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Módosítás 767
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
6 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utazási engedély kiadása, elutasítása, 
megsemmisítése vagy visszavonása

Az utazási engedély kiadása, elutasítása, 
frissítése, megsemmisítése vagy 
visszavonása

Or. en

Módosítás 768
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy kérelem a III., IV. 
és V. fejezetekben megállapított eljárások 
szerinti vizsgálata azt jelzi, hogy nincsenek
olyan tényszerű bizonyítékok vagy 
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható lenne, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén
illegális bevándorlással kapcsolatos,
biztonsági vagy közegészségügyi
kockázatot vetne fel, az ETIAS Központi 
Rendszer vagy a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége kibocsátja az utazási 
engedélyt.

(1) Amennyiben egy kérelem a III., IV. 
és V. fejezetekben megállapított eljárások 
szerinti vizsgálata azt jelzi, hogy nincsenek 
olyan bizonyítékok, melyek alapján 
megállapítható lenne, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén 
biztonsági kockázatot vetne fel, az ETIAS 
Központi Rendszer vagy a felelős tagállam 
ETIAS Nemzeti Egysége kibocsátja az 
utazási engedélyt.

Or. fr

Módosítás 769
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy kérelem a III., IV. 
és V. fejezetekben megállapított eljárások 
szerinti vizsgálata azt jelzi, hogy nincsenek 
olyan tényszerű bizonyítékok vagy 
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható lenne, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatot vetne fel, az ETIAS Központi 
Rendszer vagy a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége kibocsátja az utazási 
engedélyt.

(1) Amennyiben egy kérelem a III., IV. 
és V. fejezetekben megállapított eljárások 
szerinti vizsgálata azt jelzi, hogy nincsenek 
olyan tényszerű bizonyítékok vagy 
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható lenne, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén 
kockázatot vetne fel, az ETIAS Központi 
Rendszer vagy a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége kibocsátja az utazási 
engedélyt.

Or. en

Módosítás 770
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy kérelem a III., IV. 
és V. fejezetekben megállapított eljárások 
szerinti vizsgálata azt jelzi, hogy nincsenek 
olyan tényszerű bizonyítékok vagy 
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható lenne, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatot vetne fel, az ETIAS Központi 
Rendszer vagy a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége kibocsátja az utazási 
engedélyt.

(1) Amennyiben egy kérelem a III., IV. 
és V. fejezetekben megállapított eljárások 
szerinti vizsgálata azt jelzi, hogy nincsenek 
olyan tényszerű bizonyítékok vagy 
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható lenne, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén 
illegális migrációval kapcsolatos, 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatot vetne fel, az ETIAS Központi 
Rendszer vagy a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége kibocsátja az utazási 
engedélyt.

Or. en

Módosítás 771
Jan Philipp Albrecht
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy kérelem a III., IV. 
és V. fejezetekben megállapított eljárások 
szerinti vizsgálata azt jelzi, hogy nincsenek 
olyan tényszerű bizonyítékok vagy
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható lenne, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén
irreguláris migrációval kapcsolatos,
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatot vetne fel, az ETIAS Központi 
Rendszer vagy a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége kibocsátja az utazási 
engedélyt.

(1) Amennyiben egy kérelem a III., IV. 
és V. fejezetekben megállapított eljárások 
szerinti vizsgálata azt jelzi, hogy nincsenek 
olyan tényszerű bizonyítékokra épülő
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható lenne, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén 
biztonsági fenyegetést vetne fel, az ETIAS 
Központi Rendszer vagy a felelős tagállam 
ETIAS Nemzeti Egysége kibocsátja az 
utazási engedélyt.

Or. en

Indokolás

Az a „megalapozott indok”, amely nem tényszerű bizonyítékon alapul, csak találgatás.

Módosítás 772
Sergei Stanishev

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy kérelem a III., IV. 
és V. fejezetekben megállapított eljárások 
szerinti vizsgálata azt jelzi, hogy nincsenek 
olyan tényszerű bizonyítékok vagy 
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható lenne, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén 
irreguláris migrációval kapcsolatos,
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatot vetne fel, az ETIAS Központi 
Rendszer vagy a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége kibocsátja az utazási 
engedélyt.

