 14-i Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény.

Francia Köztársaság kormánya között a 
közös határaikon történő ellenőrzések 
fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. 
június 14-i Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény.

Or. en

Módosítás 265
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A felülvizsgált belépési 
feltételeknek való megfelelés érdekében a 
határőrök kötelesek ellenőrizni, hogy az 
utazók rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel. Ezért a standard határ-
ellenőrzési folyamat során a határőr 
elektronikusan beolvassa az úti okmány 
adatait. A Schengeni határ-ellenőrzési
kódexben előírtak szerint ennek a 
műveletnek el kellene indítania egy 
lekérdezést különböző adatbázisokban, 
többek között az ETIAS rendszerben, 
amely eredményeként megjelenik az 
utazási engedély aktuális jogállása. 
Magához az ETIAS-fájlhoz a határőr nem 
férhetne hozzá határ-ellenőrzési céllal. Ha 
nincsen érvényes utazási engedély, a 
határőrnek meg kell tagadnia a beléptetést, 
és ennek megfelelően kell elvégeznie a 
határ-ellenőrzési folyamatot. Ha van 
érvényes utazási engedély, a beléptetés 
engedélyezésére vagy elutasítására 
vonatkozó döntést a határőr hozza meg.

(32) A felülvizsgált belépési 
feltételeknek való megfelelés érdekében a 
határőrök kötelesek ellenőrizni, hogy az 
utazók rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel. Ezért a standard 
határellenőrzési folyamat során a határőr 
elektronikusan beolvassa az úti okmány 
adatait. A Schengeni határellenőrzési
kódexben előírtak szerint ennek a 
műveletnek el kellene indítania egy 
lekérdezést különböző adatbázisokban, 
többek között az ETIAS rendszerben, 
amely eredményeként megjelenik az 
utazási engedély aktuális státusza, 
valamint korlátozott területi érvényességű 
engedély esetén azon terület vagy 
területek, amelyekre a kérelmező 
beutazása engedélyezett. Magához az 
ETIAS-fájlhoz a határőr nem férhetne 
hozzá határellenőrzési céllal, hanem 
csupán azokhoz az ETIAS Nemzeti 
Egység által esetlegesen bevezetett 
kiegészítő információkhoz, amelyek 
relevánsak az elkülönített helyen történő 
ellenőrzés szempontjából, és megkönnyítik 
a határellenőrzést. Ha nincsen érvényes 
utazási engedély, a határőrnek meg kell 
tagadnia a beléptetést, és ennek 
megfelelően kell elvégeznie a 
határellenőrzési folyamatot. Ha van 
érvényes utazási engedély, a beléptetés 
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engedélyezésére vagy elutasítására 
vonatkozó döntést a határőr hozza meg.

Or. fr

Módosítás 266
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A felülvizsgált belépési 
feltételeknek való megfelelés érdekében a 
határőrök kötelesek ellenőrizni, hogy az 
utazók rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel. Ezért a standard határ-
ellenőrzési folyamat során a határőr 
elektronikusan beolvassa az úti okmány 
adatait. A Schengeni határ-ellenőrzési
kódexben előírtak szerint ennek a 
műveletnek el kellene indítania egy 
lekérdezést különböző adatbázisokban, 
többek között az ETIAS rendszerben, 
amely eredményeként megjelenik az 
utazási engedély aktuális jogállása. 
Magához az ETIAS-fájlhoz a határőr nem 
férhetne hozzá határ-ellenőrzési céllal. Ha 
nincsen érvényes utazási engedély, a 
határőrnek meg kell tagadnia a beléptetést, 
és ennek megfelelően kell elvégeznie a 
határ-ellenőrzési folyamatot. Ha van 
érvényes utazási engedély, a beléptetés 
engedélyezésére vagy elutasítására 
vonatkozó döntést a határőr hozza meg.

(32) A felülvizsgált belépési 
feltételeknek való megfelelés érdekében a 
határőrök kötelesek ellenőrizni, hogy az 
utazók rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel. Ezért a standard 
határellenőrzési folyamat során a határőr 
elektronikusan beolvassa az úti okmány 
adatait. A Schengeni határellenőrzési
kódexben előírtak szerint ennek a 
műveletnek el kellene indítania egy 
lekérdezést különböző adatbázisokban, 
többek között az ETIAS rendszerben, 
amely eredményeként megjelenik az 
utazási engedély aktuális jogállása. 
Magához az ETIAS-fájlhoz a határőr nem 
férhetne hozzá határellenőrzési céllal. Ha 
nincsen érvényes utazási engedély, a 
határőrnek meg kell győződnie arról, hogy 
az utazó kérelem benyújtása céljából 
felkeresi az erre kijelölt helyet, vagy meg 
kell vizsgálnia, hogy az utazó egy 
korlátozott területi érvényességű engedély 
vagy más okok alapján beléphet-e az 
ország területére. Ha van érvényes utazási 
engedély, a beléptetés engedélyezésére 
vagy elutasítására vonatkozó döntést a 
határőr hozza meg.

Or. fr

Módosítás 267
Brice Hortefeux, Rachida Dati
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Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A felülvizsgált belépési 
feltételeknek való megfelelés érdekében a 
határőrök kötelesek ellenőrizni, hogy az 
utazók rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel. Ezért a standard határ-
ellenőrzési folyamat során a határőr 
elektronikusan beolvassa az úti okmány 
adatait. A Schengeni határ-ellenőrzési
kódexben előírtak szerint ennek a 
műveletnek el kellene indítania egy 
lekérdezést különböző adatbázisokban, 
többek között az ETIAS rendszerben, 
amely eredményeként megjelenik az 
utazási engedély aktuális jogállása.
Magához az ETIAS-fájlhoz a határőr nem 
férhetne hozzá határ-ellenőrzési céllal. Ha 
nincsen érvényes utazási engedély, a 
határőrnek meg kell tagadnia a beléptetést, 
és ennek megfelelően kell elvégeznie a 
határ-ellenőrzési folyamatot. Ha van 
érvényes utazási engedély, a beléptetés 
engedélyezésére vagy elutasítására 
vonatkozó döntést a határőr hozza meg.

(32) A felülvizsgált belépési 
feltételeknek való megfelelés érdekében a 
határőrök kötelesek ellenőrizni, hogy az 
utazók rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel. Ezért a standard 
határellenőrzési folyamat során a határőr 
elektronikusan beolvassa az úti okmány 
adatait. A Schengeni határellenőrzési
kódexben előírtak szerint ennek a 
műveletnek el kellene indítania egy 
lekérdezést különböző adatbázisokban, 
többek között az ETIAS rendszerben, 
amely eredményeként megjelenik az 
utazási engedély aktuális jogállása. 
Lehetővé kell tenni, hogy a határőr a 
határellenőrzés keretében, feladatának 
hatékony elvégzése érdekében hozzáférjen 
az ETIAS-fájl bizonyos elemeihez. Ha 
nincsen érvényes utazási engedély, a 
határőrnek meg kell tagadnia a beléptetést, 
és ennek megfelelően kell elvégeznie a 
határellenőrzési folyamatot. Ha van 
érvényes utazási engedély, a beléptetés 
engedélyezésére vagy elutasítására 
vonatkozó döntést a határőr hozza meg.

Or. fr

Módosítás 268
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Tekintettel arra, hogy harmadik 
országbeli állampolgárok bizonyos 
kategóriái esetében a beutazás és a 
tartózkodás egyik feltétele, hogy 
rendelkezzenek érvényes utazási 
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engedéllyel, a tagállamok migrációval 
foglalkozó hatóságai számára lehetővé 
kell tenni az ETIAS Központi Rendszer 
lekérdezését. A tagállamok migrációval 
foglalkozó hatóságai számára hozzáférést 
kell biztosítani az ETIAS Központi 
Rendszerbe bejegyzett bizonyos 
információkhoz, különösen a 
visszaküldések céljából. Az úti okmány 
géppel olvasható vizsgálati zónájában 
tárolt információk felhasználásával le kell 
tudniuk kérdezni az ETIAS Központi 
Rendszert, anélkül, hogy ehhez külön 
műszaki berendezést kellene használniuk.

Or. fr

Módosítás 269
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Tekintettel a bűnözői hálózatok 
globalizálódására, a terrorcselekmények 
és egyéb súlyos bűncselekmények elleni 
küzdelem szempontjából nélkülözhetetlen, 
hogy a bűnüldöző hatóságok 
rendelkezzenek a feladataik hatékony 
ellátásához szükséges információkkal. A 
Vízuminformációs Rendszerben (VIS) 
tárolt adatokhoz való bűnüldözési célú 
hozzáférés hasznossága már 
bebizonyosodott az 
emberkereskedelemhez, a terrorizmushoz 
vagy a kábítószer-kereskedelemhez 
kapcsolódó esetekben a nyomozók 
munkájának érdemi elősegítése terén. A 
Vízuminformációs Rendszer nem 
tartalmaz vízummentes harmadik 
országok állampolgáraira vonatkozó 
adatokat.

törölve

Or. en
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Módosítás 270
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Tekintettel a bűnözői hálózatok 
globalizálódására, a terrorcselekmények és 
egyéb súlyos bűncselekmények elleni 
küzdelem szempontjából nélkülözhetetlen, 
hogy a bűnüldöző hatóságok 
rendelkezzenek a feladataik hatékony 
ellátásához szükséges információkkal. A 
Vízuminformációs Rendszerben (VIS) 
tárolt adatokhoz való bűnüldözési célú 
hozzáférés hasznossága már 
bebizonyosodott az 
emberkereskedelemhez, a terrorizmushoz 
vagy a kábítószer-kereskedelemhez 
kapcsolódó esetekben a nyomozók 
munkájának érdemi elősegítése terén. A 
Vízuminformációs Rendszer nem 
tartalmaz vízummentes harmadik 
országok állampolgáraira vonatkozó 
adatokat.

(33) Amennyiben a bűnüldöző 
hatóságok hozzáféréssel rendelkezhetnek 
a legfrissebb információk elérése céljából, 
el tudják végezni feladataikat a 
terrorcselekmények és egyéb súlyos 
bűncselekmények elleni küzdelem 
területén, és el tudnak járni az 
emberkereskedelemhez, a terrorizmushoz 
vagy a kábítószer-kereskedelemhez 
kapcsolódó esetekben. Alapvető 
fontosságú, hogy a hozzáférés feltétlenül 
szükséges legyen és arányban álljon a 
fenti feladatokkal.

Or. fr

Módosítás 271
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Tekintettel a bűnözői hálózatok 
globalizálódására, a terrorcselekmények és 
egyéb súlyos bűncselekmények elleni 
küzdelem szempontjából nélkülözhetetlen, 
hogy a bűnüldöző hatóságok 
rendelkezzenek a feladataik hatékony 
ellátásához szükséges információkkal. A 

(33) Tekintettel a bűnözői hálózatok 
globalizálódására, a terrorcselekmények és 
egyéb súlyos bűncselekmények elleni 
küzdelem szempontjából nélkülözhetetlen, 
hogy a bűnüldöző hatóságok 
rendelkezzenek a feladataik hatékony 
ellátásához szükséges információkkal. A 
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Vízuminformációs Rendszerben (VIS) 
tárolt adatokhoz való bűnüldözési célú 
hozzáférés hasznossága már 
bebizonyosodott az 
emberkereskedelemhez, a terrorizmushoz 
vagy a kábítószer-kereskedelemhez 
kapcsolódó esetekben a nyomozók 
munkájának érdemi elősegítése terén. A 
Vízuminformációs Rendszer nem tartalmaz 
vízummentes harmadik országok 
állampolgáraira vonatkozó adatokat.

Vízuminformációs Rendszerben (VIS) 
tárolt adatokhoz való bűnüldözési célú 
hozzáférés hasznossága már 
bebizonyosodott az 
emberkereskedelemhez, a vízumokkal való 
üzérkedéshez, a terrorizmushoz, a 
fegyverkereskedelemhez vagy a 
kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó 
esetekben a nyomozók munkájának érdemi 
elősegítése terén. A Vízuminformációs 
Rendszer nem tartalmaz vízummentes 
harmadik országok állampolgáraira 
vonatkozó adatokat.

Or. ro

Módosítás 272
Jan Philipp Albrecht

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 
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 

törölve
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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 
Ireland ügyben28.

_________________

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.).

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.

Or. en

Módosítás 273
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 
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 
Ireland ügyben28.

(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 
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 a szükségesség, 
az arányosság és a célhoz kötöttség 
elvének megfelelően és 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 
Ireland ügyben28.

_________________ _________________
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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.

Or. fr
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Brice Hortefeux, Rachida Dati

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 
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 

(34) Az ETIAS rendszerben tárolt 
információkhoz való hozzáférés az 
(EU) 2017/541 irányelvben 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 súlyos bűntettel gyanúsított 
vagy súlyos bűntett áldozatává vált 
személlyel kapcsolatos bizonyítékok és 
kapcsolódó információk 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 
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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 
Ireland ügyben28.

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 
Ireland ügyben28.

_________________ _________________

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.

Or. fr
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(35) Különösen az ETIAS rendszerben 
tárolt adatokhoz terrorcselekmények vagy 
egyéb súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és kivizsgálása 
céljából történő hozzáférés csak az 
illetékes hatóságok indokolással ellátott 
kérelmére engedélyezhető, melyben a 
hatóságok meg kell, hogy indokolják e 
hozzáférés szükségességét. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ETIAS rendszerben tárolt adatokhoz 
történő ilyen hozzáférés iránti kérelmeket 
előzetesen alávessék egy olyan bíróság 
vagy más hatóság általi felülvizsgálatnak, 
amely garanciákat nyújt a teljes 
függetlensége és pártatlansága 
tekintetében, és amely bármely közvetlen 
vagy közvetett külső befolyástól mentes. 
Rendkívül sürgős helyzetekben azonban 
létfontosságú lehet az illetékes hatóságok 
számára, hogy azonnal meg tudják 
szerezni a szükséges személyes adatokat, 
egy súlyos bűncselekmény elkövetésének 
megelőzése érdekében, vagy azért, hogy 
annak elkövetőit bíróság elé lehessen 
állítani. Ezekben az esetekben el kell 
fogadni, hogy az ETIAS rendszerből 
szerzett személyes adatok felülvizsgálata a 
lehető leggyorsabban megtörténik azután, 
hogy az illetékes hatóságok számára 
engedélyezték az ilyen adatokhoz való 
hozzáférést.

törölve

Or. en

Módosítás 276
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Különösen az ETIAS rendszerben 
tárolt adatokhoz terrorcselekmények vagy 
egyéb súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és kivizsgálása 

(35) Különösen az ETIAS rendszerben 
tárolt adatokhoz terrorcselekmények vagy 
egyéb súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és kivizsgálása 
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céljából történő hozzáférés csak az 
illetékes hatóságok indokolással ellátott 
kérelmére engedélyezhető, melyben a 
hatóságok meg kell, hogy indokolják e 
hozzáférés szükségességét. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ETIAS rendszerben tárolt adatokhoz 
történő ilyen hozzáférés iránti kérelmeket 
előzetesen alávessék egy olyan bíróság 
vagy más hatóság általi felülvizsgálatnak, 
amely garanciákat nyújt a teljes 
függetlensége és pártatlansága 
tekintetében, és amely bármely közvetlen 
vagy közvetett külső befolyástól mentes. 
Rendkívül sürgős helyzetekben azonban 
létfontosságú lehet az illetékes hatóságok 
számára, hogy azonnal meg tudják 
szerezni a szükséges személyes adatokat, 
egy súlyos bűncselekmény elkövetésének 
megelőzése érdekében, vagy azért, hogy 
annak elkövetőit bíróság elé lehessen 
állítani. Ezekben az esetekben el kell 
fogadni, hogy az ETIAS rendszerből 
szerzett személyes adatok felülvizsgálata a 
lehető leggyorsabban megtörténik azután, 
hogy az illetékes hatóságok számára 
engedélyezték az ilyen adatokhoz való 
hozzáférést.

céljából történő hozzáférés csak az 
illetékes hatóságok indokolással ellátott 
kérelmére engedélyezhető, melyben a 
hatóságok meg kell, hogy indokolják e 
hozzáférés szükségességét. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ETIAS rendszerben tárolt adatokhoz 
történő ilyen hozzáférés iránti kérelmeket 
előzetesen alávessék egy olyan bíróság 
vagy más hatóság általi felülvizsgálatnak, 
amely garanciákat nyújt a teljes 
függetlensége és pártatlansága 
tekintetében, és amely bármely közvetlen 
vagy közvetett külső befolyástól mentes.

Or. fr

Módosítás 277
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Különösen az ETIAS rendszerben 
tárolt adatokhoz terrorcselekmények vagy 
egyéb súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és kivizsgálása 
céljából történő hozzáférés csak az 
illetékes hatóságok indokolással ellátott 
kérelmére engedélyezhető, melyben a 
hatóságok meg kell, hogy indokolják e 

(35) Különösen az ETIAS rendszerben 
tárolt adatokhoz terrorcselekmények vagy 
egyéb súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és kivizsgálása 
céljából történő hozzáférés csak az 
illetékes hatóságok indokolással ellátott 
kérelmére engedélyezhető, melyben a 
hatóságok meg kell, hogy indokolják e 
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hozzáférés szükségességét. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ETIAS rendszerben tárolt adatokhoz 
történő ilyen hozzáférés iránti kérelmeket 
előzetesen alávessék egy olyan bíróság 
vagy más hatóság általi felülvizsgálatnak, 
amely garanciákat nyújt a teljes 
függetlensége és pártatlansága 
tekintetében, és amely bármely közvetlen 
vagy közvetett külső befolyástól mentes. 
Rendkívül sürgős helyzetekben azonban 
létfontosságú lehet az illetékes hatóságok 
számára, hogy azonnal meg tudják szerezni 
a szükséges személyes adatokat, egy súlyos 
bűncselekmény elkövetésének megelőzése 
érdekében, vagy azért, hogy annak 
elkövetőit bíróság elé lehessen állítani. 
Ezekben az esetekben el kell fogadni, 
hogy az ETIAS rendszerből szerzett 
személyes adatok felülvizsgálata a lehető 
leggyorsabban megtörténik azután, hogy az 
illetékes hatóságok számára engedélyezték 
az ilyen adatokhoz való hozzáférést.

hozzáférés szükségességét. Amennyiben az 
illetékes hatóságok számára
elengedhetetlen, hogy azonnal meg tudják 
szerezni a szükséges személyes adatokat 
egy terrorcselekmény vagy egy súlyos 
bűncselekményhez kapcsolódóan 
fenyegető veszély elhárításához vagy az 
elkövetőikkel szembeni eljáráshoz, 
helyénvaló elfogadni, hogy az ETIAS 
rendszerből szerzett személyes adatok 
felülvizsgálata a lehető leggyorsabban 
megtörténik azután, hogy az illetékes 
hatóságok számára engedélyezték az ilyen 
adatokhoz való hozzáférést.

Or. fr

Módosítás 278
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Ezért szükséges kijelölni a 
tagállamok azon illetékes hatóságait, 
amelyek jogosultak ilyen hozzáférésre 
engedélyt kérni terrorcselekmények vagy 
egyéb súlyos bűncselekmények 
megelőzésének, felderítésének vagy 
kivizsgálásának konkrét céljából.

törölve

Or. en
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Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Ezért szükséges kijelölni a 
tagállamok azon illetékes hatóságait, 
amelyek jogosultak ilyen hozzáférésre 
engedélyt kérni terrorcselekmények vagy 
egyéb súlyos bűncselekmények 
megelőzésének, felderítésének vagy 
kivizsgálásának konkrét céljából.

(36) Ezért szükséges kijelölni a 
tagállamok azon hatóságait, amelyek 
jogosultak ilyen hozzáférésre engedélyt 
kérni terrorcselekmények vagy egyéb 
súlyos bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének vagy kivizsgálásának 
konkrét céljából.

Or. fr

Módosítás 280
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az ETIAS Nemzeti Egységeknek a 
központi hozzáférési pont szerepét kell 
betölteniük, és ellenőrizniük kell, hogy az 
ETIAS Központi Rendszerhez való 
hozzáférésre irányuló kérelem feltételei 
teljesülnek-e egy konkrét esetben.

törölve

Or. en

Módosítás 281
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az Europol az információcsere 
csomópontjaként szolgál az Unióban, és 
kulcsszerepet játszik a tagállamok 
hatóságai között a határokon átnyúló 

törölve
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bűncselekmények felderítése terén 
folytatott együttműködésben azáltal, hogy 
az Unió egész területén hozzájárul a 
bűncselekmények megelőzéséhez, 
elemzéséhez és kivizsgálásához. 
Következésképpen a feladatai keretében, 
az (EU) 2016/794 rendelettel29

összhangban, különleges esetekben 
hozzáférést kell biztosítani az Europol 
számára az ETIAS Központi Rendszerhez, 
amikor szükséges, hogy az Europol 
támogassa és erősítse a tagállamok 
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzésére, 
felderítésére vagy kivizsgálására irányuló 
fellépését.

_________________

29 HL L 119., 2016.5.4., 132–149. o.

Or. fr

Módosítás 282
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az Europol az információcsere 
csomópontjaként szolgál az Unióban, és 
kulcsszerepet játszik a tagállamok 
hatóságai között a határokon átnyúló 
bűncselekmények felderítése terén 
folytatott együttműködésben azáltal, hogy 
az Unió egész területén hozzájárul a 
bűncselekmények megelőzéséhez, 
elemzéséhez és kivizsgálásához. 
Következésképpen a feladatai keretében, 
az (EU) 2016/794 rendelettel29

összhangban, különleges esetekben 
hozzáférést kell biztosítani az Europol 
számára az ETIAS Központi Rendszerhez, 
amikor szükséges, hogy az Europol 
támogassa és erősítse a tagállamok 
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 

törölve
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bűncselekmények megelőzésére, 
felderítésére vagy kivizsgálására irányuló 
fellépését.

_________________

29 HL L 119., 2016.5.4., 132–149. o.

Or. en

Módosítás 283
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az Europol az információcsere 
csomópontjaként szolgál az Unióban, és
kulcsszerepet játszik a tagállamok 
hatóságai között a határokon átnyúló 
bűncselekmények felderítése terén
folytatott együttműködésben azáltal, hogy 
az Unió egész területén hozzájárul a 
bűncselekmények megelőzéséhez, 
elemzéséhez és kivizsgálásához. 
Következésképpen a feladatai keretében, az 
(EU) 2016/794 rendelettel29 összhangban, 
különleges esetekben hozzáférést kell 
biztosítani az Europol számára az ETIAS 
Központi Rendszerhez, amikor szükséges, 
hogy az Europol támogassa és erősítse a 
tagállamok terrorcselekmények vagy egyéb 
súlyos bűncselekmények megelőzésére, 
felderítésére vagy kivizsgálására irányuló 
fellépését.

(38) Az Europol kulcsszerepet játszik a 
tagállamok hatóságai között folytatott 
együttműködésben és a határokon átnyúló 
bűncselekmények felderítése terén azáltal, 
hogy az Unió egész területén hozzájárul a 
bűncselekmények megelőzéséhez, 
elemzéséhez és kivizsgálásához. 
Következésképpen a feladatai keretében, az 
(EU) 2016/794 rendelettel29 összhangban a 
hozzáférés szükségességére vonatkozó 
indokolással ellátott kérelem alapján, 
különleges esetekben hozzáférést kell 
biztosítani az Europol számára az ETIAS 
Központi Rendszerhez, amikor szükséges, 
hogy az Europol támogassa és erősítse a 
tagállamok terrorcselekmények vagy egyéb 
súlyos bűncselekmények megelőzésére, 
felderítésére vagy kivizsgálására irányuló 
fellépését.

_________________ _________________

29 HL L 119., 2016.5.4., 132–149. o. 29 HL L 119., 2016.5.4., 132–149. o.

Or. fr

Módosítás 284
Jan Philipp Albrecht
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Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A szisztematikus keresések 
megakadályozása érdekében az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatok csak 
egyedi esetekben dolgozhatók fel, és 
kizárólag akkor, amikor ez a 
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
vagy kivizsgálása céljából szükséges. A 
kijelölt hatóságok és az Europol kizárólag 
akkor kérhetnek hozzáférést az ETIAS 
rendszerhez, ha alapos okkal feltételezik, 
hogy ennek révén olyan információkhoz 
fognak jutni, amelyek érdemben segítik 
majd őket egy terrorcselekmény vagy 
egyéb súlyos bűncselekmény 
megelőzésében, felderítésében vagy 
kivizsgálásában. A bűnüldöző hatóságok 
és az Europol kizárólag akkor 
kérvényezhetik az ETIAS rendszerhez 
való hozzáférést, ha a tagállamok releváns 
nemzeti adatbázisaiban és az Europol 
adatbázisaiban lefolytatott egyik korábbi 
keresés sem eredményezte a kért 
információkat.

törölve

Or. en

Módosítás 285
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A szisztematikus keresések 
megakadályozása érdekében az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatok csak 
egyedi esetekben dolgozhatók fel, és 
kizárólag akkor, amikor ez a 
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 

(39) A szisztematikus keresések 
megakadályozása érdekében az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatok csak 
egyedi esetekben dolgozhatók fel, és 
kizárólag akkor, amikor ez a 
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
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vagy kivizsgálása céljából szükséges. A 
kijelölt hatóságok és az Europol kizárólag 
akkor kérhetnek hozzáférést az ETIAS 
rendszerhez, ha alapos okkal feltételezik, 
hogy ennek révén olyan információkhoz 
fognak jutni, amelyek érdemben segítik 
majd őket egy terrorcselekmény vagy 
egyéb súlyos bűncselekmény 
megelőzésében, felderítésében vagy 
kivizsgálásában. A bűnüldöző hatóságok 
és az Europol kizárólag akkor 
kérvényezhetik az ETIAS rendszerhez 
való hozzáférést, ha a tagállamok releváns 
nemzeti adatbázisaiban és az Europol 
adatbázisaiban lefolytatott egyik korábbi 
keresés sem eredményezte a kért 
információkat.

vagy kivizsgálása céljából szükséges. A 
kijelölt hatóságok és az Europol kizárólag 
akkor kérhetnek hozzáférést az ETIAS 
rendszerhez, ha alapos okkal feltételezik, 
hogy ennek révén olyan információkhoz 
fognak jutni, amelyek érdemben segítik 
majd őket egy terrorcselekmény vagy 
egyéb súlyos bűncselekmény 
megelőzésében, felderítésében vagy 
kivizsgálásában.

Or. fr

Módosítás 286
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A szisztematikus keresések 
megakadályozása érdekében az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatok csak 
egyedi esetekben dolgozhatók fel, és 
kizárólag akkor, amikor ez a 
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
vagy kivizsgálása céljából szükséges. A 
kijelölt hatóságok és az Europol kizárólag 
akkor kérhetnek hozzáférést az ETIAS 
rendszerhez, ha alapos okkal feltételezik, 
hogy ennek révén olyan információkhoz 
fognak jutni, amelyek érdemben segítik 
majd őket egy terrorcselekmény vagy 
egyéb súlyos bűncselekmény 
megelőzésében, felderítésében vagy 
kivizsgálásában. A bűnüldöző hatóságok 
és az Europol kizárólag akkor 
kérvényezhetik az ETIAS rendszerhez való 

(39) A szisztematikus keresések 
megakadályozása érdekében az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatok csak 
sürgős egyedi esetekben dolgozhatók fel, 
és kizárólag akkor, amikor ez a 
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos, 
fenyegető bűncselekmények megelőzése 
céljából szükséges. A kijelölt hatóságok 
kizárólag akkor kérhetnek hozzáférést az 
ETIAS rendszerhez, ha alapos indokaik 
vannak arra, hogy ennek révén olyan 
információkhoz fognak jutni, amelyek 
segítik majd őket egy terrorcselekmény 
vagy egyéb súlyos, fenyegető
bűncselekmény megelőzésében vagy
felderítésében. A bűnüldöző hatóságok 
kizárólag akkor kérvényezhetik az ETIAS 
rendszerhez való hozzáférést, ha a 
tagállamok releváns nemzeti 
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hozzáférést, ha a tagállamok releváns 
nemzeti adatbázisaiban és az Europol 
adatbázisaiban lefolytatott egyik korábbi 
keresés sem eredményezte a kért 
információkat.

adatbázisaiban és az európai 
adatbázisokban lefolytatott egyik korábbi 
keresés sem eredményezte a kért 
információkat.

Or. fr

Módosítás 287
Sylvie Guillaume, Niedermüller Péter

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A szisztematikus keresések 
megakadályozása érdekében az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatok csak 
egyedi esetekben dolgozhatók fel, és 
kizárólag akkor, amikor ez a 
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
vagy kivizsgálása céljából szükséges. A 
kijelölt hatóságok és az Europol kizárólag 
akkor kérhetnek hozzáférést az ETIAS 
rendszerhez, ha alapos okkal feltételezik, 
hogy ennek révén olyan információkhoz 
fognak jutni, amelyek érdemben segítik 
majd őket egy terrorcselekmény vagy 
egyéb súlyos bűncselekmény 
megelőzésében, felderítésében vagy 
kivizsgálásában. A bűnüldöző hatóságok 
és az Europol kizárólag akkor 
kérvényezhetik az ETIAS rendszerhez való 
hozzáférést, ha a tagállamok releváns 
nemzeti adatbázisaiban és az Europol 
adatbázisaiban lefolytatott egyik korábbi 
keresés sem eredményezte a kért 
információkat.

(39) A szisztematikus keresések 
megakadályozása érdekében az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatok csak 
egyedi esetekben dolgozhatók fel, és 
kizárólag akkor, amikor ez a 
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
vagy kivizsgálása céljából szükséges. A 
kijelölt hatóságok és az Europol kizárólag 
akkor kérhetnek hozzáférést az ETIAS 
rendszerhez, ha érdemi bizonyíték áll 
rendelkezésére annak feltételezéséhez, 
hogy a hozzáférés érdemben hozzá fog 
járulni egy terrorcselekmény vagy egyéb 
súlyos bűncselekmény megelőzéséhez, 
felderítéséhez vagy kivizsgálásához. A 
bűnüldöző hatóságok és az Europol 
kizárólag akkor kérvényezhetik az ETIAS 
rendszerhez való hozzáférést, ha a 
tagállamok releváns nemzeti 
adatbázisaiban és az Europol 
adatbázisaiban lefolytatott egyik korábbi 
keresés sem eredményezte a kért 
információkat.

Or. en

Módosítás 288
Angelika Mlinar
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Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az ETIAS rendszerben rögzített 
személyes adatok csak addig őrizhetők 
meg, amíg ez a rendszer céljai érdekében 
szükséges. Az ETIAS működésének 
biztosítása érdekében a kérelmezőkre 
vonatkozó adatokat az utazási engedély 
érvényességi idejére el kell tárolni. A 
kérelmezők jelentette irreguláris 
migrációval kapcsolatos, biztonsági és 
közegészségügyi kockázatok értékelése 
érdekében a személyes adatokat egy adott 
kérelmező belépésére vonatkozóan a 
határregisztrációs rendszerben rögzített 
utolsó bejegyzéstől számított öt évre el kell 
tárolni. Az ETIAS rendszernek valójában 
az irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
pontos előzetes értékelésére kell 
támaszkodnia, különösen az átvilágítási 
szabályok alkalmazása révén. Annak 
érdekében, hogy egy megbízható alapot 
teremtsünk a tagállamok által manuálisan 
végzett kockázatértékeléshez, és 
minimálisra csökkentsük a valós 
kockázatoknak nem megfelelő találatok 
(„a téves pozitív eredmény”) 
előfordulását, az ETIAS rendszerben 
szereplő adatok alapján készített 
statisztikákon alapuló átvilágítási 
szabályok által eredményezett 
találatoknak a lakosság kellően széles 
körére nézve reprezentatívnak kell 
lenniük. Ezt nem lehet kizárólag az 
érvényes utazási engedélyek adatai 
alapján megvalósítani. A megőrzési 
időszaknak a határregisztrációs 
rendszerben a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzés 
dátumával kell kezdődnie, mivel ez jelenti 
az utazási engedély utolsó tényleges 
használatát. Az ötéves megőrzési időszak 
megfelel a határregisztrációs rendszer 

(40) Az ETIAS rendszerben rögzített 
személyes adatok csak addig őrizhetők 
meg, amíg ez a rendszer céljai érdekében 
szükséges. Az ETIAS működésének 
biztosítása érdekében a kérelmezőkre 
vonatkozó adatokat az utazási engedély 
érvényességi idejére el kell tárolni.
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azon adatrekordjai megőrzési 
időszakának, amelyek esetében a belépési 
engedélyt egy ETIAS utazási engedélyt 
alapján adták ki, illetőleg a beléptetési 
tilalom időszakának. A megőrzési 
időszakok ilyen szinkronizálása biztosítja, 
hogy a belépésre vonatkozó adatrekordot 
és a kapcsolódó utazási engedélyt azonos 
ideig őrizzék meg. Ez a határregisztrációs 
rendszer és az ETIAS közötti 
interoperabilitást biztosító egyik további 
elem. Az adatmegőrzési időszakok ilyen 
szinkronizálása szükséges ahhoz, hogy az 
illetékes hatóságok el tudják végezni a 
Schengeni határ-ellenőrzési kódex által 
előírt kockázatelemzést. Amennyiben egy 
utazási engedély elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló határozat születik, ez a kérelmező 
jelentette magasabb biztonsági vagy 
irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázatot jelezhet. Amennyiben ilyen 
határozatot bocsátottak ki, a kapcsolódó 
adatok ötéves megőrzési időszakának a 
határozat kibocsátásának napján kell 
kezdődnie, annak érdekében, hogy az 
ETIAS képes legyen pontosan figyelembe 
venni az adott egyén által esetlegesen 
jelentett magasabb kockázatot. Ezen 
időszak lejártát követően a személyes 
adatokat törölni kell.

Or. en

Módosítás 289
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az ETIAS rendszerben rögzített 
személyes adatok csak addig őrizhetők 
meg, amíg ez a rendszer céljai érdekében 
szükséges. Az ETIAS működésének 
biztosítása érdekében a kérelmezőkre 

(40) Az ETIAS rendszerben rögzített 
személyes adatok csak addig őrizhetők 
meg, amíg ez a rendszer céljai érdekében 
szükséges. Az ETIAS működésének 
biztosítása érdekében a kérelmezőkre 
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vonatkozó adatokat az utazási engedély 
érvényességi idejére el kell tárolni. A 
kérelmezők jelentette irreguláris 
migrációval kapcsolatos, biztonsági és 
közegészségügyi kockázatok értékelése 
érdekében a személyes adatokat egy adott 
kérelmező belépésére vonatkozóan a 
határregisztrációs rendszerben rögzített 
utolsó bejegyzéstől számított öt évre el kell 
tárolni. Az ETIAS rendszernek valójában 
az irreguláris migrációval kapcsolatos,
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
pontos előzetes értékelésére kell 
támaszkodnia, különösen az átvilágítási 
szabályok alkalmazása révén. Annak 
érdekében, hogy egy megbízható alapot 
teremtsünk a tagállamok által manuálisan 
végzett kockázatértékeléshez, és 
minimálisra csökkentsük a valós 
kockázatoknak nem megfelelő találatok 
(„a téves pozitív eredmény”) 
előfordulását, az ETIAS rendszerben 
szereplő adatok alapján készített 
statisztikákon alapuló átvilágítási 
szabályok által eredményezett 
találatoknak a lakosság kellően széles 
körére nézve reprezentatívnak kell 
lenniük. Ezt nem lehet kizárólag az 
érvényes utazási engedélyek adatai 
alapján megvalósítani. A megőrzési 
időszaknak a határregisztrációs 
rendszerben a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzés 
dátumával kell kezdődnie, mivel ez jelenti 
az utazási engedély utolsó tényleges 
használatát. Az ötéves megőrzési időszak 
megfelel a határregisztrációs rendszer 
azon adatrekordjai megőrzési 
időszakának, amelyek esetében a belépési 
engedélyt egy ETIAS utazási engedélyt 
alapján adták ki, illetőleg a beléptetési 
tilalom időszakának. A megőrzési 
időszakok ilyen szinkronizálása biztosítja, 
hogy a belépésre vonatkozó adatrekordot 
és a kapcsolódó utazási engedélyt azonos 
ideig őrizzék meg. Ez a határregisztrációs 
rendszer és az ETIAS közötti 
interoperabilitást biztosító egyik további 

vonatkozó adatokat az utazási engedély 
érvényességi idejére el kell tárolni. A 
kérelmezők jelentette biztonsági 
kockázatok értékelése érdekében a 
személyes adatokat egy adott kérelmező 
belépésére vonatkozóan a 
határregisztrációs rendszerben rögzített 
utolsó bejegyzéstől számított két évre el 
kell tárolni, nem haladva meg az utazási 
engedély időtartamát. Az ETIAS 
rendszernek valójában a biztonsági 
kockázatok pontos előzetes értékelésére 
kell támaszkodnia, különösen az 
átvilágítási szabályok alkalmazása révén. 
Ezen időszak lejártát követően a személyes 
adatokat törölni kell.
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elem. Az adatmegőrzési időszakok ilyen 
szinkronizálása szükséges ahhoz, hogy az 
illetékes hatóságok el tudják végezni a 
Schengeni határ-ellenőrzési kódex által 
előírt kockázatelemzést. Amennyiben egy 
utazási engedély elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló határozat születik, ez a kérelmező 
jelentette magasabb biztonsági vagy 
irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázatot jelezhet. Amennyiben ilyen 
határozatot bocsátottak ki, a kapcsolódó 
adatok ötéves megőrzési időszakának a 
határozat kibocsátásának napján kell 
kezdődnie, annak érdekében, hogy az 
ETIAS képes legyen pontosan figyelembe 
venni az adott egyén által esetlegesen 
jelentett magasabb kockázatot. Ezen 
időszak lejártát követően a személyes 
adatokat törölni kell.