(1) Amennyiben egy kérelem a III., IV. 
és V. fejezetekben megállapított eljárások 
szerinti vizsgálata azt jelzi, hogy nincsenek 
olyan tényszerű bizonyítékok vagy 
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható lenne, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatot vetne fel, az ETIAS Központi 
Rendszer vagy a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége kibocsátja az utazási 
engedélyt.
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Or. en

Indokolás

Az előző módosításokkal összhangban a módosítás célja, hogy törölje az irreguláris migráció 
megakadályozását a rendelet fő célkitűzései közül.

Módosítás 773
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy kérelem a III., IV. 
és V. fejezetekben megállapított eljárások 
szerinti vizsgálata azt jelzi, hogy nincsenek 
olyan tényszerű bizonyítékok vagy 
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható lenne, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén 
irreguláris migrációval kapcsolatos,
biztonsági vagy közegészségügyi
kockázatot vetne fel, az ETIAS Központi 
Rendszer vagy a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége kibocsátja az utazási 
engedélyt.

(1) Amennyiben egy kérelem a III., IV. 
és V. fejezetekben megállapított eljárások 
szerinti vizsgálata azt jelzi, hogy nincsenek 
olyan tényszerű bizonyítékok vagy 
megalapozott indokok, melyek alapján 
megállapítható lenne, hogy egy adott 
személy jelenléte a tagállamok területén 
irreguláris migrációval kapcsolatos vagy
biztonsági kockázatot vetne fel, az ETIAS 
Központi Rendszer vagy a felelős tagállam 
ETIAS Nemzeti Egysége kibocsátja az 
utazási engedélyt.

Or. en

Módosítás 774
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A felelős tagállam ETIAS nemzeti 
egysége megjelölheti az általa kiadott 
utazási engedélyt, és javasolhatja további 
ellenőrzéseknek a határátkelőhelyen 
történő elvégzését. Ez a jelölés csak a 
határőrök számára látható, jeleznie kell a 
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jelölés okát, és automatikusan el kell 
tűnnie, miután az ellenőrzést 
végrehajtották.

Or. en

Módosítás 775
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A felelős tagállam ETIAS nemzeti 
egysége az [SIS irányelv] szerint kérheti 
egy célzott, [információkérő] vagy rejtett 
ellenőrzésre utaló figyelmeztetés 
létrehozását az SIS-rendszerben. Az ilyen 
figyelmeztetés a konzultációba bevont 
tagállam kérésére is létrehozható.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a kételyek továbbra is fennállnak, vagy az adott személy célszemélynek minősül, 
akár az utazási engedély kibocsátása után is, a tagállamoknak fel kell használniuk a már 
létező lehetőségeket, és kérniük kell a fellépést az Unió külső határain. Ez lehetővé teszi a 
meglévő rendszerek hatékony használatát, ugyanakkor garantálja az eljárási biztosítékok 
figyelembevételét.

Módosítás 776
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy utazási engedély öt évig vagy a 
kérelem során regisztrált úti okmány 
érvényességi ideje végéig érvényes 
(amelyik előbb következik be), és a 
tagállamok területére érvényes.

(2) Egy utazási engedély több 
beutazásra érvényes három évig vagy a 
kérelem során regisztrált úti okmány 
érvényességi ideje végéig (amelyik előbb 
következik be), és a tagállamok területére 
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érvényes.

Az utazási engedély érvényessége azoknak 
az adatoknak az érvényességétől függ, 
amelyeket a tagállamok területére történő 
belépéskor a kérelemben közölnek.

Or. en

Módosítás 777
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy utazási engedély öt évig vagy a 
kérelem során regisztrált úti okmány 
érvényességi ideje végéig érvényes 
(amelyik előbb következik be), és a 
tagállamok területére érvényes.

(2) Egy utazási engedély három évig 
vagy a kérelem során regisztrált úti 
okmány érvényességi ideje végéig 
érvényes (amelyik előbb következik be), és 
a tagállamok területére érvényes. Azoknak 
a kérelmezői kategóriáknak az esetében 
azonban, akik mentesülnek a 16. cikk (2) 
bekezdésében szereplő díj megfizetése alól, 
az utazási engedély csak egyszeri 
belépésre érvényes.

Or. en

Módosítás 778
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy utazási engedély öt évig vagy a 
kérelem során regisztrált úti okmány 
érvényességi ideje végéig érvényes 
(amelyik előbb következik be), és a 
tagállamok területére érvényes.