Or. fr

Módosítás 290
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az ETIAS rendszerben rögzített 
személyes adatok csak addig őrizhetők 
meg, amíg ez a rendszer céljai érdekében 
szükséges. Az ETIAS működésének 
biztosítása érdekében a kérelmezőkre 
vonatkozó adatokat az utazási engedély 
érvényességi idejére el kell tárolni. A 
kérelmezők jelentette irreguláris 
migrációval kapcsolatos, biztonsági és 
közegészségügyi kockázatok értékelése 
érdekében a személyes adatokat egy adott 
kérelmező belépésére vonatkozóan a 
határregisztrációs rendszerben rögzített 
utolsó bejegyzéstől számított öt évre el kell 
tárolni. Az ETIAS rendszernek valójában 
az irreguláris migrációval kapcsolatos, 

(40) Az ETIAS rendszerben rögzített 
személyes adatok csak addig őrizhetők 
meg, amíg ez a rendszer céljai érdekében 
szükséges. Az ETIAS működésének 
biztosítása érdekében a kérelmezőkre 
vonatkozó adatokat az utazási engedély 
érvényességi idejére el kell tárolni. 
Amennyiben egy utazási engedély 
elutasításáról, visszavonásáról vagy 
megsemmisítéséről szóló határozat 
születik, ez a kérelmező jelentette esetleges
biztonsági fenyegetést jelezhet. 
Amennyiben ilyen határozatot bocsátottak 
ki, a kapcsolódó adatok egyéves megőrzési 
időszakának a határozat kibocsátásának 
napján kell kezdődnie, annak érdekében, 
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biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
pontos előzetes értékelésére kell 
támaszkodnia, különösen az átvilágítási 
szabályok alkalmazása révén. Annak 
érdekében, hogy egy megbízható alapot 
teremtsünk a tagállamok által manuálisan 
végzett kockázatértékeléshez, és 
minimálisra csökkentsük a valós 
kockázatoknak nem megfelelő találatok 
(„a téves pozitív eredmény”) 
előfordulását, az ETIAS rendszerben 
szereplő adatok alapján készített 
statisztikákon alapuló átvilágítási 
szabályok által eredményezett 
találatoknak a lakosság kellően széles 
körére nézve reprezentatívnak kell 
lenniük. Ezt nem lehet kizárólag az 
érvényes utazási engedélyek adatai 
alapján megvalósítani. A megőrzési 
időszaknak a határregisztrációs 
rendszerben a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzés 
dátumával kell kezdődnie, mivel ez jelenti 
az utazási engedély utolsó tényleges 
használatát. Az ötéves megőrzési időszak 
megfelel a határregisztrációs rendszer 
azon adatrekordjai megőrzési 
időszakának, amelyek esetében a belépési 
engedélyt egy ETIAS utazási engedélyt 
alapján adták ki, illetőleg a beléptetési 
tilalom időszakának. A megőrzési 
időszakok ilyen szinkronizálása biztosítja, 
hogy a belépésre vonatkozó adatrekordot 
és a kapcsolódó utazási engedélyt azonos 
ideig őrizzék meg. Ez a határregisztrációs 
rendszer és az ETIAS közötti 
interoperabilitást biztosító egyik további 
elem. Az adatmegőrzési időszakok ilyen 
szinkronizálása szükséges ahhoz, hogy az 
illetékes hatóságok el tudják végezni a 
Schengeni határ-ellenőrzési kódex által 
előírt kockázatelemzést. Amennyiben egy 
utazási engedély elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló határozat születik, ez a kérelmező 
jelentette magasabb biztonsági vagy 
irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázatot jelezhet. Amennyiben ilyen 

hogy az ETIAS képes legyen pontosan 
figyelembe venni az adott egyén által 
jelentett esetleges fenyegetést. Ezen 
időszak lejártát követően a személyes 
adatokat törölni kell.
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határozatot bocsátottak ki, a kapcsolódó 
adatok ötéves megőrzési időszakának a 
határozat kibocsátásának napján kell 
kezdődnie, annak érdekében, hogy az 
ETIAS képes legyen pontosan figyelembe 
venni az adott egyén által esetlegesen
jelentett magasabb kockázatot. Ezen 
időszak lejártát követően a személyes 
adatokat törölni kell.

Or. en

Módosítás 291
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Niedermüller Péter

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az ETIAS rendszerben rögzített 
személyes adatok csak addig őrizhetők 
meg, amíg ez a rendszer céljai érdekében 
szükséges. Az ETIAS működésének 
biztosítása érdekében a kérelmezőkre 
vonatkozó adatokat az utazási engedély 
érvényességi idejére el kell tárolni. A 
kérelmezők jelentette irreguláris 
migrációval kapcsolatos, biztonsági és 
közegészségügyi kockázatok értékelése 
érdekében a személyes adatokat egy adott 
kérelmező belépésére vonatkozóan a 
határregisztrációs rendszerben rögzített 
utolsó bejegyzéstől számított öt évre el kell 
tárolni. Az ETIAS rendszernek valójában 
az irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
pontos előzetes értékelésére kell 
támaszkodnia, különösen az átvilágítási 
szabályok alkalmazása révén. Annak 
érdekében, hogy egy megbízható alapot 
teremtsünk a tagállamok által manuálisan 
végzett kockázatértékeléshez, és 
minimálisra csökkentsük a valós 
kockázatoknak nem megfelelő találatok 
(„a téves pozitív eredmény”) 

(40) Az ETIAS rendszerben rögzített 
személyes adatok csak addig őrizhetők 
meg, amíg ez a rendszer céljai érdekében 
szükséges. Az ETIAS működésének 
biztosítása érdekében a kérelmezőkre 
vonatkozó adatokat az utazási engedély 
érvényességi idejére el kell tárolni. 
Amennyiben egy utazási engedély 
elutasításáról, visszavonásáról vagy 
megsemmisítéséről szóló határozat 
születik, ez a kérelmező jelentette 
magasabb biztonsági vagy irreguláris 
migrációval kapcsolatos kockázatot 
jelezhet. Amennyiben ilyen határozatot 
bocsátottak ki, a kapcsolódó adatok kétéves
megőrzési időszakának a határozat 
kibocsátásának napján kell kezdődnie, 
annak érdekében, hogy az ETIAS képes 
legyen pontosan figyelembe venni az adott 
egyén által esetlegesen jelentett magasabb 
kockázatot. Ezen időszak lejártát követően 
a személyes adatokat törölni kell.
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előfordulását, az ETIAS rendszerben 
szereplő adatok alapján készített 
statisztikákon alapuló átvilágítási 
szabályok által eredményezett 
találatoknak a lakosság kellően széles 
körére nézve reprezentatívnak kell 
lenniük. Ezt nem lehet kizárólag az 
érvényes utazási engedélyek adatai 
alapján megvalósítani. A megőrzési 
időszaknak a határregisztrációs 
rendszerben a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzés 
dátumával kell kezdődnie, mivel ez jelenti 
az utazási engedély utolsó tényleges 
használatát. Az ötéves megőrzési időszak 
megfelel a határregisztrációs rendszer 
azon adatrekordjai megőrzési 
időszakának, amelyek esetében a belépési 
engedélyt egy ETIAS utazási engedélyt 
alapján adták ki, illetőleg a beléptetési 
tilalom időszakának. A megőrzési 
időszakok ilyen szinkronizálása biztosítja, 
hogy a belépésre vonatkozó adatrekordot 
és a kapcsolódó utazási engedélyt azonos 
ideig őrizzék meg. Ez a határregisztrációs 
rendszer és az ETIAS közötti 
interoperabilitást biztosító egyik további 
elem. Az adatmegőrzési időszakok ilyen 
szinkronizálása szükséges ahhoz, hogy az 
illetékes hatóságok el tudják végezni a 
Schengeni határ-ellenőrzési kódex által 
előírt kockázatelemzést. Amennyiben egy 
utazási engedély elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló határozat születik, ez a kérelmező 
jelentette magasabb biztonsági vagy 
irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázatot jelezhet. Amennyiben ilyen 
határozatot bocsátottak ki, a kapcsolódó 
adatok ötéves megőrzési időszakának a 
határozat kibocsátásának napján kell 
kezdődnie, annak érdekében, hogy az 
ETIAS képes legyen pontosan figyelembe 
venni az adott egyén által esetlegesen 
jelentett magasabb kockázatot. Ezen 
időszak lejártát követően a személyes 
adatokat törölni kell.
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Or. en

Indokolás

A teljes ETIAS-kérelemnek a kérelmezőre vonatkozó utolsó bejegyzéstől számított öt éven át 
történő megőrzése nem indokolt, és nem tűnik sem arányosnak, sem szükségesnek. Ez a 
határregisztrációs rendszerrel való kapcsolat megteremtéséhez sem szükséges, mivel a 
kérelmezőnek beutazásakor csak az érvényes ETIAS-engedélyre van szüksége. Az 
adatmegőrzési időszakot az uniós normáknak megfelelően a lehető legrövidebbre kell 
korlátozni.

Módosítás 292
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az ETIAS rendszerben rögzített 
személyes adatok csak addig őrizhetők 
meg, amíg ez a rendszer céljai érdekében 
szükséges. Az ETIAS működésének 
biztosítása érdekében a kérelmezőkre 
vonatkozó adatokat az utazási engedély 
érvényességi idejére el kell tárolni. A 
kérelmezők jelentette irreguláris 
migrációval kapcsolatos, biztonsági és 
közegészségügyi kockázatok értékelése 
érdekében a személyes adatokat egy adott 
kérelmező belépésére vonatkozóan a 
határregisztrációs rendszerben rögzített 
utolsó bejegyzéstől számított öt évre el kell 
tárolni. Az ETIAS rendszernek valójában 
az irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
pontos előzetes értékelésére kell 
támaszkodnia, különösen az átvilágítási 
szabályok alkalmazása révén. Annak 
érdekében, hogy egy megbízható alapot 
teremtsünk a tagállamok által manuálisan 
végzett kockázatértékeléshez, és 
minimálisra csökkentsük a valós 
kockázatoknak nem megfelelő találatok („a 
téves pozitív eredmény”) előfordulását, az 
ETIAS rendszerben szereplő adatok 
alapján készített statisztikákon alapuló 
átvilágítási szabályok által eredményezett 

(40) Az ETIAS rendszerben rögzített 
személyes adatok csak addig őrizhetők 
meg, amíg ez a rendszer céljai érdekében 
szükséges. Az ETIAS működésének 
biztosítása érdekében a kérelmezőkre 
vonatkozó adatokat az utazási engedély 
érvényességi idejére el kell tárolni. A 
kérelmezők jelentette irreguláris 
migrációval kapcsolatos, biztonsági és 
közegészségügyi kockázatok értékelése 
érdekében a személyes adatokat egy adott 
kérelmező belépésére/kilépésére
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzéstől 
számított öt évre el kell tárolni. Az ETIAS 
rendszernek valójában az irreguláris 
migrációval kapcsolatos, biztonsági és 
közegészségügyi kockázatok pontos 
előzetes értékelésére kell támaszkodnia, 
különösen az átvilágítási szabályok 
alkalmazása révén. Annak érdekében, hogy 
egy megbízható alapot teremtsünk a 
tagállamok által manuálisan végzett 
kockázatértékeléshez, és minimálisra 
csökkentsük a valós kockázatoknak nem 
megfelelő találatok („a téves pozitív 
eredmény”) előfordulását, az ETIAS 
rendszerben szereplő adatok alapján 
készített statisztikákon alapuló átvilágítási 
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találatoknak a lakosság kellően széles 
körére nézve reprezentatívnak kell lenniük. 
Ezt nem lehet kizárólag az érvényes utazási 
engedélyek adatai alapján megvalósítani. A 
megőrzési időszaknak a határregisztrációs 
rendszerben a kérelmező belépésére
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzés 
dátumával kell kezdődnie, mivel ez jelenti 
az utazási engedély utolsó tényleges 
használatát. Az ötéves megőrzési időszak 
megfelel a határregisztrációs rendszer azon 
adatrekordjai megőrzési időszakának, 
amelyek esetében a belépési engedélyt egy 
ETIAS utazási engedélyt alapján adták ki, 
illetőleg a beléptetési tilalom időszakának. 
A megőrzési időszakok ilyen 
szinkronizálása biztosítja, hogy a belépésre
vonatkozó adatrekordot és a kapcsolódó 
utazási engedélyt azonos ideig őrizzék 
meg. Ez a határregisztrációs rendszer és az 
ETIAS közötti interoperabilitást biztosító 
egyik további elem. Az adatmegőrzési 
időszakok ilyen szinkronizálása szükséges 
ahhoz, hogy az illetékes hatóságok el 
tudják végezni a Schengeni határ-
ellenőrzési kódex által előírt 
kockázatelemzést. Amennyiben egy utazási 
engedély elutasításáról, visszavonásáról 
vagy megsemmisítéséről szóló határozat 
születik, ez a kérelmező jelentette 
magasabb biztonsági vagy irreguláris 
migrációval kapcsolatos kockázatot 
jelezhet. Amennyiben ilyen határozatot 
bocsátottak ki, a kapcsolódó adatok ötéves 
megőrzési időszakának a határozat 
kibocsátásának napján kell kezdődnie, 
annak érdekében, hogy az ETIAS képes 
legyen pontosan figyelembe venni az adott 
egyén által esetlegesen jelentett magasabb 
kockázatot. Ezen időszak lejártát követően 
a személyes adatokat törölni kell.

szabályok által eredményezett találatoknak 
a lakosság kellően széles körére nézve 
reprezentatívnak kell lenniük. Ezt nem 
lehet kizárólag az érvényes utazási 
engedélyek adatai alapján megvalósítani. A 
megőrzési időszaknak a határregisztrációs 
rendszerben a kérelmező 
belépésére/kilépésére vonatkozóan a 
határregisztrációs rendszerben rögzített 
utolsó bejegyzés dátumával kell kezdődnie, 
mivel ez jelenti az utazási engedély utolsó 
tényleges használatát. Az ötéves megőrzési 
időszak megfelel a határregisztrációs 
rendszer azon adatrekordjai megőrzési 
időszakának, amelyek esetében a belépési 
engedélyt egy ETIAS utazási engedélyt 
alapján adták ki, illetőleg a beléptetési 
tilalom időszakának. A megőrzési 
időszakok ilyen szinkronizálása biztosítja, 
hogy a belépésre/kilépésre vonatkozó 
adatrekordot és a kapcsolódó utazási 
engedélyt azonos ideig őrizzék meg. Ez a 
határregisztrációs rendszer és az ETIAS 
közötti interoperabilitást biztosító egyik 
további elem. Az adatmegőrzési időszakok 
ilyen szinkronizálása szükséges ahhoz, 
hogy az illetékes hatóságok el tudják 
végezni a Schengeni határellenőrzési
kódex által előírt kockázatelemzést. 
Amennyiben egy utazási engedély 
elutasításáról, visszavonásáról vagy 
megsemmisítéséről szóló határozat 
születik, ez a kérelmező jelentette 
magasabb biztonsági, irreguláris 
migrációval kapcsolatos vagy 
közegészségügyi kockázatot jelezhet. 
Amennyiben ilyen határozatot bocsátottak 
ki, a kapcsolódó adatok ötéves megőrzési 
időszakának a határozat kibocsátásának 
napján kell kezdődnie, annak érdekében, 
hogy az ETIAS képes legyen pontosan 
figyelembe venni az adott egyén által 
esetlegesen jelentett magasabb kockázatot. 
Ezen időszak lejártát követően a személyes 
adatokat törölni kell.

Or. fr
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Módosítás 293
Sergei Stanishev

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az ETIAS rendszerben rögzített 
személyes adatok csak addig őrizhetők 
meg, amíg ez a rendszer céljai érdekében 
szükséges. Az ETIAS működésének 
biztosítása érdekében a kérelmezőkre 
vonatkozó adatokat az utazási engedély 
érvényességi idejére el kell tárolni. A 
kérelmezők jelentette irreguláris 
migrációval kapcsolatos, biztonsági és 
közegészségügyi kockázatok értékelése 
érdekében a személyes adatokat egy adott 
kérelmező belépésére vonatkozóan a 
határregisztrációs rendszerben rögzített 
utolsó bejegyzéstől számított öt évre el kell 
tárolni. Az ETIAS rendszernek valójában 
az irreguláris migrációval kapcsolatos,
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
pontos előzetes értékelésére kell 
támaszkodnia, különösen az átvilágítási 
szabályok alkalmazása révén. Annak 
érdekében, hogy egy megbízható alapot 
teremtsünk a tagállamok által manuálisan 
végzett kockázatértékeléshez, és 
minimálisra csökkentsük a valós 
kockázatoknak nem megfelelő találatok („a 
téves pozitív eredmény”) előfordulását, az 
ETIAS rendszerben szereplő adatok 
alapján készített statisztikákon alapuló 
átvilágítási szabályok által eredményezett 
találatoknak a lakosság kellően széles 
körére nézve reprezentatívnak kell lenniük. 
Ezt nem lehet kizárólag az érvényes utazási 
engedélyek adatai alapján megvalósítani. A 
megőrzési időszaknak a határregisztrációs 
rendszerben a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzés 
dátumával kell kezdődnie, mivel ez jelenti 
az utazási engedély utolsó tényleges 
használatát. Az ötéves megőrzési időszak 
megfelel a határregisztrációs rendszer azon 

(40) Az ETIAS rendszerben rögzített 
személyes adatok csak addig őrizhetők 
meg, amíg ez a rendszer céljai érdekében 
szükséges. Az ETIAS működésének 
biztosítása érdekében a kérelmezőkre 
vonatkozó adatokat az utazási engedély 
érvényességi idejére el kell tárolni. A 
kérelmezők jelentette biztonsági és 
közegészségügyi kockázatok értékelése 
érdekében a személyes adatokat egy adott 
kérelmező belépésére vonatkozóan a 
határregisztrációs rendszerben rögzített 
utolsó bejegyzéstől számított öt évre el kell 
tárolni. Az ETIAS rendszernek valójában a
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
pontos előzetes értékelésére kell 
támaszkodnia, különösen az átvilágítási 
szabályok alkalmazása révén. Annak 
érdekében, hogy egy megbízható alapot 
teremtsünk a tagállamok által manuálisan 
végzett kockázatértékeléshez, és 
minimálisra csökkentsük a valós 
kockázatoknak nem megfelelő találatok („a 
téves pozitív eredmény”) előfordulását, az 
ETIAS rendszerben szereplő adatok 
alapján készített statisztikákon alapuló 
átvilágítási szabályok által eredményezett 
találatoknak a lakosság kellően széles 
körére nézve reprezentatívnak kell lenniük. 
Ezt nem lehet kizárólag az érvényes utazási 
engedélyek adatai alapján megvalósítani. A 
megőrzési időszaknak a határregisztrációs 
rendszerben a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzés 
dátumával kell kezdődnie, mivel ez jelenti 
az utazási engedély utolsó tényleges 
használatát. Az ötéves megőrzési időszak 
megfelel a határregisztrációs rendszer azon 
adatrekordjai megőrzési időszakának, 
amelyek esetében a belépési engedélyt egy 
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adatrekordjai megőrzési időszakának, 
amelyek esetében a belépési engedélyt egy 
ETIAS utazási engedélyt alapján adták ki, 
illetőleg a beléptetési tilalom időszakának. 
A megőrzési időszakok ilyen 
szinkronizálása biztosítja, hogy a belépésre 
vonatkozó adatrekordot és a kapcsolódó 
utazási engedélyt azonos ideig őrizzék 
meg. Ez a határregisztrációs rendszer és az 
ETIAS közötti interoperabilitást biztosító 
egyik további elem. Az adatmegőrzési 
időszakok ilyen szinkronizálása szükséges 
ahhoz, hogy az illetékes hatóságok el 
tudják végezni a Schengeni határ-
ellenőrzési kódex által előírt 
kockázatelemzést. Amennyiben egy utazási 
engedély elutasításáról, visszavonásáról 
vagy megsemmisítéséről szóló határozat 
születik, ez a kérelmező jelentette 
magasabb biztonsági vagy irreguláris 
migrációval kapcsolatos kockázatot 
jelezhet. Amennyiben ilyen határozatot 
bocsátottak ki, a kapcsolódó adatok ötéves 
megőrzési időszakának a határozat 
kibocsátásának napján kell kezdődnie, 
annak érdekében, hogy az ETIAS képes 
legyen pontosan figyelembe venni az adott 
egyén által esetlegesen jelentett magasabb 
kockázatot. Ezen időszak lejártát követően 
a személyes adatokat törölni kell.

ETIAS utazási engedélyt alapján adták ki, 
illetőleg a beléptetési tilalom időszakának. 
A megőrzési időszakok ilyen 
szinkronizálása biztosítja, hogy a belépésre 
vonatkozó adatrekordot és a kapcsolódó 
utazási engedélyt azonos ideig őrizzék 
meg. Ez a határregisztrációs rendszer és az 
ETIAS közötti interoperabilitást biztosító 
egyik további elem. Az adatmegőrzési 
időszakok ilyen szinkronizálása szükséges 
ahhoz, hogy az illetékes hatóságok el 
tudják végezni a Schengeni 
határellenőrzési kódex által előírt 
kockázatelemzést. Amennyiben egy utazási 
engedély elutasításáról, visszavonásáról 
vagy megsemmisítéséről szóló határozat 
születik, ez a kérelmező jelentette 
magasabb biztonsági kockázatot jelezhet. 
Amennyiben ilyen határozatot bocsátottak 
ki, a kapcsolódó adatok ötéves megőrzési 
időszakának a határozat kibocsátásának 
napján kell kezdődnie, annak érdekében, 
hogy az ETIAS képes legyen pontosan 
figyelembe venni az adott egyén által 
esetlegesen jelentett magasabb kockázatot. 
Ezen időszak lejártát követően a személyes 
adatokat törölni kell.

Or. en

Indokolás

Összhangban a korábbi módosításokkal, amelyek e rendelet fő célkitűzései közül törlik az 
irreguláris migráció megelőzését.

Módosítás 294
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(40) Az ETIAS rendszerben rögzített 
személyes adatok csak addig őrizhetők 
meg, amíg ez a rendszer céljai érdekében 
szükséges. Az ETIAS működésének 
biztosítása érdekében a kérelmezőkre 
vonatkozó adatokat az utazási engedély 
érvényességi idejére el kell tárolni. A 
kérelmezők jelentette irreguláris
migrációval kapcsolatos, biztonsági és 
közegészségügyi kockázatok értékelése 
érdekében a személyes adatokat egy adott 
kérelmező belépésére vonatkozóan a 
határregisztrációs rendszerben rögzített 
utolsó bejegyzéstől számított öt évre el kell 
tárolni. Az ETIAS rendszernek valójában 
az irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
pontos előzetes értékelésére kell 
támaszkodnia, különösen az átvilágítási 
szabályok alkalmazása révén. Annak 
érdekében, hogy egy megbízható alapot 
teremtsünk a tagállamok által manuálisan 
végzett kockázatértékeléshez, és 
minimálisra csökkentsük a valós 
kockázatoknak nem megfelelő találatok („a 
téves pozitív eredmény”) előfordulását, az 
ETIAS rendszerben szereplő adatok
alapján készített statisztikákon alapuló 
átvilágítási szabályok által eredményezett 
találatoknak a lakosság kellően széles 
körére nézve reprezentatívnak kell lenniük. 
Ezt nem lehet kizárólag az érvényes utazási 
engedélyek adatai alapján megvalósítani. A 
megőrzési időszaknak a határregisztrációs 
rendszerben a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzés 
dátumával kell kezdődnie, mivel ez jelenti 
az utazási engedély utolsó tényleges 
használatát. Az ötéves megőrzési időszak 
megfelel a határregisztrációs rendszer azon 
adatrekordjai megőrzési időszakának, 
amelyek esetében a belépési engedélyt egy 
ETIAS utazási engedélyt alapján adták ki, 
illetőleg a beléptetési tilalom időszakának. 
A megőrzési időszakok ilyen 
szinkronizálása biztosítja, hogy a belépésre 
vonatkozó adatrekordot és a kapcsolódó 
utazási engedélyt azonos ideig őrizzék 

(40) Az ETIAS rendszerben rögzített 
személyes adatok csak addig őrizhetők 
meg, amíg ez a rendszer céljai érdekében 
szükséges. Az ETIAS működésének 
biztosítása érdekében a kérelmezőkre 
vonatkozó adatokat az utazási engedély 
érvényességi idejére el kell tárolni. A 
kérelmezők jelentette illegális migrációval 
kapcsolatos, biztonsági és közegészségügyi 
kockázatok értékelése érdekében a 
személyes adatokat egy adott kérelmező 
belépésére vonatkozóan a 
határregisztrációs rendszerben rögzített 
utolsó bejegyzéstől számított öt évre el kell 
tárolni. Az ETIAS rendszernek valójában 
az illegális migrációval kapcsolatos, 
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
pontos előzetes értékelésére kell 
támaszkodnia, különösen az átvilágítási 
szabályok alkalmazása révén. Annak 
érdekében, hogy egy megbízható alapot 
teremtsünk a tagállamok által manuálisan 
végzett kockázatértékeléshez, és 
minimálisra csökkentsük a valós 
kockázatoknak nem megfelelő találatok („a 
téves pozitív eredmény”) előfordulását, az 
ETIAS rendszerben szereplő adatok 
alapján készített statisztikákon alapuló 
átvilágítási szabályok által eredményezett 
találatoknak a lakosság kellően széles 
körére nézve reprezentatívnak kell lenniük. 
Ezt nem lehet kizárólag az érvényes utazási 
engedélyek adatai alapján megvalósítani. A 
megőrzési időszaknak a határregisztrációs 
rendszerben a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzés 
dátumával kell kezdődnie, mivel ez jelenti 
az utazási engedély utolsó tényleges 
használatát. Az ötéves megőrzési időszak 
megfelel a határregisztrációs rendszer azon 
adatrekordjai megőrzési időszakának, 
amelyek esetében a belépési engedélyt egy 
ETIAS utazási engedélyt alapján adták ki, 
illetőleg a beléptetési tilalom időszakának. 
A megőrzési időszakok ilyen 
szinkronizálása biztosítja, hogy a belépésre 
vonatkozó adatrekordot és a kapcsolódó 
utazási engedélyt azonos ideig őrizzék 
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meg. Ez a határregisztrációs rendszer és az 
ETIAS közötti interoperabilitást biztosító 
egyik további elem. Az adatmegőrzési 
időszakok ilyen szinkronizálása szükséges 
ahhoz, hogy az illetékes hatóságok el 
tudják végezni a Schengeni határ-
ellenőrzési kódex által előírt 
kockázatelemzést. Amennyiben egy utazási 
engedély elutasításáról, visszavonásáról 
vagy megsemmisítéséről szóló határozat 
születik, ez a kérelmező jelentette 
magasabb biztonsági vagy irreguláris
migrációval kapcsolatos kockázatot 
jelezhet. Amennyiben ilyen határozatot 
bocsátottak ki, a kapcsolódó adatok ötéves 
megőrzési időszakának a határozat 
kibocsátásának napján kell kezdődnie,
annak érdekében, hogy az ETIAS képes 
legyen pontosan figyelembe venni az adott 
egyén által esetlegesen jelentett magasabb 
kockázatot. Ezen időszak lejártát követően 
a személyes adatokat törölni kell.

meg. Ez a határregisztrációs rendszer és az 
ETIAS közötti interoperabilitást biztosító 
egyik további elem. Az adatmegőrzési 
időszakok ilyen szinkronizálása szükséges 
ahhoz, hogy az illetékes hatóságok el 
tudják végezni a Schengeni 
határellenőrzési kódex által előírt 
kockázatelemzést. Amennyiben egy utazási 
engedély elutasításáról, visszavonásáról 
vagy megsemmisítéséről szóló határozat 
születik, ez a kérelmező jelentette 
magasabb biztonsági vagy illegális
migrációval kapcsolatos kockázatot 
jelezhet. Amennyiben ilyen határozatot 
bocsátottak ki, a kapcsolódó adatok ötéves 
megőrzési időszakának a határozat 
kibocsátásának napján kell kezdődnie, 
annak érdekében, hogy az ETIAS képes 
legyen pontosan figyelembe venni az adott 
egyén által esetlegesen jelentett magasabb 
kockázatot. Ezen időszak lejártát követően 
a személyes adatokat törölni kell.

Or. en

Módosítás 295
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Az eu-LISA-nak a rendszer – és a 
kapcsolódó kommunikációs 
infrastruktúra – fizikai felépítésének 
kialakítását, létrehozását és fejlesztését, 
továbbá a központi rendszer, az egységes 
interfészek, a határregisztrációs rendszer 
központi rendszere és a VIS központi 
rendszere közötti biztonságos 
kommunikációs csatorna, valamint a 
kommunikációs infrastruktúra 
tekintetében a műszaki előírásokat és azok 
továbbfejlesztését a „célhoz kötöttség” 
elvére és „a magánélet és az adatvédelem 
tervezési szakasztól kezdve történő 
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tiszteletben tartásának” elvére kell 
alapoznia. Biztosítania kell továbbá, hogy 
az ETIAS használatakor minden 
felhasználó betartsa az adatvédelmi 
rendelkezéseket.

Or. fr

Módosítás 296
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Az Európai Parlament és a Tanács 
45/2001/EK rendelete30 az eu-LISA és az 
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
azon tevékenységeire vonatkozik, 
amelyeket az e rendeletben rájuk bízott 
feladatok végrehajtása során végeznek.

(42) Az Európai Parlament és a Tanács 
45/2001/EK rendelete30 az eu-LISA, az 
Europol és az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség azon 
tevékenységeire vonatkozik, amelyeket az 
e rendeletben rájuk bízott feladatok 
végrehajtása során végeznek.

_________________ _________________

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. 
december 18-i 45/2001/EK rendelete a 
személyes adatok közösségi intézmények 
és szervek által történő feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről, 
valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. 
december 18-i 45/2001/EK rendelete a 
személyes adatok közösségi intézmények 
és szervek által történő feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről, 
valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

Or. en

Módosítás 297
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A személyes adatoknak a 
tagállamok által e rendelet alkalmazásában 

(43) Az (EU) 2016/680 irányelv 
alkalmazási köréhez kapcsolódóan a 
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történő feldolgozására az [(EU) 2016/679 
rendelet]31 vonatkozik, kivéve, ha a 
személyes adatokat a tagállamok kijelölt 
vagy ellenőrző hatóságai 
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
vagy kivizsgálása céljából dolgozzák fel.

személyes adatoknak a tagállami 
hatóságok által e rendelet alkalmazásában 
történő feldolgozására az [(EU) 2016/679 
rendelet]31 vonatkozik.

_________________ _________________

31 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. 
április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. 
április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet).

Or. fr

Módosítás 298
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A személyes adatoknak a 
tagállamok által e rendelet alkalmazásában 
történő feldolgozására az [(EU) 2016/679 
rendelet]31 vonatkozik, kivéve, ha a 
személyes adatokat a tagállamok kijelölt 
vagy ellenőrző hatóságai 
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
vagy kivizsgálása céljából dolgozzák fel.

(43) A személyes adatoknak a 
tagállamok által e rendelet alkalmazásában 
történő feldolgozására az [(EU) 2016/679 
rendelet]31 vonatkozik, kivéve, ha a 
személyes adatokat az ETIAS Nemzeti 
Egységei a közbiztonságot fenyegető 
veszélyek megelőzése céljából dolgozzák 
fel.

_________________ _________________

31 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. 
április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. 
április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet).
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Or. en

Módosítás 299
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A személyes adatoknak a 
tagállamok hatóságai által e rendelet 
alapján a terrorcselekmények vagy egyéb 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése vagy kivizsgálása céljából 
történő feldolgozására az e hatóságok 
nemzeti joga szerinti, személyes adatok 
védelmére vonatkozó normák 
alkalmazandók, amelyek összhangban 
állnak az [(EU) 2016/680 irányelvvel]32.

(44) A személyes adatoknak az ETIAS 
Nemzeti Egységei által e rendelet alapján a
közbiztonságot fenyegető veszélyek
megelőzése céljából történő feldolgozására 
az e hatóságok nemzeti joga szerinti, 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
normák alkalmazandók, amelyek 
összhangban állnak az [(EU) 2016/680 
irányelvvel]32.

_________________ _________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. 
április 27. (EU) 2016/680 irányelve a 
személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről.

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. 
április 27. (EU) 2016/680 irányelve a 
személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről.

Or. en

Módosítás 300
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(48) Egy utazó által esetlegesen 
jelentett irreguláris migrációval 
kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázat értékelése 
érdekében létre kell hozni az ETIAS 
Információs Rendszer és más olyan 
információs rendszerek közötti 
interoperabilitást, amelyekben az ETIAS 
lekérdezéseket hajt végre (mint például a 
határregisztrációs rendszer (EES), a 
Vízuminformációs Rendszer (VIS), az 
Europol adatai, a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS), az Eurodac és az Európai 
bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)). Ezen 
interoperabilitást azonban csak akkor 
lehet teljes mértékben biztosítani, miután
elfogadásra került a határregisztrációs 
rendszer33 és az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Információs Rendszer 
(ECRIS)34 létrehozására irányuló 
javaslat, valamint az Eurodac rendelet35

átdolgozási javaslata.

törölve

_________________

33 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Unió 
tagállamainak külső határait átlépő 
harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépésére, valamint beléptetésének 
megtagadására vonatkozó adatok 
rögzítésére szolgáló határregisztrációs 
rendszer létrehozásáról és a 
határregisztrációs rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek 
meghatározásáról, valamint a 
767/2008/EK rendelet és az (EU) 
COM(2016) 194 final rendelet 
módosításáról.

34 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a 2009/315/IB tanácsi 
kerethatározatnak a harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozó 
információcsere és az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat 
felváltásáról.
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35 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete [az egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 
(EU) 604/2013 rendelet] hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjnyomatok 
összehasonlítását, valamint a jogellenesen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek 
azonosítását szolgáló Eurodac 
létrehozásáról, továbbá a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Europol által 
az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési 
célú összehasonlítások kérelmezéséről 
(átdolgozás) (COM(2016) 272 final).

Or. fr

Módosítás 301
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Egy utazó által esetlegesen jelentett 
irreguláris migrációval kapcsolatos,
biztonsági vagy közegészségügyi kockázat 
értékelése érdekében létre kell hozni az 
ETIAS Információs Rendszer és más olyan 
információs rendszerek közötti 
interoperabilitást, amelyekben az ETIAS 
lekérdezéseket hajt végre (mint például a 
határregisztrációs rendszer (EES), a 
Vízuminformációs Rendszer (VIS), az 
Europol adatai, a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS), az Eurodac és az Európai 
bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)). Ezen 
interoperabilitást azonban csak akkor lehet 
teljes mértékben biztosítani, miután 
elfogadásra került a határregisztrációs 

(48) Egy utazó által esetlegesen jelentett 
biztonsági fenyegetés értékelése érdekében 
létre kell hozni az ETIAS Információs 
Rendszer és más olyan információs 
rendszerek közötti interoperabilitást, 
amelyekben az ETIAS lekérdezéseket hajt 
végre (mint például a határregisztrációs 
rendszer (EES), az Europol adatai és a 
Schengeni Információs Rendszer (SIS). 
Ezen interoperabilitást azonban csak akkor 
lehet teljes mértékben biztosítani, miután 
elfogadásra került a határregisztrációs 
rendszer33 létrehozására irányuló javaslat.
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rendszer33 és az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Információs Rendszer 
(ECRIS)34 létrehozására irányuló javaslat, 
valamint az Eurodac rendelet35

átdolgozási javaslata.

_________________ _________________

33 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Unió 
tagállamainak külső határait átlépő 
harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépésére, valamint beléptetésének 
megtagadására vonatkozó adatok 
rögzítésére szolgáló határregisztrációs 
rendszer létrehozásáról és a 
határregisztrációs rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek 
meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK 
rendelet és az (EU) COM(2016) 194 final
rendelet módosításáról.

33 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Unió 
tagállamainak külső határait átlépő 
harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépésére, valamint beléptetésének 
megtagadására vonatkozó adatok 
rögzítésére szolgáló határregisztrációs 
rendszer létrehozásáról és a 
határregisztrációs rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek 
meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK 
rendelet és az 1077/2011/EU rendelet 
módosításáról (COM(2016)0194).

34 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a 2009/315/IB tanácsi 
kerethatározatnak a harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozó 
információcsere és az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat 
felváltásáról.

35 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete [az egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 
(EU) 604/2013 rendelet] hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjnyomatok 
összehasonlítását, valamint a jogellenesen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek 
azonosítását szolgáló Eurodac 
létrehozásáról, továbbá a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Europol által 
az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési 
célú összehasonlítások kérelmezéséről 
(átdolgozás) (COM(2016) 272 final).
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Or. en

Módosítás 302
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Egy utazó által esetlegesen jelentett 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi kockázat 
értékelése érdekében létre kell hozni az 
ETIAS Információs Rendszer és más olyan 
információs rendszerek közötti 
interoperabilitást, amelyekben az ETIAS 
lekérdezéseket hajt végre (mint például a 
határregisztrációs rendszer (EES), a 
Vízuminformációs Rendszer (VIS), az 
Europol adatai, a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS), az Eurodac és az Európai 
bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)). Ezen interoperabilitást 
azonban csak akkor lehet teljes mértékben 
biztosítani, miután elfogadásra került a 
határregisztrációs rendszer33 és az Európai 
Bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)34 létrehozására irányuló 
javaslat, valamint az Eurodac rendelet35

átdolgozási javaslata.

(48) Egy utazó által esetlegesen jelentett 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi kockázat 
értékelése érdekében létre kell hozni az 
ETIAS Információs Rendszer és más olyan 
európai információs rendszerek közötti 
interoperabilitást, amelyekben az ETIAS 
lekérdezéseket hajt végre (mint például a 
határregisztrációs rendszer (EES), a 
Vízuminformációs Rendszer (VIS), az 
Europol adatai, a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS), az Eurodac és az Európai 
Bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)). Ezen interoperabilitást 
azonban csak akkor lehet teljes mértékben 
biztosítani, miután elfogadásra került a 
határregisztrációs rendszer33 és az Európai 
Bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)34 létrehozására irányuló 
javaslat, valamint az Eurodac rendelet35

átdolgozási javaslata.

_________________ _________________

33 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Unió 
tagállamainak külső határait átlépő 
harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépésére, valamint beléptetésének 
megtagadására vonatkozó adatok 
rögzítésére szolgáló határregisztrációs 
rendszer létrehozásáról és a 
határregisztrációs rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek 
meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK 
rendelet és az (EU) COM(2016) 194 final
rendelet módosításáról.

33 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Unió 
tagállamainak külső határait átlépő 
harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépésére, valamint beléptetésének 
megtagadására vonatkozó adatok 
rögzítésére szolgáló határregisztrációs 
rendszer létrehozásáról és a 
határregisztrációs rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek 
meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK 
rendelet és az 1077/2011/EU rendelet 
módosításáról (COM(2016)0194).
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34 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a 2009/315/IB tanácsi 
kerethatározatnak a harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozó 
információcsere és az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat 
felváltásáról.