(2) Egy utazási engedély három évig 
vagy a 16. cikk (2) bekezdésének c–e) 
pontja szerinti engedélyezési díj alóli 
mentesülést előidéző tevékenység 
tartamának végéig, vagy a kérelem során 
regisztrált úti okmány érvényességi ideje 
végéig érvényes (amelyik előbb következik 
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be), (A magyar változatot nem érinti.)

Or. fr

Módosítás 779
Helga Stevens

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy utazási engedély öt évig vagy a 
kérelem során regisztrált úti okmány 
érvényességi ideje végéig érvényes 
(amelyik előbb következik be), és a 
tagállamok területére érvényes.

(2) Egy utazási engedély három évig 
vagy a kérelem során regisztrált úti 
okmány érvényességi ideje végéig 
érvényes (amelyik előbb következik be), és 
a tagállamok területére érvényes.

Or. nl

Módosítás 780
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy utazási engedély öt évig vagy a 
kérelem során regisztrált úti okmány 
érvényességi ideje végéig érvényes 
(amelyik előbb következik be), és a 
tagállamok területére érvényes.

(2) Egy utazási engedély két évig vagy 
a kérelem során regisztrált úti okmány 
érvényességi ideje végéig érvényes 
(amelyik előbb következik be), és a 
tagállamok területére érvényes.

Or. fr

Módosítás 781
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy utazási engedély nem biztosít 
automatikus beutazási jogot.

törölve

Or. en

Módosítás 782
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy utazási engedély nem biztosít 
automatikus beutazási jogot.

(3) Egy utazási engedély nem biztosít 
sem automatikus beutazási jogot, sem 
tartózkodáshoz való jogot.

Or. fr

Módosítás 783
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Egy utazási engedély nem zárja ki
az SIS-rendszerben szereplő 
figyelmeztetésekkel kapcsolatos 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 784
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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30 a. cikk

Az utazási engedély kiadása a külső 
határoknál

(1) Kivételes esetben a 
határátkelőhelyeken is lehet utazási 
engedélyt kiadni a következő feltételek 
teljesülése esetén:

a) a kérelmező eleget tesz a Schengeni 
Határ-ellenőrzési Kódex 5. cikke (1) 
bekezdésének a), d) és e) pontjában 
meghatározott feltételeknek;

b) a kérelmező nem volt abban a 
helyzetben, hogy előzetesen utazási 
engedélyért folyamodjon, és szükség 
esetén benyújtsa azokat a 
dokumentumokat, amelyek igazolják a 
belépés előre nem látható és kényszerítő 
okait; és

c) a kérelmező visszatérése a származási 
vagy a lakóhely szerinti országba vagy a 
schengeni vívmányokat teljes mértékben 
végrehajtó tagállamoktól eltérő államokon 
keresztüli átutazása bizonyosnak 
tekinthető.

(2) A külső határon kiadott utazási 
engedély a birtokosát – a tervezett 
tartózkodás céljától és körülményeitől 
függően – legfeljebb 30 napos 
tartózkodásra jogosítja fel. Átutazás 
esetén az engedélyezett tartózkodás 
hosszának meg kell egyeznie az 
átutazáshoz szükséges időtartammal.

(3) Alkalmazni kell az elutasítás 
indokolására és az arról szóló értesítésre, 
valamint a fellebbezés jogára vonatkozó 
rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 785
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan úti okmányt mutat be, 
amelynek elvesztését, ellopását vagy 
érvénytelenítését jelentették;

törölve

Or. fr

Indokolás

Az érvénytelen úti okmány esetén alkalmazott automatikus elutasítás ellentétes a bűnüldöző 
hatóságok és a hírszerző szolgálatok gyakorlatával, valamint az európai jogszabályokkal. 
Célszerű ugyanis minden kérelmet manuálisan és egyénileg értékelni. Emellett egyes 
esetekben bűnüldözési célokból célszerű megengedni, hogy az adott személy eljusson a 
határhoz.

Módosítás 786
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan úti okmányt mutat be, 
amelynek elvesztését, ellopását vagy 
érvénytelenítését jelentették;

a) olyan úti okmányt mutat be, 
amelynek elvesztését, ellopását vagy 
érvénytelenítését jelentették, a 20. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja szerinti ellenőrzés 
szerint.