34 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a 2009/315/IB tanácsi 
kerethatározatnak a harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozó 
információcsere és az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat 
felváltásáról.

35 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete [az egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 
(EU) 604/2013 rendelet] hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjnyomatok 
összehasonlítását, valamint a jogellenesen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek 
azonosítását szolgáló Eurodac 
létrehozásáról, továbbá a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Europol által az 
Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú 
összehasonlítások kérelmezéséről 
(átdolgozás) (COM(2016) 272 final).

35 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete [az egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 
(EU) 604/2013 rendelet] hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjnyomatok 
összehasonlítását, valamint a jogellenesen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek 
azonosítását szolgáló Eurodac 
létrehozásáról, továbbá a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Europol által az 
Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú 
összehasonlítások kérelmezéséről 
(átdolgozás) (COM(2016)0272).

Or. fr

Módosítás 303
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Egy utazó által esetlegesen jelentett 
irreguláris migrációval kapcsolatos,
biztonsági vagy közegészségügyi kockázat 
értékelése érdekében létre kell hozni az 
ETIAS Információs Rendszer és más olyan 
információs rendszerek közötti 
interoperabilitást, amelyekben az ETIAS 
lekérdezéseket hajt végre (mint például a 

(48) Egy utazó által esetlegesen jelentett 
biztonsági kockázat értékelése érdekében 
létre kell hozni az ETIAS Információs 
Rendszer és más olyan információs 
rendszerek közötti interoperabilitást, 
amelyekben az ETIAS lekérdezéseket hajt 
végre (mint például a határregisztrációs 
rendszer (EES), a Vízuminformációs 
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határregisztrációs rendszer (EES), a 
Vízuminformációs Rendszer (VIS), az 
Europol adatai, a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS), az Eurodac és az Európai 
bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)). Ezen interoperabilitást 
azonban csak akkor lehet teljes mértékben 
biztosítani, miután elfogadásra került a 
határregisztrációs rendszer33 és az Európai 
Bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)34 létrehozására irányuló 
javaslat, valamint az Eurodac rendelet35

átdolgozási javaslata.

Rendszer (VIS), az Europol adatai, a 
Schengeni Információs Rendszer (SIS), az 
Eurodac és az Európai Bűnügyi
Nyilvántartási Információs Rendszer 
(ECRIS)). Ezen interoperabilitást azonban 
csak akkor lehet teljes mértékben 
biztosítani, miután elfogadásra került a 
határregisztrációs rendszer33 és az Európai 
Bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)34 létrehozására irányuló 
javaslat, valamint az Eurodac rendelet35

átdolgozási javaslata.

_________________ _________________

33 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Unió 
tagállamainak külső határait átlépő 
harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépésére, valamint beléptetésének 
megtagadására vonatkozó adatok 
rögzítésére szolgáló határregisztrációs 
rendszer létrehozásáról és a 
határregisztrációs rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek 
meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK 
rendelet és az (EU) COM(2016) 194 final
rendelet módosításáról.

33 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Unió 
tagállamainak külső határait átlépő 
harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépésére, valamint beléptetésének 
megtagadására vonatkozó adatok 
rögzítésére szolgáló határregisztrációs 
rendszer létrehozásáról és a 
határregisztrációs rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek 
meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK 
rendelet és az 1077/2011/EU rendelet 
módosításáról (COM(2016)0194).

34 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a 2009/315/IB tanácsi 
kerethatározatnak a harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozó 
információcsere és az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat 
felváltásáról.

34 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a 2009/315/IB tanácsi 
kerethatározatnak a harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozó 
információcsere és az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat 
felváltásáról.

35 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete [az egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 
(EU) 604/2013 rendelet] hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjnyomatok 
összehasonlítását, valamint a jogellenesen 

35 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete [az egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 
(EU) 604/2013 rendelet] hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjnyomatok 
összehasonlítását, valamint a jogellenesen 
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tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek 
azonosítását szolgáló Eurodac 
létrehozásáról, továbbá a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Europol által az 
Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú 
összehasonlítások kérelmezéséről 
(átdolgozás) (COM(2016) 272 final).

tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek 
azonosítását szolgáló Eurodac 
létrehozásáról, továbbá a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Europol által az 
Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú 
összehasonlítások kérelmezéséről 
(átdolgozás) (COM(2016)0272).

Or. en

Módosítás 304
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Egy utazó által esetlegesen jelentett 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi kockázat 
értékelése érdekében létre kell hozni az 
ETIAS Információs Rendszer és más olyan 
információs rendszerek közötti 
interoperabilitást, amelyekben az ETIAS 
lekérdezéseket hajt végre (mint például a 
határregisztrációs rendszer (EES), a 
Vízuminformációs Rendszer (VIS), az 
Europol adatai, a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS), az Eurodac és az Európai 
bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)). Ezen interoperabilitást 
azonban csak akkor lehet teljes mértékben 
biztosítani, miután elfogadásra került a 
határregisztrációs rendszer33 és az Európai 
Bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)34 létrehozására irányuló 
javaslat, valamint az Eurodac rendelet35

átdolgozási javaslata.

(48) Egy utazó által esetlegesen jelentett 
illegális migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi kockázat 
értékelése érdekében létre kell hozni az 
ETIAS Információs Rendszer és más olyan 
információs rendszerek közötti 
interoperabilitást, amelyekben az ETIAS 
lekérdezéseket hajt végre (mint például a 
határregisztrációs rendszer (EES), a 
Vízuminformációs Rendszer (VIS), az 
Europol adatai, a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS), az Eurodac és az Európai 
Bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)). Ezen interoperabilitást 
azonban csak akkor lehet teljes mértékben 
biztosítani, miután elfogadásra került a 
határregisztrációs rendszer33 és az Európai 
Bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)34 létrehozására irányuló 
javaslat, valamint az Eurodac rendelet35

átdolgozási javaslata.

_________________ _________________

33 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Unió 
tagállamainak külső határait átlépő 
harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépésére, valamint beléptetésének 

33 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Unió 
tagállamainak külső határait átlépő 
harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépésére, valamint beléptetésének 
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megtagadására vonatkozó adatok 
rögzítésére szolgáló határregisztrációs 
rendszer létrehozásáról és a 
határregisztrációs rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek 
meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK 
rendelet és az (EU) COM(2016) 194 final
rendelet módosításáról.

megtagadására vonatkozó adatok 
rögzítésére szolgáló határregisztrációs 
rendszer létrehozásáról és a 
határregisztrációs rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek 
meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK 
rendelet és az 1077/2011/EU rendelet 
módosításáról (COM(2016)0194).

34 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a 2009/315/IB tanácsi 
kerethatározatnak a harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozó 
információcsere és az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat 
felváltásáról.

34 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a 2009/315/IB tanácsi 
kerethatározatnak a harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozó 
információcsere és az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat 
felváltásáról.

35 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete [az egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 
(EU) 604/2013 rendelet] hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjnyomatok 
összehasonlítását, valamint a jogellenesen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek 
azonosítását szolgáló Eurodac 
létrehozásáról, továbbá a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Europol által az 
Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú 
összehasonlítások kérelmezéséről 
(átdolgozás) (COM(2016) 272 final).

35 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete [az egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 
(EU) 604/2013 rendelet] hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjnyomatok 
összehasonlítását, valamint a jogellenesen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek 
azonosítását szolgáló Eurodac 
létrehozásáról, továbbá a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Europol által az 
Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú 
összehasonlítások kérelmezéséről 
(átdolgozás) (COM(2016)0272).

Or. en

Módosítás 305
Sergei Stanishev

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Egy utazó által esetlegesen jelentett 
irreguláris migrációval kapcsolatos,
biztonsági vagy közegészségügyi kockázat 
értékelése érdekében létre kell hozni az 
ETIAS Információs Rendszer és más olyan 
információs rendszerek közötti 
interoperabilitást, amelyekben az ETIAS 
lekérdezéseket hajt végre (mint például a 
határregisztrációs rendszer (EES), a 
Vízuminformációs Rendszer (VIS), az 
Europol adatai, a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS), az Eurodac és az Európai 
bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)). Ezen interoperabilitást 
azonban csak akkor lehet teljes mértékben 
biztosítani, miután elfogadásra került a 
határregisztrációs rendszer33 és az Európai 
Bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)34 létrehozására irányuló 
javaslat, valamint az Eurodac rendelet35

átdolgozási javaslata.

(48) Egy utazó által esetlegesen jelentett 
biztonsági vagy közegészségügyi kockázat 
értékelése érdekében létre kell hozni az 
ETIAS Információs Rendszer és más olyan 
információs rendszerek közötti 
interoperabilitást, amelyekben az ETIAS 
lekérdezéseket hajt végre (mint például a 
határregisztrációs rendszer (EES), a 
Vízuminformációs Rendszer (VIS), az 
Europol adatai, a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS), az Eurodac és az Európai 
Bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)). Ezen interoperabilitást 
azonban csak akkor lehet teljes mértékben 
biztosítani, miután elfogadásra került a 
határregisztrációs rendszer33 és az Európai 
Bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)34 létrehozására irányuló 
javaslat, valamint az Eurodac rendelet35

átdolgozási javaslata.

_________________ _________________

33 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Unió 
tagállamainak külső határait átlépő 
harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépésére, valamint beléptetésének 
megtagadására vonatkozó adatok 
rögzítésére szolgáló határregisztrációs 
rendszer létrehozásáról és a 
határregisztrációs rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek 
meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK 
rendelet és az (EU) COM(2016) 194 final
rendelet módosításáról.

33 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Unió 
tagállamainak külső határait átlépő 
harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépésére, valamint beléptetésének 
megtagadására vonatkozó adatok 
rögzítésére szolgáló határregisztrációs 
rendszer létrehozásáról és a 
határregisztrációs rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek 
meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK 
rendelet és az 1077/2011/EU rendelet 
módosításáról (COM(2016)0194).

34 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a 2009/315/IB tanácsi 
kerethatározatnak a harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozó 
információcsere és az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat 
felváltásáról.

34 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a 2009/315/IB tanácsi 
kerethatározatnak a harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozó 
információcsere és az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat 
felváltásáról.
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35 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete [az egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 
(EU) 604/2013 rendelet] hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjnyomatok 
összehasonlítását, valamint a jogellenesen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek 
azonosítását szolgáló Eurodac 
létrehozásáról, továbbá a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Europol által az 
Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú 
összehasonlítások kérelmezéséről 
(átdolgozás) (COM(2016) 272 final).

35 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete [az egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 
(EU) 604/2013 rendelet] hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjnyomatok 
összehasonlítását, valamint a jogellenesen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek 
azonosítását szolgáló Eurodac 
létrehozásáról, továbbá a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Europol által az 
Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú 
összehasonlítások kérelmezéséről 
(átdolgozás) (COM(2016)0272).

Or. en

Indokolás

Összhangban a korábbi módosításokkal, amelyek e rendelet fő célkitűzései közül törlik az 
irreguláris migráció megelőzését.

Módosítás 306
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Niedermüller Péter

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Egy utazó által esetlegesen jelentett 
irreguláris migrációval kapcsolatos,
biztonsági vagy közegészségügyi kockázat 
értékelése érdekében létre kell hozni az 
ETIAS Információs Rendszer és más olyan 
információs rendszerek közötti 
interoperabilitást, amelyekben az ETIAS 
lekérdezéseket hajt végre (mint például a 
határregisztrációs rendszer (EES), a 
Vízuminformációs Rendszer (VIS), az 
Europol adatai, a Schengeni Információs 

(48) Egy utazó által esetlegesen jelentett 
irreguláris migrációval kapcsolatos vagy
biztonsági kockázat értékelése érdekében 
létre kell hozni az ETIAS Információs 
Rendszer és más olyan információs 
rendszerek közötti interoperabilitást, 
amelyekben az ETIAS lekérdezéseket hajt 
végre (mint például a határregisztrációs 
rendszer (EES), a Vízuminformációs 
Rendszer (VIS), az Europol adatai, a 
Schengeni Információs Rendszer (SIS), az 
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Rendszer (SIS), az Eurodac és az Európai 
bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)). Ezen interoperabilitást 
azonban csak akkor lehet teljes mértékben 
biztosítani, miután elfogadásra került a 
határregisztrációs rendszer33 és az Európai 
Bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)34 létrehozására irányuló 
javaslat, valamint az Eurodac rendelet35

átdolgozási javaslata.

Eurodac és az Európai Bűnügyi
Nyilvántartási Információs Rendszer 
(ECRIS)). Ezen interoperabilitást azonban 
csak akkor lehet teljes mértékben 
biztosítani, miután elfogadásra került a 
határregisztrációs rendszer33 és az Európai 
Bűnügyi Nyilvántartási Információs 
Rendszer (ECRIS)34 létrehozására irányuló 
javaslat, valamint az Eurodac rendelet35

átdolgozási javaslata.

_________________ _________________

33 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Unió 
tagállamainak külső határait átlépő 
harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépésére, valamint beléptetésének 
megtagadására vonatkozó adatok 
rögzítésére szolgáló határregisztrációs 
rendszer létrehozásáról és a 
határregisztrációs rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek 
meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK 
rendelet és az (EU) COM(2016) 194 final
rendelet módosításáról.

33 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Unió 
tagállamainak külső határait átlépő 
harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépésére, valamint beléptetésének 
megtagadására vonatkozó adatok 
rögzítésére szolgáló határregisztrációs 
rendszer létrehozásáról és a 
határregisztrációs rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek 
meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK 
rendelet és az 1077/2011/EU rendelet 
módosításáról (COM(2016)0194).

34 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a 2009/315/IB tanácsi 
kerethatározatnak a harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozó 
információcsere és az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat 
felváltásáról.

34 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a 2009/315/IB tanácsi 
kerethatározatnak a harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozó 
információcsere és az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat 
felváltásáról.

35 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete [az egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 
(EU) 604/2013 rendelet] hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjnyomatok 
összehasonlítását, valamint a jogellenesen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek 
azonosítását szolgáló Eurodac 

35 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete [az egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 
(EU) 604/2013 rendelet] hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjnyomatok 
összehasonlítását, valamint a jogellenesen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek 
azonosítását szolgáló Eurodac 
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létrehozásáról, továbbá a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Europol által az 
Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú 
összehasonlítások kérelmezéséről 
(átdolgozás) (COM(2016) 272 final).

létrehozásáról, továbbá a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Europol által az 
Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú 
összehasonlítások kérelmezéséről 
(átdolgozás) (COM(2016)0272).

Or. en

Módosítás 307
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) E rendelet alkalmazásának 
eredményes figyelemmel kísérése 
szabályos időközönkénti értékelést kíván 
meg. A tagállamoknak meg kell 
határozniuk az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat és 
biztosítaniuk kell azok végrehajtását.

(49) E rendelet alkalmazásának 
eredményes figyelemmel kísérése 
szabályos időközönkénti értékelést kíván 
meg. A tagállamoknak meg kell 
határozniuk az ETIAS rendszer egésze 
működésének ellenőrzéséért felelős 
független nemzeti hatóságokat, valamint
az e rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat és biztosítaniuk kell 
azok végrehajtását.

Or. fr

Módosítás 308
Marie-Christine Vergiat

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,

törölve
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Or. fr

Módosítás 309
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Niedermüller 
Péter

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 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,

törölve

Or. en

Módosítás 310
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 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,

törölve

Or. en

Módosítás 311
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
50 bekezdés – 1 franciabekezdés
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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,

– az iskolai végzettség szintjére és 
területére, a jelenlegi foglalkozásra és a 
munkakörre, valamint az utazási engedély 
díjának megfizetése alól mentesülő 
kérelmezők kategóriáira vonatkozóan az 
utazási engedély iránti kérelmi 
formanyomtatványon feltett kérdésekhez 
tartozó válaszok egy előre meghatározott 
listájának elfogadása,

Or. fr

Módosítás 312
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 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,

törölve

Or. en

Módosítás 313
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kockázati mutatók kialakításánál 
használatos irreguláris migrációval 
kapcsolatos, biztonsági, illetve 
közegészségügyi kockázatok további 
pontosítása.

törölve
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Or. en

Módosítás 314
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kockázati mutatók kialakításánál 
használatos irreguláris migrációval 
kapcsolatos, biztonsági, illetve 
közegészségügyi kockázatok további 
pontosítása.

törölve

Or. en

Módosítás 315
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
50 bekezdés – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kockázati mutatók kialakításánál 
használatos irreguláris migrációval 
kapcsolatos, biztonsági, illetve 
közegészségügyi kockázatok további 
pontosítása.

– a kockázati mutatók kialakításánál 
használatos biztonsági kockázatok további 
pontosítása.

Or. fr

Módosítás 316
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kockázati mutatók kialakításánál 
használatos irreguláris migrációval 

– a kockázati mutatók kialakításánál 
használatos illegális migrációval 
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kapcsolatos, biztonsági, illetve 
közegészségügyi kockázatok további 
pontosítása.

kapcsolatos, biztonsági, illetve 
közegészségügyi kockázatok további 
pontosítása.

Or. en

Módosítás 317
Sergei Stanishev

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kockázati mutatók kialakításánál 
használatos irreguláris migrációval 
kapcsolatos, biztonsági, illetve 
közegészségügyi kockázatok további 
pontosítása.

– a kockázati mutatók kialakításánál 
használatos biztonsági, illetve 
közegészségügyi kockázatok további 
pontosítása.

Or. en

Indokolás

Összhangban a korábbi módosításokkal, amelyek e rendelet fő célkitűzései közül törlik az 
irreguláris migráció megelőzését.

Módosítás 318
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Niedermüller Péter

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kockázati mutatók kialakításánál 
használatos irreguláris migrációval 
kapcsolatos, biztonsági, illetve 
közegészségügyi kockázatok további 
pontosítása.

– a kockázati mutatók kialakításánál 
használatos irreguláris migrációval 
kapcsolatos vagy biztonsági kockázatok 
további pontosítása.

Or. en
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Módosítás 319
Marie-Christine Vergiat

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 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 Bizottságnak átfogó hatásvizsgálatot 
kell készítenie az alapvető jogokra és az 
adatvédelemre is kiterjedően annak 
érdekében, hogy azt valamennyi előkészítő 
munka során figyelembe lehessen venni. 
Emellett 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. Az érintett 
rendelkezések tartalmára tekintettel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
konzultáció és véleménynyilvánítás 
céljából be kell nyújtani az európai 
adatvédelmi biztoshoz és az Európai Unió 
Alapjogi Ügynökségéhez.

Or. fr

Módosítás 320
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(52) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni, hogy 
részletes szabályokat fogadjon el a 
nyilvánosan elérhető honlap és a mobil 
eszközökhöz használatos mobil alkalmazás 
működési feltételei tekintetében, e 
nyilvánosan elérhető honlapra és e mobil 
eszközökhöz használatos mobil 
alkalmazásra vonatkozó adatvédelmi és 
biztonsági szabályok tekintetében, 
valamint egy kizárólag a fuvarozók 
számára fenntartott hitelesítési rendszer 
tekintetében, továbbá, hogy részletesen 
meghatározza azokat a tartalékeljárásokat, 
amelyek abban az esetben követendőek, ha 
az ETIAS rendszerhez technikailag 
lehetetlen hozzáférni. Az említett 
hatásköröket az (EU) 182/2011 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek36

megfelelően kell gyakorolni.

(52) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni, hogy 
részletes szabályokat fogadjon el a 
nyilvánosan elérhető honlap és a mobil 
eszközökhöz használatos mobil alkalmazás 
működési feltételei tekintetében, e 
nyilvánosan elérhető honlapra és e mobil 
eszközökhöz használatos mobil 
alkalmazásra vonatkozó adatvédelmi és -
feldolgozási, valamint biztonsági 
szabályok tekintetében, valamint egy 
kizárólag a fuvarozók számára fenntartott 
hitelesítési rendszer tekintetében, továbbá, 
hogy részletesen meghatározza azokat a 
tartalékeljárásokat, amelyek abban az 
esetben követendőek, ha az ETIAS 
rendszerhez technikailag lehetetlen 
hozzáférni. Az említett hatásköröket az 
(EU) 182/2011 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek36 megfelelően kell 
gyakorolni.

_________________ _________________

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 
február 16-i 182/2011/EU rendelete a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról (HL 
L 55., 2011.2.28., 13. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 
február 16-i 182/2011/EU rendelete a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról (HL 
L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. ro

Módosítás 321
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az ETIAS Információs Rendszer 
kifejlesztésének, valamint az ETIAS 
Központi Egység és az ETIAS Nemzeti 
Egységek létrehozásának becsült költségei 

(54) Az ETIAS Információs Rendszer 
kifejlesztésének, valamint az ETIAS 
Központi Egység és az ETIAS Nemzeti 
Egységek létrehozásának becsült költségei 
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alacsonyabbak, mint az (EU) 515/2014 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben37

intelligens határellenőrzésre előirányzott 
költségvetés fennmaradó összege. Ennek 
megfelelően, az (EU) 515/2014 rendelet 5. 
cikke (5) bekezdésének b) pontjával 
összhangban, e rendeletnek át kell 
csoportosítania a külső határokon a 
migrációs áramlások kezelését támogató 
informatikai rendszerek fejlesztésére 
jelenleg elkülönített összeget.

alacsonyabbak, mint az (EU) 515/2014 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben37

intelligens határellenőrzésre előirányzott 
költségvetés fennmaradó összege.

_________________ _________________

37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
április 16-i (EU) 515/2014 rendelete a 
Belső Biztonsági Alap részét képező, a 
külső határok és a vízumügy pénzügyi 
támogatására szolgáló eszköz 
létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL 150., 
2014.5.20., 143. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
április 16-i (EU) 515/2014 rendelete a 
Belső Biztonsági Alap részét képező, a 
külső határok és a vízumügy pénzügyi 
támogatására szolgáló eszköz 
létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL 150., 
2014.5.20., 143. o.).

Or. fr

Módosítás 322
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az ETIAS Információs Rendszer 
kifejlesztésének, valamint az ETIAS 
Központi Egység és az ETIAS Nemzeti 
Egységek létrehozásának becsült költségei 
alacsonyabbak, mint az (EU) 515/2014 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben37

intelligens határellenőrzésre előirányzott 
költségvetés fennmaradó összege. Ennek 
megfelelően, az (EU) 515/2014 rendelet 5. 
cikke (5) bekezdésének b) pontjával 
összhangban, e rendeletnek át kell 
csoportosítania a külső határokon a 
migrációs áramlások kezelését támogató 
informatikai rendszerek fejlesztésére 
jelenleg elkülönített összeget.

(54) Az ETIAS Információs Rendszer 
kifejlesztésének, valamint az ETIAS 
Központi Egység és az ETIAS Nemzeti 
Egységek létrehozásának becsült költségei 
alacsonyabbak, mint az (EU) 515/2014 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben37

intelligens határellenőrzésre előirányzott 
költségvetés fennmaradó összege. Ennek 
megfelelően, az (EU) 515/2014 rendelet 
5. cikke (5) bekezdésének b) pontjával 
összhangban, e rendeletnek át kell 
csoportosítania a külső határok 
igazgatását támogató informatikai 
rendszerek fejlesztésére jelenleg 
elkülönített összeget.
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_________________ _________________

37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
április 16-i (EU) 515/2014 rendelete a 
Belső Biztonsági Alap részét képező, a 
külső határok és a vízumügy pénzügyi 
támogatására szolgáló eszköz 
létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL 150., 
2014.5.20., 143. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
április 16-i (EU) 515/2014 rendelete a 
Belső Biztonsági Alap részét képező, a 
külső határok és a vízumügy pénzügyi 
támogatására szolgáló eszköz 
létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL 150., 
2014.5.20., 143. o.).

Or. en

Módosítás 323
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az utazási engedélyek díjának 
megfizetéséből származó bevételeket az 
ETIAS Információs Rendszer, az ETIAS 
Központi Egység és az ETIAS Nemzeti 
Egységek rendszeres működési és 
fenntartási költségeinek fedezésére kell 
kijelölni. Tekintettel a rendszer egyedi 
jellegére, célszerű e bevételeket „külső 
címzett bevételekként” kezelni.

törölve

Or. fr

Módosítás 324
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az utazási engedélyek díjának 
megfizetéséből származó bevételeket az 
ETIAS Információs Rendszer, az ETIAS 
Központi Egység és az ETIAS Nemzeti 
Egységek rendszeres működési és 

törölve
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fenntartási költségeinek fedezésére kell 
kijelölni. Tekintettel a rendszer egyedi 
jellegére, célszerű e bevételeket „külső 
címzett bevételekként” kezelni.

Or. en

Módosítás 325
Jeroen Lenaers

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az utazási engedélyek díjának 
megfizetéséből származó bevételeket az 
ETIAS Információs Rendszer, az ETIAS 
Központi Egység és az ETIAS Nemzeti 
Egységek rendszeres működési és 
fenntartási költségeinek fedezésére kell 
kijelölni. Tekintettel a rendszer egyedi 
jellegére, célszerű e bevételeket „külső 
címzett bevételekként” kezelni.

(55) Az utazási engedélyek díjának 
megfizetéséből származó bevételeket az 
ETIAS Információs Rendszer, az ETIAS 
Központi Egység és az ETIAS Nemzeti 
Egységek rendszeres működési és 
fenntartási költségeinek fedezésére kell 
kijelölni. Tekintettel a rendszer egyedi 
jellegére, célszerű e bevételeket „külső 
címzett bevételekként” kezelni. 
Amennyiben az utazási engedélyek 
díjának megfizetéséből származó bevételek 
meghaladják az ETIAS Információs 
Rendszer, az ETIAS Központi Egység és 
az ETIAS Nemzeti Egységek költségeit, e 
rendeletnek rendelkeznie kell az 
összegnek egy, a kritikus infrastruktúra 
védelmére szolgáló alaphoz történő 
átcsoportosításáról. Az alapot azon 
infrastruktúrák védelmének 
megerősítésére kell felhasználni, 
amelyeket az európai kritikus 
infrastruktúrák azonosításáról és 
kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről szóló 
2008/114/EK tanácsi irányelv európai 
kritikus infrastruktúrákként azonosít vagy 
jelöl ki.

Or. en
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Módosítás 326
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az utazási engedélyek díjának 
megfizetéséből származó bevételeket az 
ETIAS Információs Rendszer, az ETIAS 
Központi Egység és az ETIAS Nemzeti 
Egységek rendszeres működési és 
fenntartási költségeinek fedezésére kell 
kijelölni. Tekintettel a rendszer egyedi 
jellegére, célszerű e bevételeket „külső 
címzett bevételekként” kezelni.

(55) Az ETIAS Információs Rendszer, 
az ETIAS Központi Egység és az ETIAS 
Nemzeti Egységek rendszeres működési és 
fenntartási költségeit az utazási 
engedélyek díjának megfizetéséből 
származó bevételekkel kell fedezni. Az e 
költségek fedezésén túl fennmaradó 
összegeket az uniós költségvetés 
18 02. alcímében (belső biztonság) 
szereplő programok és fellépések vagy 
2021-től a rákövetkező programok vagy 
fellépések keretében felmerülő kiadások
fedezésére kell kijelölni. Tekintettel a 
rendszer egyedi jellegére, célszerű e 
bevételeket „külső címzett bevételekként” 
kezelni.

Or. fr

Indokolás

Célszerű pontosítani, hogy prioritásként az ETIAS rendszer költségeit kell fedezni, de az ezen 
túlmenő bevételek felhasználhatók az uniós költségvetés 18 02. alcímében (belső biztonság) 
szereplő programok és fellépések keretében felmerülő kiadások finanszírozására.

Módosítás 327
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az utazási engedélyek díjának 
megfizetéséből származó bevételeket az 
ETIAS Információs Rendszer, az ETIAS 
Központi Egység és az ETIAS Nemzeti 
Egységek rendszeres működési és 
fenntartási költségeinek fedezésére kell 
kijelölni. Tekintettel a rendszer egyedi 

(55) Az utazási engedélyek díjának 
megfizetéséből származó bevételeket az 
ETIAS Információs Rendszer, az ETIAS 
Központi Egység és az ETIAS Nemzeti 
Egységek rendszeres működési és 
fenntartási költségeinek fedezésére kell 
kijelölni. Tekintettel a rendszer egyedi 
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jellegére, célszerű e bevételeket „külső
címzett bevételekként” kezelni.

jellegére, célszerű e bevételeket „belső
címzett bevételekként” kezelni.

Or. fr

Módosítás 328
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. cikk törölve

Tárgy

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) 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. E célból 
bevezetésre kerül egy utazási engedély,
valamint annak a kiadására vagy az 
elutasítására vonatkozó feltételek és 
eljárások.

(2) E rendelet megállapítja azon 
feltételeket, amelyek mellett a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Európai 
Rendőrségi Hivatal (Europol) a 
hatáskörükbe tartozó terrorcselekmények 
és egyéb súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és kivizsgálása 
érdekében lekérdezhetik az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatokat.

Or. fr

Módosítás 329
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Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) 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. E célból 
bevezetésre kerül egy utazási engedély, 
valamint annak a kiadására vagy az 
elutasítására vonatkozó feltételek és 
eljárások.

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) olyan harmadik 
országbeli állampolgárok számára, akik 
mentesülnek azon kötelezettség alól, hogy 
a külső határok átlépéséhez vagy repülőtéri 
tranzit során vízummal kelljen 
rendelkezniük („vízumkötelezettség”), 
lehetővé téve annak megítélését, hogy 
jelenlétük a tagállamok területén jelent-e 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatot. E célból bevezetésre kerül egy 
utazási engedély, valamint annak a 
kiadására vagy az elutasítására vonatkozó 
feltételek és eljárások.

Or. fr

Módosítás 330
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) 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. E célból 
bevezetésre kerül egy utazási engedély, 

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) 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 biztonsági 
kockázatot. E célból bevezetésre kerül egy 
utazási engedély, valamint annak a 
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valamint annak a kiadására vagy az 
elutasítására vonatkozó feltételek és 
eljárások.

kiadására vagy az elutasítására vonatkozó 
feltételek és eljárások.

Or. fr

Módosítás 331
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) 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. E célból 
bevezetésre kerül egy utazási engedély, 
valamint annak a kiadására vagy az 
elutasítására vonatkozó feltételek és 
eljárások.

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) 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 biztonsági 
kockázatot. E célból bevezetésre kerül egy 
utazási engedély, valamint annak a 
kiadására vagy az elutasítására vonatkozó 
feltételek és eljárások.

Or. en

Módosítás 332
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) olyan harmadik 
országbeli állampolgárok számára, akik 

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) olyan harmadik 
országbeli állampolgárok számára, akik 
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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. E célból 
bevezetésre kerül egy utazási engedély, 
valamint annak a kiadására vagy az 
elutasítására vonatkozó feltételek és 
eljárások.

mentesülnek azon kötelezettség alól, hogy 
a külső határok átlépéséhez vízummal 
kelljen rendelkezniük 
(„vízumkötelezettség”), lehetővé téve 
annak értékelését, hogy jelenlétük a 
tagállamok területén jelent-e biztonsági 
fenyegetést. E célból bevezetésre kerül egy 
utazási engedély, valamint annak a 
kiadására vagy az elutasítására vonatkozó 
feltételek és eljárások.

Or. en

Indokolás

A fenyegetés fennállására vonatkozó tényállásoknak sokkal egyértelműbbeknek kell lenniük, 
mint a kockázatra vonatkozóknak – összhangban a Schengeni határellenőrzési kódex 6. cikke 
(1) bekezdésének e) pontjával.

Módosítás 333
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) 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. E célból 
bevezetésre kerül egy utazási engedély, 
valamint annak a kiadására vagy az 
elutasítására vonatkozó feltételek és 
eljárások.

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) 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 illegális
migrációval kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot. E célból 
bevezetésre kerül egy utazási engedély, 
valamint annak a kiadására vagy az 
elutasítására vonatkozó feltételek és 
eljárások.

Or. en
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Módosítás 334
Sergei Stanishev

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) 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. E célból 
bevezetésre kerül egy utazási engedély, 
valamint annak a kiadására vagy az 
elutasítására vonatkozó feltételek és 
eljárások.

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) 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 biztonsági 
vagy közegészségügyi kockázatot. E célból 
bevezetésre kerül egy utazási engedély, 
valamint annak a kiadására vagy az 
elutasítására vonatkozó feltételek és 
eljárások.

Or. en

Indokolás

Összhangban a korábbi módosításokkal, amelyek e rendelet fő célkitűzései közül törlik az 
irreguláris migráció megelőzését.

Módosítás 335
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Niedermüller Péter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) olyan harmadik 
országbeli állampolgárok számára, akik 
mentesülnek azon kötelezettség alól, hogy 

(1) E rendelet létrehoz egy Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszert (ETIAS) olyan harmadik 
országbeli állampolgárok számára, akik 
mentesülnek azon kötelezettség alól, hogy 
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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. E célból 
bevezetésre kerül egy utazási engedély, 
valamint annak a kiadására vagy az 
elutasítására vonatkozó feltételek és 
eljárások.

a külső határok átlépéséhez vízummal 
kelljen rendelkezniük 
(„vízumkötelezettség”), lehetővé téve 
annak megítélését, hogy jelenlétük a 
tagállamok területén jelent-e irreguláris 
migrációval kapcsolatos vagy biztonsági 
kockázatot. E célból bevezetésre kerül egy 
utazási engedély, valamint annak a 
kiadására vagy az elutasítására vonatkozó 
feltételek és eljárások.

Or. en

Indokolás

A 15. cikk (4) bekezdésének a) pontjához fűzött indokolással összhangban.

Módosítás 336
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet megállapítja azon 
feltételeket, amelyek mellett a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Európai 
Rendőrségi Hivatal (Europol) a 
hatáskörükbe tartozó terrorcselekmények 
és egyéb súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és kivizsgálása 
érdekében lekérdezhetik az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatokat.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló alapértelmezés szerint hozzáférést biztosítani a bűnüldöző hatóságok 
számára az egyáltalán nem gyanús, jóhiszemű utazók adataihoz.

Módosítás 337
Brice Hortefeux, Rachida Dati
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a vízumkötelezettség alól 
mentesülő harmadik országok 
állampolgárainak alábbi kategóriáira 
vonatkozik:

(1) E rendelet a harmadik országok 
állampolgárainak alábbi kategóriáira 
vonatkozik:

Or. fr

Módosítás 338
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 539/2001/EK tanácsi rendelet48

II. mellékletében felsorolt harmadik 
országok állampolgárai, akik repülőtéri 
tranzit vagy a tagállamok területén bármely 
180 napos időszakban 90 napot meg nem 
haladó, tervezett tartózkodás esetén 
mentesülnek a vízumkötelezettség alól;

a) az 539/2001/EK tanácsi rendelet48

II. mellékletében felsorolt harmadik 
országok állampolgárai, akik a tagállamok 
területén bármely 180 napos időszakban 90 
napot meg nem haladó, tervezett 
tartózkodás esetén mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól;

_________________ _________________

48 HL L 81., 2001.3.21., 1. o. 48 HL L 81., 2001.3.21., 1. o.

Or. fr

Módosítás 339
Brice Hortefeux, Rachida Dati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a harmadik országok azon 
állampolgárai, akiknek nem kell 
repülőtéri tranzitvízummal rendelkezniük, 
amikor egy vagy több tagállam területén 
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található repülőterek tranzitterületén 
áthaladnak;

Or. fr

Módosítás 340
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a menekültek és hontalan 
személyek, amennyiben az a harmadik 
ország, amelyben tartózkodnak, és amely 
kibocsátotta az úti okmányukat, szerepel 
az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében 
felsorolt országok között, és akik e
rendelet 4. cikke (2) bekezdésének b) 
pontja értelmében mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól;

törölve

Or. fr

Módosítás 341
Helga Stevens

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a menekültek és hontalan 
személyek, amennyiben az a harmadik 
ország, amelyben tartózkodnak, és amely 
kibocsátotta az úti okmányukat, szerepel az 
539/2001/EK rendelet II. mellékletében 
felsorolt országok között, és akik e rendelet 
4. cikke (2) bekezdésének b) pontja 
értelmében mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól;

b) a menekültek és hontalan 
személyek, amennyiben az a harmadik 
ország, amelyben tartózkodnak, és amely 
kibocsátotta az úti okmányukat, szerepel az 
539/2001/EK rendelet II. mellékletében 
felsorolt országok között, és akik e rendelet 
4. cikke (2) bekezdésének b) pontja 
értelmében a tagállamok területén 
tervezett, bármely 180 napos időszakban 
90 napot meg nem haladó tartózkodások 
esetében mentesülnek a vízumkötelezettség 
alól;
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Or. nl

Módosítás 342
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) harmadik országok azon 
állampolgárai, akik esetében teljesülnek 
az alábbi feltételek:

törölve

i. egy uniós polgár családtagjai, aki a 
2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozik, 
vagy egy szabad mozgás uniós jogával 
rendelkező harmadik országbeli 
állampolgár családtagjai; és

ii. nem rendelkeznek a 2004/38/EK 
irányelvben hivatkozott tartózkodási 
kártyával.

Or. fr

Módosítás 343
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) harmadik országok azon 
állampolgárai, akik esetében teljesülnek az 
alábbi feltételek:

c) harmadik országok azon 
állampolgárai, akik mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól, és akik esetében 
teljesülnek az alábbi feltételek:

Or. fr

Módosítás 344
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
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2 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. nem rendelkeznek a 2004/38/EK 
irányelvben hivatkozott tartózkodási 
kártyával.

ii. nem rendelkeznek a 2004/38/EK 
irányelvben hivatkozott tartózkodási 
kártyával vagy az 1030/2002/EK rendelet 
szerinti tartózkodási engedéllyel.