Or. en

Módosítás 787
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) hamis tényállítást tett önmagáról a 
kérelemben, vagy kihagyott abból 
tényeket;
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Or. en

Módosítás 788
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irreguláris migrációval 
kapcsolatos kockázatot jelent;

törölve

Or. fr

Módosítás 789
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irreguláris migrációval 
kapcsolatos kockázatot jelent;

törölve

Or. en

Módosítás 790
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irreguláris migrációval 
kapcsolatos kockázatot jelent;

törölve

Or. en

Módosítás 791
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Sergei Stanishev

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irreguláris migrációval 
kapcsolatos kockázatot jelent;

törölve

Or. en

Indokolás

Az előző módosításokkal összhangban a módosítás célja, hogy törölje az irreguláris migráció 
megakadályozását a rendelet fő célkitűzései közül.

Módosítás 792
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irreguláris migrációval kapcsolatos 
kockázatot jelent;

b) az illegális migrációval kapcsolatos 
kockázatot jelent;

Or. en

Módosítás 793
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztonsági kockázatot jelent; c) veszélyt jelent egy személyre, a 
közösségre, illetve egy vagy több tagállam 
biztonságára nézve;

Or. en
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Módosítás 794
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztonsági kockázatot jelent; c) biztonsági fenyegetést jelent;

Or. en

Módosítás 795
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) közegészségügyi kockázatot jelent; törölve

Or. fr

Módosítás 796
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) közegészségügyi kockázatot jelent; törölve

Or. en

Módosítás 797
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) közegészségügyi kockázatot jelent; törölve

Or. en

Indokolás

A 15. cikk (4) bekezdése a) pontjának törlésével összhangban.

Módosítás 798
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) közegészségügyi kockázatot jelent; törölve

Or. en

Módosítás 799
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy utazási engedély kiadása akkor is 
megtagadható, ha alapos kétség merül fel 
az adatok hitelessége, a kérelmező 
nyilatkozatainak megbízhatósága, a 
kérelmező által benyújtott igazoló 
dokumentumok, vagy a tartalmuk 
valódisága tekintetében.

törölve

Or. fr

Módosítás 800
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
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31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy utazási engedély kiadása akkor is 
megtagadható, ha alapos kétség merül fel 
az adatok hitelessége, a kérelmező 
nyilatkozatainak megbízhatósága, a 
kérelmező által benyújtott igazoló 
dokumentumok, vagy a tartalmuk 
valódisága tekintetében.

Egy utazási engedély kiadása akkor is 
megtagadható, ha alapos, súlyos és alapos
kétség merül fel az adatok hitelessége, a 
kérelmező nyilatkozatainak 
megbízhatósága, a kérelmező által 
benyújtott igazoló dokumentumok, vagy a 
tartalmuk valódisága tekintetében.

Or. en

Indokolás

A Meijers-bizottság javaslata a hatékony ellenőrzés érdekében.

Módosítás 801
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Azon kérelmezőket, akiknek 
elutasították az utazási engedély iránti 
kérelmét, megilleti az elutasítás alapját 
képező információk megismerésének joga, 
annak érdekében, hogy gyakorolhassák az 
őket érintő személyes adatokhoz való 
hozzáféréshez való jogukat, valamint a 
jogorvoslati eljáráshoz való jogukat, 
mindazon garanciákkal, amelyek 
szükségesek az egyének védelmére és az
alapvető jogok tiszteletben tartására 
vonatkozó alapelvek biztosításához, amint 
az európai jogban és a nemzetközi jogban 
meghatározottak szerint. A jogorvoslati 
eljárást a kérelemről szóló határozatot 
meghozó tagállamban, e tagállam nemzeti 
jogának megfelelően kell lefolytatni. Az 
illetékes tagállam ETIAS Nemzeti Egysége 
köteles tájékoztatni a kérelmezőket a 
jogorvoslati eljárás esetén követendő 
procedúráról.
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Or. fr

Módosítás 802
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Azon kérelmezőket, akiknek 
elutasították az utazási engedély iránti 
kérelmét, nem illeti meg a jogorvoslati 
eljáráshoz való jog. Az 539/2001/EK 
rendelet 1a. (új) cikkét kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 803
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Azon kérelmezőket, akiknek 
elutasították az utazási engedély iránti 
kérelmét, megilleti a fellebbezéshez és a 
hatékony jogorvoslathoz való jog. A 
fellebbezési és jogorvoslati eljárást a 
kérelemről szóló határozatot meghozó 
tagállamban, e tagállam nemzeti jogának 
megfelelően kell lefolytatni. A 
fellebbezéseket és a jogorvoslati 
eljárásokat bírói testületnek kell 
felügyelnie. Az illetékes tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége köteles tájékoztatni a 
kérelmezőket a jogorvoslati eljárás vagy 
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fellebbezés esetén követendő procedúráról.