Or. fr

Módosítás 345
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) harmadik országok azon 
állampolgárai, akik egy uniós polgár 
családtagjai, aki a 2004/38/EK irányelv 
hatálya alá tartozik, és akik rendelkeznek 
az ezen irányelv szerinti tartózkodási 
kártyával;

b) harmadik országok azon 
állampolgárai, akik egy uniós polgár 
családtagjai, aki a 2004/38/EK irányelv 
hatálya alá tartozik;

Or. fr

Módosítás 346
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) harmadik országok azon 
állampolgárai, akik egy szabad mozgás 
uniós jogával rendelkező harmadik 
országbeli állampolgár családtagjai, és akik 
rendelkeznek a 2004/38/EK irányelv 
szerinti tartózkodási kártyával;

c) harmadik országok azon 
állampolgárai, akik egy szabad mozgás 
uniós jogával rendelkező harmadik 
országbeli állampolgár családtagjai, és akik 
rendelkeznek a 2004/38/EK irányelv 
szerinti tartózkodási kártyával vagy az 
1030/2002/EK rendelet szerinti 
tartózkodási engedéllyel;
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Or. fr

Módosítás 347
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) harmadik országok azon 
állampolgárai, akik egy szabad mozgás 
uniós jogával rendelkező harmadik 
országbeli állampolgár családtagjai, és akik 
rendelkeznek a 2004/38/EK irányelv 
szerinti tartózkodási kártyával;

c) harmadik országok azon 
állampolgárai, akik egy szabad mozgás 
uniós jogával rendelkező harmadik 
országbeli állampolgár családtagjai;

Or. fr

Módosítás 348
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a hosszú távú tartózkodásra 
jogosító vízumok birtokosai;

e) a hosszú távú tartózkodásra 
jogosító nemzeti vízumok birtokosai;

Or. fr

Módosítás 349
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Andorra, Monaco és San Marino 
állampolgárai, valamint a Vatikánvárosi 
Állam által kiállított útlevelek birtokosai;

f) Andorra, Monaco és San Marino 
állampolgárai, valamint a Vatikánvárosi 
Állam által kiállított útlevelek birtokosai, 
továbbá az európai uniós tagjelölt és a 
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potenciális tagjelölt országok azon 
állampolgárai, akik a külső határok 
átlépésekor mentesülnek a 
vízumkötelezettség alól.

Or. en

Indokolás

The lack of impact assessment leaves unclear the possible impact on the traffic on external 
land borders, especially in cases where third country nationals arrive at border crossing 
points without having applied for travel authorisation. Recent experience with systematic 
checks on external borders has shown the potential risks of introducing additional pre-
conditions for entry in the EU. Such approach might also act as a discouragement for EU 
candidate and potential candidate countries in regards to their effort towards membership. 
Exempting these countries from the scope of this Regulation would send a positive signal for 
their EU perspective and alleviate burden from Member States on external borders.

Módosítás 350
Jeroen Lenaers

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „utazási engedély”: e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozat, mely 
azt jelzi, hogy nem léteznek olyan 
tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott 
indokok, melyek alapján megállapítható, 
hogy az adott személy jelenléte a 
tagállamok területén irreguláris
migrációval kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot jelentene, és 
amelynek megléte a 2. cikk szerinti 
követelmény a harmadik országbeli 
állampolgárok számára az (EU) 2016/399 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott belépési feltétel 
teljesítéséhez.

d) „utazási engedély”: e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozat, mely 
azt jelzi, hogy nem léteznek olyan 
tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott 
indokok, melyek alapján megállapítható, 
hogy az adott személy jelenléte a 
tagállamok területén ellentétes az 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatok kezeléséhez szükséges 
megközelítéssel, és amelynek megléte a 
2. cikk szerinti követelmény a harmadik 
országbeli állampolgárok számára az 
(EU) 2016/399 rendelet 6. cikke 
(1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott belépési feltétel 
teljesítéséhez.

Or. en
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Módosítás 351
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „utazási engedély”: e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozat, mely 
azt jelzi, hogy nem léteznek olyan 
tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott 
indokok, melyek alapján megállapítható, 
hogy az adott személy jelenléte a 
tagállamok területén irreguláris 
migrációval kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot jelentene, és 
amelynek megléte a 2. cikk szerinti 
követelmény a harmadik országbeli 
állampolgárok számára az (EU) 2016/399 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott belépési feltétel 
teljesítéséhez.

d) „utazási engedély”: e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozat, mely 
azt jelzi, hogy nem léteznek olyan 
tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott 
indokok, melyek alapján megállapítható, 
hogy az adott személy jelenléte a 
tagállamok területén biztonsági kockázatot 
jelentene, és amelynek megléte a 2. cikk 
szerinti követelmény a harmadik országbeli 
állampolgárok számára az (EU) 2016/399 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének 
b) pontjában meghatározott belépési 
feltétel teljesítéséhez.

Or. fr

Módosítás 352
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „utazási engedély”: e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozat, mely 
azt jelzi, hogy nem léteznek olyan 
tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott 
indokok, melyek alapján megállapítható, 
hogy az adott személy jelenléte a 
tagállamok területén irreguláris
migrációval kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot jelentene, és 
amelynek megléte a 2. cikk szerinti 
követelmény a harmadik országbeli 
állampolgárok számára az (EU) 2016/399 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) 

d) „utazási engedély”: e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozat, mely 
azt jelzi, hogy nem léteznek olyan 
tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott 
indokok, melyek alapján megállapítható, 
hogy az adott személy jelenléte a 
tagállamok területén illegális migrációval 
kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot jelentene, és 
amelynek megléte a 2. cikk szerinti 
követelmény a harmadik országbeli 
állampolgárok számára az (EU) 2016/399 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének 
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pontjában meghatározott belépési feltétel 
teljesítéséhez.

b) pontjában meghatározott belépési 
feltétel teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 353
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „utazási engedély”: e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozat, mely 
azt jelzi, hogy nem léteznek olyan 
tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott 
indokok, melyek alapján megállapítható, 
hogy az adott személy jelenléte a 
tagállamok területén irreguláris 
migrációval kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot jelentene, és 
amelynek megléte a 2. cikk szerinti 
követelmény a harmadik országbeli 
állampolgárok számára az (EU) 2016/399 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott belépési feltétel 
teljesítéséhez.

d) „utazási engedély”: e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozat, mely 
azt jelzi, hogy nem léteznek olyan 
tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott 
indokok, melyek alapján megállapítható, 
hogy az adott személy jelenléte a 
tagállamok területén jelenleg vagy a 
jövőben irreguláris migrációval 
kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot jelentene, és 
amelynek megléte a 2. cikk szerinti 
követelmény a harmadik országbeli 
állampolgárok számára az (EU) 2016/399 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének 
b) pontjában meghatározott belépési 
feltétel teljesítéséhez.

Or. fr

Módosítás 354
Sergei Stanishev

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „utazási engedély”: e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozat, mely 
azt jelzi, hogy nem léteznek olyan 
tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott 
indokok, melyek alapján megállapítható, 

d) „utazási engedély”: e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozat, mely 
azt jelzi, hogy nem léteznek olyan 
tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott 
indokok, melyek alapján megállapítható, 
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hogy az adott személy jelenléte a 
tagállamok területén irreguláris
migrációval kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot jelentene, és 
amelynek megléte a 2. cikk szerinti 
követelmény a harmadik országbeli 
állampolgárok számára az (EU) 2016/399 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott belépési feltétel 
teljesítéséhez.

hogy az adott személy jelenléte a 
tagállamok területén biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot jelentene, és 
amelynek megléte a 2. cikk szerinti 
követelmény a harmadik országbeli 
állampolgárok számára az (EU) 2016/399 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének 
b) pontjában meghatározott belépési 
feltétel teljesítéséhez.

Or. en

Indokolás

Összhangban a korábbi módosításokkal, amelyek e rendelet fő célkitűzései közül törlik az 
irreguláris migráció megelőzését.

Módosítás 355
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „utazási engedély”: e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozat, mely 
azt jelzi, hogy nem léteznek olyan 
tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott 
indokok, melyek alapján megállapítható, 
hogy az adott személy jelenléte a 
tagállamok területén irreguláris
migrációval kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot jelentene, és 
amelynek megléte a 2. cikk szerinti 
követelmény a harmadik országbeli 
állampolgárok számára az (EU) 2016/399 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott belépési feltétel 
teljesítéséhez.

d) „utazási engedély”: e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozat, mely 
azt jelzi, hogy nem léteznek olyan 
tényszerű bizonyítékokkal alátámasztott
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható, hogy az adott személy 
jelenléte a tagállamok területén biztonsági 
vagy közegészségügyi fenyegetést
jelentene, és amelynek megléte a 2. cikk 
szerinti követelmény a harmadik országbeli 
állampolgárok számára az (EU) 2016/399 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének 
b) pontjában meghatározott belépési 
feltétel teljesítéséhez.

Or. en

Indokolás

A nem tényszerű bizonyítékokra támaszkodó „megalapozott indokok” csak vélelmezések.
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Módosítás 356
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „utazási engedély”: e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozat, mely 
azt jelzi, hogy nem léteznek olyan 
tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott 
indokok, melyek alapján megállapítható, 
hogy az adott személy jelenléte a 
tagállamok területén irreguláris 
migrációval kapcsolatos, biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot jelentene, és 
amelynek megléte a 2. cikk szerinti 
követelmény a harmadik országbeli 
állampolgárok számára az (EU) 2016/399 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott belépési feltétel 
teljesítéséhez.

d) „utazási engedély”: e rendelettel 
összhangban kibocsátott határozat, mely 
azt jelzi, hogy nem léteznek olyan 
tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott 
indokok, melyek alapján megállapítható, 
hogy az adott személy jelenléte a 
tagállamok területén irreguláris 
migrációval kapcsolatos vagy biztonsági 
kockázatot jelentene, és amelynek megléte 
a 2. cikk szerinti követelmény a harmadik 
országbeli állampolgárok számára az 
(EU) 2016/399 rendelet 6. cikke 
(1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott belépési feltétel 
teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 357
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „közegészségügyi kockázat”: az 
(EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének (21) 
bekezdésében meghatározott veszély a 
közegészségügyre;

törölve

Or. fr

Módosítás 358
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Niedermüller Péter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „közegészségügyi kockázat”: az 
(EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének (21) 
bekezdésében meghatározott veszély a 
közegészségügyre;

törölve

Or. en

Módosítás 359
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „közegészségügyi kockázat”: az 
(EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének (21) 
bekezdésében meghatározott veszély a 
közegészségügyre;

törölve

Or. en

Módosítás 360
Jan Philipp Albrecht

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „biztonsági fenyegetés”: tényekkel 
alátámasztott egyértelmű és valós veszélye 
annak, hogy egy harmadik ország 
állampolgára az Unióban tartózkodása 
során súlyos bűncselekményt vagy 
terrorcselekményt fog elkövetni;
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Or. en

Indokolás

A „fenyegetés” kifejezés a Schengeni határellenőrzési kódexben a közegészségügy 
vonatkozásában alkalmazott angol szóhasználathoz igazodik. Annak egyértelművé tétele, hogy 
valós fenyegetésnek kell lennie, nem csupán algoritmusokra épülő bizonytalan feltevéseken 
alapuló homályos, statisztikai kockázatnak, összhangban a nagy adathalmazok alapjogi 
vonatkozásairól szóló európai parlamenti állásfoglalással (P8_TA(2017)0076, 
2017. március 14.).

Módosítás 361
Gérard Deprez, Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „fuvarozó”: olyan természetes 
vagy jogi személy, aki vagy amely 
hivatásszerűen foglalkozik légi, tengeri 
vagy szárazföldi személyszállítással;

Or. fr

Indokolás

A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 1. cikkének 
fogalommeghatározása.

Módosítás 362
Jan Philipp Albrecht

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „fuvarozó”: olyan természetes 
vagy jogi személy, aki hivatásszerűen 
foglalkozik légi személyszállítással;

Or. en
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Indokolás

A jogi egyértelműség és átláthatóság kedvéért tisztázni kell, hogy mely fuvarozóknak kell 
teljesíteniük e rendelet követelményeit. Csak a légi fuvarozókra kell vonatkozniuk. A 
szárazföldön, vonattal vagy távolsági autóbuszokkal vagy vízen, komppal személyeket szállító 
fuvarozókat ki kell zárni a rendelet hatálya alól, tekintettel arra, hogy a tagállamok területére 
gyakran csak alkalmi utazásokat szervező e fuvarozókra milyen súlyos terhet róna ez a 
követelmény.

Módosítás 363
Gérard Deprez, Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) „beléptetési tilalmat elrendelő 
figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló 
személy”: harmadik ország olyan 
állampolgára, akire nézve az 
1987/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 24. és 26. cikkével 
összhangban és az e cikkekben említett 
célokból figyelmeztető jelzést vittek be a 
Schengeni Információs Rendszerbe (SIS);

Or. fr

Indokolás

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1987/2006/EK rendelete a Schengeni 
Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és 
használatáról.

Módosítás 364
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „találat”: olyan egyezőség 
fennállását jelenti, amely egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt 

k) „találat”: olyan egyezőség 
fennállását jelenti, amely egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt 
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kérelemfájlban rögzített személyes adatok 
és az ETIAS Központi Rendszer által 
lekérdezett valamely információs 
rendszerben vagy az ETIAS 
figyelőlistában rögzített adatrekordban, 
fájlban vagy figyelmeztető jelzésben tárolt 
személyes adatok, illetve a 28. cikkben 
említett egyedi kockázati mutatók 
összehasonlítása eredményeként került 
megállapításra;

kérelemfájlban rögzített személyes adatok 
és az ETIAS Központi Rendszer által 
lekérdezett valamely információs 
rendszerben rögzített adatrekordban, 
fájlban vagy figyelmeztető jelzésben tárolt 
személyes adatok összehasonlítása 
eredményeként került megállapításra;

Or. fr

Módosítás 365
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „találat”: olyan egyezőség 
fennállását jelenti, amely egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt 
kérelemfájlban rögzített személyes adatok 
és az ETIAS Központi Rendszer által 
lekérdezett valamely információs 
rendszerben vagy az ETIAS figyelőlistában 
rögzített adatrekordban, fájlban vagy 
figyelmeztető jelzésben tárolt személyes 
adatok, illetve a 28. cikkben említett 
egyedi kockázati mutatók összehasonlítása 
eredményeként került megállapításra;

k) „találat”: olyan egyezőség 
fennállását jelenti, amely egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt 
kérelemfájlban rögzített személyes adatok 
és az ETIAS Központi Rendszerben, az 
ETIAS Központi Rendszer által lekérdezett 
valamely adatbázisban vagy információs 
rendszerben vagy a 29. cikkben említett
ETIAS figyelőlistában rögzített 
adatrekordban, fájlban vagy figyelmeztető 
jelzésben tárolt személyes adatok, illetve a 
28. cikkben említett egyedi kockázati 
mutatók összehasonlítása eredményeként 
került megállapításra;

Or. fr

Módosítás 366
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „találat”: olyan egyezőség 
fennállását jelenti, amely egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt 
kérelemfájlban rögzített személyes adatok 
és az ETIAS Központi Rendszer által 
lekérdezett valamely információs 
rendszerben vagy az ETIAS 
figyelőlistában rögzített adatrekordban, 
fájlban vagy figyelmeztető jelzésben tárolt 
személyes adatok, illetve a 28. cikkben 
említett egyedi kockázati mutatók 
összehasonlítása eredményeként került 
megállapításra;

k) „találat”: olyan egyezőség 
fennállását jelenti, amely egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt 
kérelemfájlban rögzített személyes adatok 
és az ETIAS Központi Rendszer által 
lekérdezett valamely információs 
rendszerben rögzített adatrekordban, 
fájlban vagy figyelmeztető jelzésben tárolt 
személyes adatok összehasonlítása 
eredményeként került megállapításra;

Or. en

Módosítás 367
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „találat”: olyan egyezőség 
fennállását jelenti, amely egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt 
kérelemfájlban rögzített személyes adatok 
és az ETIAS Központi Rendszer által 
lekérdezett valamely információs 
rendszerben vagy az ETIAS figyelőlistában 
rögzített adatrekordban, fájlban vagy 
figyelmeztető jelzésben tárolt személyes 
adatok, illetve a 28. cikkben említett 
egyedi kockázati mutatók összehasonlítása 
eredményeként került megállapításra;

k) „találat”: olyan egyezőség 
fennállását jelenti, amely egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt 
kérelemfájlban rögzített személyes adatok 
és az ETIAS Központi Rendszer által 
lekérdezett valamely információs 
rendszerben vagy az ETIAS figyelőlistában 
rögzített adatrekordban, fájlban vagy 
figyelmeztető jelzésben tárolt személyes 
adatok összehasonlítása eredményeként 
került megállapításra;

Or. en

Módosítás 368
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
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3 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „terrorcselekmények”: azok a 
bűncselekmények, amelyek azonosak vagy 
egyenértékűek a 2002/475/IB 
kerethatározat 1–4. cikkében említett 
bűncselekményekkel;

l) „terrorcselekmények”: azok a 
bűncselekmények, amelyek azonosak vagy 
egyenértékűek az (EU) 2017/541 
irányelvben említett bűncselekményekkel;

Or. fr

Módosítás 369
Helga Stevens

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „terrorcselekmények”: azok a 
bűncselekmények, amelyek azonosak vagy 
egyenértékűek a 2002/475/IB 
kerethatározat 1–4. cikkében említett
bűncselekményekkel. 

l) „terrorcselekmények”: azok a 
bűncselekmények, amelyek azonosak vagy 
egyenértékűek az (EU) 2017/541 irányelv 
1–4. cikkében említettek
bűncselekményekkel;

Or. nl

Módosítás 370
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „súlyos bűncselekmények”: azok a 
bűncselekmények, amelyek azonosak vagy 
egyenértékűek a 2002/584/IB 
kerethatározat 2. cikkének (2) 
bekezdésében említett 
bűncselekményekkel, amennyiben 
esetükben a nemzeti jog alapján kiszabható 
büntetési tétel felső határa legalább 

m) „súlyos bűncselekmények”: azok a 
bűncselekmények, amelyek azonosak vagy 
egyenértékűek a 2002/584/IB 
kerethatározat 2. cikkének (2) 
bekezdésében említett 
bűncselekményekkel, amennyiben 
esetükben a nemzeti jog alapján kiszabható 
büntetési tétel felső határa legalább ötévi
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háromévi szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés.

szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés.

Or. fr

Módosítás 371
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „az Europol adatai”: az Europol 
részére az (EU) 2016/794 rendelet 18. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában
említett célból biztosított személyes 
adatok.

n) „az Europol adatai”: az Europol 
részére az (EU) 2016/794 rendelet 
18. cikke (2) bekezdésének a) pontja 
i. alpontjában említett célból biztosított 
személyes adatok.

Or. en

Indokolás

Csak az olyan személyek esetében szabad összevetni az adatokat, akiket bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsítanak vagy akiket ilyen bűncselekményért elítéltek.

Módosítás 372
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „az Europol adatai”: az Europol 
részére az (EU) 2016/794 rendelet 18. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
említett célból biztosított személyes adatok.

n) „az Europol adatai”: az 
(EU) 2016/794 rendelet 18. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
célból az Europol rendelkezésére álló
személyes adatok.

Or. fr
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Indokolás

Az Europol rendelkezik részére biztosított adatokkal, de rendelkezik a saját elemzési 
munkafájljaiból származó adatokkal is (Focal point).

Módosítás 373
Helga Stevens

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) „irregurális migráció”: annak 
kockázata, hogy hontalan személyek
menedékjogért folyamodnak egy 
tagállamban, miközben az a harmadik 
ország, amelyben tartózkodnak, és amely
kiállította az úti okmányaikat, a 
menekültügyi eljárásokról szóló 
2013/32/EU irányelv 33. cikke (2)
bekezdésének c) pontja és 38. cikke 
alapján biztonságosnak minősül.

Or. nl

Módosítás 374
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 45/2001/EK rendelet 2. cikkében 
szereplő fogalommeghatározások 
alkalmazandóak, amennyiben a személyes 
adatok feldolgozását az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség és az eu-LISA 
végzik.