Or. en

Indokolás

Az EU Alapjogi Chartája 47. cikkének megfelelően.

Módosítás 804
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport 
véleményének megfelelően, valamint összhangban az Európai Unió Bíróságának a C-362/14.
sz. Schrems-ügyben hozott ítélete 95. pontjával.

Módosítás 805
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utazási engedély kiadásáról vagy annak Az utazási engedély, illetve a korlátozott 
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elutasításáról szóló értesítés területi érvényességű utazási engedély 
kiadásáról vagy annak elutasításáról szóló 
értesítés

Or. fr

Módosítás 806
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy utazási engedélyt 
kiadtak, a kérelmező az e-mail szolgáltatás 
révén haladéktalanul értesítést kap erről, 
amely magában foglalja:

(1) Amennyiben egy utazási engedélyt, 
illetve egy korlátozott területi 
érvényességű utazási engedélyt kiadtak, a 
kérelmező az e-mail szolgáltatás révén 
haladéktalanul értesítést kap erről, amely 
magában foglalja:

Or. fr

Módosítás 807
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az arra utaló egyértelmű jelzést, 
hogy az utazási engedélyt kiadták, és az 
utazási engedély iránti kérelem számát;

a) az arra utaló egyértelmű jelzést, 
hogy az utazási engedélyt, illetve a 
korlátozott területi érvényességű utazási 
engedélyt kiadták, és az utazási engedély 
iránti kérelem számát;

Or. fr

Módosítás 808
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
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32 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az utazási engedély érvényességi 
idejének kezdeti és lejárati dátuma;

b) az utazási engedély, illetve a 
korlátozott területi érvényességű utazási 
engedély érvényességi idejének kezdeti és 
lejárati dátuma;

Or. fr

Módosítás 809
Gérard Deprez, Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az arra utaló egyértelmű jelzést, 
hogy a belépéskor a kérelmezőnek 
ugyanazon úti okmányt kell bemutatnia, 
amelyet a kérelmi formanyomtatványon 
megjelölt, és hogy az úti okmányban 
bekövetkező bármilyen változás egy újabb 
utazási engedély iránti kérelem 
benyújtását teszi szükségessé;

Or. fr

Módosítás 810
Gérard Deprez, Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) adott esetben a tagállam vagy 
tagállamok területét, amelyekbe a 
kérelmező utazni jogosult;

Or. fr
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Módosítás 811
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk - 1 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nyilvánosan elérhető ETIAS 
honlapra mutató linket, ahol a kérelmező 
információkat talál az utazási engedély 
visszavonásának lehetőségéről.

d) a nyilvánosan elérhető ETIAS 
honlapra mutató linket, ahol a kérelmező 
információkat talál az utazási engedély, 
illetve a korlátozott területi érvényességű 
utazási engedély visszavonásának 
lehetőségéről, valamint az arra utaló 
nyilvánvaló jelzést, hogy az engedélye 
visszavonható abban az esetben, ha az 
engedély kiadásának feltételei már nem 
teljesülnek;

Or. fr

Módosítás 812
Gérard Deprez, Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az arra utaló nyilvánvaló jelzést, hogy 
az utazási engedély, illetve a korlátozott 
területi érvényességű utazási engedély 
nem minősül beutazási engedélynek, 
valamint egy emlékeztetőt az (EU) 
2016/399 rendelet 6. cikkében felsorolt 
beutazási feltételekre;

Or. fr

Módosítás 813
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kérelemben megadott adatok 
frissítésére szolgáló hivatkozás, a 32a. 
cikkben szereplő információk szerint.

Or. en

Módosítás 814
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy utazási engedélyt 
elutasították, a kérelmező az e-mail 
szolgáltatás révén haladéktalanul értesítést 
kap erről, amely magában foglalja:

(2) Amennyiben egy utazási engedélyt 
elutasították, a kérelmező az e-mail 
szolgáltatás révén a lehető legrövidebb 
időn belül értesítést kap erről, amely 
magában foglalja:

Or. fr

Módosítás 815
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazási engedély elutasításának 
indoka(i), a 31. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint.

c) az utazási engedély elutasításának 
részletes és konkrét indoka(i), a 31. cikk 
(1) bekezdésében meghatározottak szerint.

Az információnak elégségesnek kell 
lennie ahhoz, hogy a kérelmező érdemi
fellebbezéseket és jogorvoslati kérelmeket
fogalmazhasson meg.