(2) A 45/2001/EK rendelet 2. cikkében 
szereplő fogalommeghatározások 
alkalmazandóak, amennyiben a személyes 
adatok feldolgozását az eu-LISA végzi.

Or. fr

Módosítás 375
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Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az [(EU) 2016/680 irányelv] 3. 
cikkében szereplő fogalommeghatározások 
alkalmazandóak, amennyiben a személyes 
adatok feldolgozását a tagállami hatóságok 
végzik bűnüldözési célból.

(4) Az [(EU) 2016/680 irányelv] 3. 
cikkében szereplő fogalommeghatározások 
alkalmazandóak, amennyiben a személyes 
adatok feldolgozását a tagállami hatóságok 
végzik terrorcselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
és kivizsgálása céljából.

Or. fr

Módosítás 376
Jan Philipp Albrecht

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

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 bizonyítékokkal 
alátámasztott megalapozott indokok, 
melyek alapján megállapítható, hogy egy 
adott személy jelenléte a tagállamok 
területén biztonsági fenyegetést jelent;

Or. en

Indokolás

A nem tényszerű bizonyítékokra támaszkodó „megalapozott indokok” csak vélelmezések.

Módosítás 377
Marie-Christine Vergiat
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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 
vagy megalapozott indokok, melyek 
alapján megállapítható, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén 
biztonsági kockázatot jelent;

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

Or. fr

Módosítás 378
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul az irreguláris migráció 
megelőzéséhez a kérelmezők irreguláris 
migrációval kapcsolatos kockázatainak a 
külső határokon található 
határátkelőhelyekre való megérkezésüket 
megelőző értékelése révén;

törölve

Or. fr

Módosítás 379
Sergei Stanishev

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul az irreguláris migráció 
megelőzéséhez a kérelmezők irreguláris 

törölve



AM\1135863HU.docx 163/177 PE609.321v02-00

HU

migrációval kapcsolatos kockázatainak a 
külső határokon található 
határátkelőhelyekre való megérkezésüket 
megelőző értékelése révén;

Or. en

Indokolás

According to data from Eurostat, in 2015 and 2016 the vast majority of non-EU citizens who 
have irregularly arrived on the territory of the European Union are not nationals of visa-
exempt countries. Including prevention of irregular migration among one of the three main 
objectives of this Regulation is therefore misleading, as additional pre-conditions for visa-
exempt third country nationals cannot serve as a tool for migration management. 
Additionally, such provisions and wording would leave the possibility for Member States to 
subjectively refuse entry solely on the basis of a hypothetical crime which is not committed at 
time of refusal.

Módosítás 380
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul az irreguláris migráció 
megelőzéséhez a kérelmezők irreguláris 
migrációval kapcsolatos kockázatainak a 
külső határokon található 
határátkelőhelyekre való megérkezésüket 
megelőző értékelése révén;

törölve

Or. en

Módosítás 381
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul az irreguláris migráció 
megelőzéséhez a kérelmezők irreguláris 
migrációval kapcsolatos kockázatainak a 

törölve
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külső határokon található 
határátkelőhelyekre való megérkezésüket 
megelőző értékelése révén;

Or. en

Módosítás 382
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul az irreguláris migráció 
megelőzéséhez a kérelmezők irreguláris
migrációval kapcsolatos kockázatainak a 
külső határokon található 
határátkelőhelyekre való megérkezésüket 
megelőző értékelése révén;

b) hozzájárul az illegális migráció 
megelőzéséhez a kérelmezők illegális
migrációval kapcsolatos kockázatainak a 
külső határokon található 
határátkelőhelyekre való megérkezésüket 
megelőző értékelése révén;

Or. en

Módosítás 383
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzájárul a közegészségügy 
védelmezéséhez, mivel gondoskodik annak 
a külső határokon található 
határátkelőhelyre való megérkezését 
megelőzően történő értékeléséről, hogy 
egy adott kérelmező jelent-e a 3. cikk (1) 
bekezdésének e) pontja értelmében 
közegészségügyi kockázatot;

törölve

Or. fr

Módosítás 384
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Niedermüller Péter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzájárul a közegészségügy 
védelmezéséhez, mivel gondoskodik annak 
a külső határokon található 
határátkelőhelyre való megérkezését 
megelőzően történő értékeléséről, hogy 
egy adott kérelmező jelent-e a 3. cikk (1) 
bekezdésének e) pontja értelmében 
közegészségügyi kockázatot;

törölve

Or. en

Indokolás

Az (EU) 2016/399 rendelet 8. cikkének rendelkezései alkalmazandók a külső határokon: a 
határellenőrzéseknek már célja annak vizsgálata, hogy az érintett harmadik országbeli 
állampolgár, a járműve és a birtokában lévő tárgyak nem jelentenek-e veszélyt a 
közegészségügyre.

Módosítás 385
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzájárul a közegészségügy 
védelmezéséhez, mivel gondoskodik annak 
a külső határokon található 
határátkelőhelyre való megérkezését 
megelőzően történő értékeléséről, hogy 
egy adott kérelmező jelent-e a 3. cikk (1) 
bekezdésének e) pontja értelmében 
közegészségügyi kockázatot;

törölve

Or. en

Módosítás 386
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Gérard Deprez, Louis Michel

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) beléptetési tilalom hatálya 
alá tartozó harmadik országbeli 
állampolgárokkal, átadás vagy kiadatás 
céljából letartóztatandó személyekkel, 
eltűnt személyekkel, bírósági eljárásban 
való segítségnyújtás céljából keresett 
személyekkel, valamint rejtett, célzott vagy 
információkérő ellenőrzés céljából keresett 
személyekkel kapcsolatos figyelmeztető 
jelzésekre vonatkozó célkitűzéseit;

Or. fr

Módosítás 387
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) [A központi rendszer, a nemzeti 
egységes interfészek, a webes szolgáltatás, 
a fuvarozók által használatos internetes 
átjáró, és az ETIAS kommunikációs 
infrastruktúrája – amennyire csak 
technikailag lehetséges – megosztottan 
használják és újrahasznosítják a 
határregisztrációs rendszer központi 
rendszerének, nemzeti egységes 
interfészeinek, webes szolgáltatásának, a 
fuvarozók által használatos internetes 
átjárójának, valamint kommunikációs 
infrastruktúrájának hardver és szoftver 
elemeit.]

törölve

Or. fr
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Módosítás 388
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) [A központi rendszer, a nemzeti 
egységes interfészek, a webes szolgáltatás, 
a fuvarozók által használatos internetes 
átjáró, és az ETIAS kommunikációs 
infrastruktúrája – amennyire csak 
technikailag lehetséges – megosztottan 
használják és újrahasznosítják a
határregisztrációs rendszer központi 
rendszerének, nemzeti egységes 
interfészeinek, webes szolgáltatásának, a 
fuvarozók által használatos internetes 
átjárójának, valamint kommunikációs 
infrastruktúrájának hardver és szoftver 
elemeit.]

(3) [A központi rendszer, a nemzeti 
egységes interfészek, a webes szolgáltatás, 
a fuvarozók által használatos internetes 
átjáró, és az ETIAS kommunikációs 
infrastruktúrája – amennyire csak 
technikailag lehetséges – újrahasznosítják a 
határregisztrációs rendszer központi 
rendszerének, nemzeti egységes 
interfészeinek, webes szolgáltatásának, a 
fuvarozók által használatos internetes 
átjárójának, valamint kommunikációs 
infrastruktúrájának szoftver elemeit.]

Or. en

Indokolás

A szoftver újrahasznosítása helyénvaló, az ETIAS-nak azonban külön hardveren kell futnia.

Módosítás 389
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az adatok megosztása és 
újrahasznosítása csak szigorú keretek 
között történhet, és külön eseti 
keretszabályozás tárgyát kell képeznie.

Or. fr

Módosítás 390
Marie-Christine Vergiat
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Határ- és Partvédelmi
Ügynökség keretén belül ezennel létrejön 
az ETIAS Központi Egység.

(1) A Szabadságon, a Biztonságon és 
a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség 
Nagyméretű IT-rendszereinek 
Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai
Ügynökség (eu-LISA) keretén belül 
ezennel létrejön az ETIAS Központi 
Egység.

Or. fr

Módosítás 391
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az automatikus folyamat során 
elutasított utazási engedély iránti kérelmek 
ellenőrzése annak megállapítása 
érdekében, hogy egy adott kérelmező 
személyes adatai egyeznek-e az egyik 
lekérdezett információs rendszerben, 
illetve adatbázisban találatot eredményező 
egyén személyes adataival, vagy a 28.
cikkben említett egyedi kockázati 
mutatókkal.

b) az automatikus folyamat során egy 
vagy több találatot eredményező utazási 
engedély iránti kérelmek ellenőrzése annak 
megállapítása érdekében, hogy egy adott 
kérelmező személyes adatai egyeznek-e az 
ETIAS Központi Rendszerben, az egyik 
lekérdezett információs rendszerben, 
illetve adatbázisban találatot eredményező 
egyén személyes adataival, vagy a 
28. cikkben említett egyedi kockázati 
mutatókkal, vagy a 29. cikkben említett 
ETIAS figyelőlistával.

Or. fr

Módosítás 392
Helga Stevens

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az automatikus folyamat során 
elutasított utazási engedély iránti kérelmek 
ellenőrzése annak megállapítása 
érdekében, hogy egy adott kérelmező 
személyes adatai egyeznek-e az egyik 
lekérdezett információs rendszerben, 
illetve adatbázisban találatot eredményező 
egyén személyes adataival, vagy a 28. 
cikkben említett egyedi kockázati 
mutatókkal.

b) az automatikus folyamat során 
elutasított utazási engedély iránti kérelmek 
ellenőrzése annak megállapítása 
érdekében, hogy egy adott kérelmező 
személyes adatai egyeznek-e az egyik 
lekérdezett információs rendszerben, 
illetve adatbázisban találatot eredményező 
egyén személyes adataival, vagy a 28. 
cikkben említett egyedi kockázati 
mutatókkal, és amennyiben szükséges, a 
22. cikknek megfelelő kézi feldolgozás 
megkezdése.

Or. nl

Módosítás 393
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az automatikus folyamat során 
elutasított utazási engedély iránti kérelmek 
ellenőrzése annak megállapítása 
érdekében, hogy egy adott kérelmező 
személyes adatai egyeznek-e az egyik 
lekérdezett információs rendszerben, 
illetve adatbázisban találatot eredményező 
egyén személyes adataival, vagy a 28. 
cikkben említett egyedi kockázati 
mutatókkal.

b) az automatikus folyamat során 
elutasított utazási engedély iránti kérelmek 
ellenőrzése annak megállapítása 
érdekében, hogy egy adott kérelmező 
személyes adatai egyeznek-e az egyik 
lekérdezett információs rendszerben, 
illetve adatbázisban találatot eredményező 
egyén személyes adataival.

Or. en

Módosítás 394
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az automatikus folyamat során 
elutasított utazási engedély iránti kérelmek 
ellenőrzése annak megállapítása 
érdekében, hogy egy adott kérelmező 
személyes adatai egyeznek-e az egyik 
lekérdezett információs rendszerben, 
illetve adatbázisban találatot eredményező 
egyén személyes adataival, vagy a 28. 
cikkben említett egyedi kockázati 
mutatókkal.

b) az automatikus folyamat során 
elutasított utazási engedély iránti kérelmek 
ellenőrzése annak megállapítása 
érdekében, hogy egy adott kérelmező 
személyes adatai egyeznek-e az egyik 
lekérdezett információs rendszerben, 
illetve adatbázisban találatot eredményező 
egyén személyes adataival.

Or. en

Indokolás

A 28. cikket el kell hagyni.

Módosítás 395
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 28. cikkben említett egyedi 
kockázati mutatók meghatározása, 
vizsgálata, végrehajtása, értékelése és 
felülvizsgálata az ETIAS Átvilágítási 
Testülettel folytatott konzultációt 
követően;

törölve

Or. en

Módosítás 396
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 28. cikkben említett egyedi 
kockázati mutatók meghatározása, 

törölve
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vizsgálata, végrehajtása, értékelése és 
felülvizsgálata az ETIAS Átvilágítási 
Testülettel folytatott konzultációt 
követően;

Or. en

Indokolás

A 28. cikket el kell hagyni.

Módosítás 397
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 28. cikkben említett egyedi 
kockázati mutatók meghatározása, 
vizsgálata, végrehajtása, értékelése és 
felülvizsgálata az ETIAS Átvilágítási 
Testülettel folytatott konzultációt 
követően;

törölve

Or. fr

Módosítás 398
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 28. cikkben említett egyedi 
kockázati mutatók meghatározása, 
vizsgálata, végrehajtása, értékelése és 
felülvizsgálata az ETIAS Átvilágítási 
Testülettel folytatott konzultációt 
követően;

c) a 28. cikkben említett egyedi 
kockázati mutatók Bizottság által 
megállapított kockázatok alapján történő
meghatározása, vizsgálata, végrehajtása, 
értékelése és felülvizsgálata az ETIAS 
Átvilágítási Testülettel folytatott 
konzultációt követően;

Or. fr
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Indokolás

A kockázati mutatókat az ETIAS Központi Egységének a Bizottság által a 28. cikk 
(3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén megállapított kockázatok 
alapján kell meghatároznia.

Módosítás 399
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Niedermüller Péter

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 28. cikkben említett egyedi 
kockázati mutatók meghatározása, 
vizsgálata, végrehajtása, értékelése és 
felülvizsgálata az ETIAS Átvilágítási 
Testülettel folytatott konzultációt 
követően;

c) a 28. cikkben említett egyedi 
kockázati mutatók meghatározása, 
vizsgálata, végrehajtása, értékelése és 
felülvizsgálata az ETIAS Átvilágítási 
Testülettel és az ETIAS Etikai Testülettel
folytatott konzultációt követően;

Or. en

Indokolás

A kockázati mutatók meghatározása, vizsgálata, végrehajtása, értékelése és felülvizsgálata 
szükségessé teszi a (9a. cikkben említett) ETIAS Etikai Testülettel történő konzultációt, 
megelőzendő, hogy a kockázati mutatók bármiféle hatással legyenek az alapvető jogokra és a 
magánélet védelmére.

Módosítás 400
Gál Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 28. cikkben említett egyedi 
kockázati mutatók meghatározása, 
vizsgálata, végrehajtása, értékelése és 
felülvizsgálata az ETIAS Átvilágítási 
Testülettel folytatott konzultációt 
követően;

c) a 28. cikkben említett egyedi 
kockázati mutatók meghatározása, 
értékelése és felülvizsgálata az ETIAS 
Átvilágítási Testülettel folytatott 
konzultációt követően;
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Or. en

Indokolás

The Screening board shall mainly focus on business related aspects of the screening rules 
resulting from the actual implementation of the specific risk indicators while eu-LISA is 
entrusted with the technical management of the system. The translation and implementation of 
the risk indicators into specific technical means for the ETIAS shall be adequately controlled, 
tested, implemented and monitored as to efficiently support the proper implementation of the 
risk indicators while ensuring the proper operations of the systems (contolling the potential 
technical side effects thereof). This requires specific and appropriate technical means and 
competences that, according to Article 64, eu-LISA is entrusted with.

Módosítás 401
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kérelmek feldolgozásának és a 
28. cikk rendelkezései végrehajtásának 
rendszeres ellenőrzése, többek között az 
alapvető jogokra gyakorolt hatásaik 
rendszeres felmérése révén, különös 
tekintettel a magánélet és a személyes 
adatok védelmére.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd az új (3) bekezdést.

Módosítás 402
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Niedermüller Péter

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kérelmek feldolgozásának és a 
28. cikk rendelkezései végrehajtásának 

törölve
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rendszeres ellenőrzése, többek között az 
alapvető jogokra gyakorolt hatásaik 
rendszeres felmérése révén, különös 
tekintettel a magánélet és a személyes 
adatok védelmére.

Or. en

Indokolás

A 9a. cikknek és az ETIAS Etikai Testület feladatainak megfelelően.

Módosítás 403
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kérelmek feldolgozásának és a 
28. cikk rendelkezései végrehajtásának 
rendszeres ellenőrzése, többek között az 
alapvető jogokra gyakorolt hatásaik 
rendszeres felmérése révén, különös 
tekintettel a magánélet és a személyes 
adatok védelmére.

törölve

Or. fr

Módosítás 404
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kérelmek feldolgozásának és a 
28. cikk rendelkezései végrehajtásának
rendszeres ellenőrzése, többek között az 
alapvető jogokra gyakorolt hatásaik 
rendszeres felmérése révén, különös 
tekintettel a magánélet és a személyes 
adatok védelmére.

d) a kérelmek feldolgozásának 
rendszeres ellenőrzése, többek között az 
alapvető jogokra gyakorolt hatásaik 
rendszeres felmérése révén, különös 
tekintettel a magánélet és a személyes 
adatok védelmére.
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Módosítás 405
Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eu-LISA ügynökség felelős 
továbbá az alábbiakért:

a) a profilalkotással kapcsolatos 
kockázatértékelés;

b) a kérelmek feldolgozásának és a 
28. cikkben foglalt rendelkezések 
végrehajtásának rendszeres és független 
ellenőrzése független és illetékes európai 
és nemzeti hatóságok, köztük az európai 
adatvédelmi biztos és az Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége által, többek között 
az alapvető jogokra gyakorolt hatásaik 
rendszeres felmérése révén, különös 
tekintettel a magánélet és a személyes 
adatok védelmének tiszteletben tartására.

Or. fr

Módosítás 406
Jan Philipp Albrecht

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség alapjogi tisztviselője felelős a 
kérelmek feldolgozásának rendszeres 
ellenőrzéséért, beleértve az alapvető 
jogokra gyakorolt hatás rendszeres 
felmérését, különös tekintettel a 
megkülönböztetésmentességre. Az 
Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség adatvédelmi felelőse felelős a 
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kérelmek feldolgozásának rendszeres 
ellenőrzéséért, beleértve a magánélet és a 
személyes adatok védelmére gyakorolt 
hatások rendszeres felmérését.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének ajánlása alapján.

Módosítás 407
Jan Philipp Albrecht

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az ETIAS Központi Egységnek 
éves tevékenységi jelentést kell 
közzétennie. E jelentésnek a következőket 
kell tartalmaznia:

a) statisztikák az alábbiakra vonatkozóan:

i. az ETIAS Központi Rendszer által 
automatikusan kiadott utazási engedélyek 
száma;

ii. a Központi Egység által ellenőrzött 
kérelmek száma;

iii. a manuálisan a tagállamok által 
feldolgozott kérelmek száma; valamint az 
elutasított kérelmek száma országokra, az 
utazók típusaira, valamint az elutasítás 
okaira lebontva;

iv. a 20. cikk (6) bekezdésében, valamint a 
23., a 26. és a 27. cikkben említett 
határidők betartásának mértéke, a be nem 
tartás okaira vonatkozó statisztikákkal 
együtt;

v. a határátkelőhelyeken benyújtott 
kérelmek, valamint ezen belül a 
jóváhagyott, illetve elutasított kérelmek 
száma; továbbá
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b) általános tájékoztatás az ETIAS 
Központi Egység tevékenységéről.

Az éves tevékenységi jelentést legkésőbb a 
következő év március 31-ig be kell 
nyújtani az Európai Parlamenthez, a 
Tanácshoz és a Bizottsághoz.

Or. en
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