Or. en
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Módosítás 816
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazási engedély elutasításának 
indoka(i), a 31. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint.

c) az utazási engedély elutasításának 
indoka(i)

Or. fr

Módosítás 817
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk - 2 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a jogorvoslati eljárás során 
követendő procedúrára vonatkozó 
információt.

törölve

Or. en

Módosítás 818
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk - 2 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a jogorvoslati eljárás során 
követendő procedúrára vonatkozó 
információt.

d) a jogorvoslati eljárásra vonatkozó 
tájékoztatást, ideértve legalább a nemzeti 
jognak a fellebbezésre, az illetékes 
hatóságra, az eljárási követelményekre, 
valamint a fellebbezés benyújtási 
határidejére vonatkozó szabályait.

Or. en
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Módosítás 819
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk - 2 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a jogorvoslati eljárás során 
követendő procedúrára vonatkozó 
információt.

d) a jogorvoslati eljárásra vagy a 
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

Or. en

Módosítás 820
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk - 2 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a jogorvoslati eljárás során 
követendő procedúrára vonatkozó 
információt.

d) a hatékony jogorvoslatra
vonatkozó tájékoztatást.

Or. en

Módosítás 821
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk

A kérelemben közölt adatok frissítése

(1) Az utazási engedélyek birtokosai 
kötelesek frissíteni a kérelemben közölt, 
illetve a 15. cikk (2) bekezdésének a)–f) 
pontjában és a (4) bekezdés a)–d) 
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pontjában megjelölt adatokat, mihelyt az 
eredetileg közölt adatok érvénytelenné 
válnak, és legkésőbb egy héttel azt 
megelőzően, hogy belépnek a tagállamok 
területére.

(2) Ezen adatok frissítésének és 
feldolgozásának díjmentesnek kell lennie.

(3) A frissített adatok vizsgálatát a III., 
IV. és V. fejezetben leírt eljárások szerint 
kell elvégezni, és az utazási engedély 
birtokosát 48 órán belül értesíteni kell az 
engedély érvényességéről.

Or. en

Módosítás 822
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hivatkozást azon hatóságra, amely 
kiadta vagy megtagadta az utazási 
engedély kiadását, és annak székhelyére;

b) hivatkozást a tagállam azon 
Nemzeti Egységére, amely kiadta vagy 
megtagadta az utazási engedély kiadását;

Or. fr

Módosítás 823
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazási engedély kiadásáról vagy 
annak megtagadásáról szóló határozat 
helye és időpontja;

c) az utazási engedély kiadásáról vagy 
annak megtagadásáról szóló határozat 
időpontja;

Or. fr
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Módosítás 824
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk - 1 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az utazási engedély érvényességi 
idejének kezdeti és lejárati dátuma;

d) az utazási engedély érvényességi 
idejének kezdeti és lejárati dátuma, 
amennyiben ez utóbbi a 30. cikk szerinti 
érvényességi idő lejártát megelőző dátum;

Or. fr

Módosítás 825
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az utazási engedély elutasításának 
indoka(i), a 31. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint.

e) az utazási engedély elutasításának 
részletes és konkrét indoka(i), a 31. cikk 
(1) bekezdésében meghatározottak szerint.

Or. en

Módosítás 826
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az utazási engedély elutasításának 
indoka(i), a 31. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint.

e) adott esetben az utazási engedély 
elutasításának indoka(i), a 31. cikk (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint.

Or. fr
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Módosítás 827
Gérard Deprez, Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) egy vagy több pozitív találathoz 
kapcsolódó, az elkülönített helyen történő 
ellenőrzés szempontjából releváns 
kiegészítő információkat;

Or. fr

Indokolás

A manuális feldolgozás során megszerzett bizonyos információkat a kérelem aktájában kell 
tárolni ha azok megkönnyítik a határellenőrzést, különösen abban az esetben, amikor egy 
utazó hamis pozitív találat alanya.

Módosítás 828
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azon személyeket, akiknek az 
utazási engedélyét megsemmisítették, 
megilleti a jogorvoslati eljáráshoz való jog. 
A jogorvoslati eljárást a megsemmisítésről 
szóló határozatot meghozó tagállamban, e
tagállam nemzeti jogának megfelelően kell 
lefolytatni.

(3) Azon személyeket, akiknek az 
utazási engedélyét megsemmisítették, 
megilleti a jogorvoslati eljáráshoz való jog. 
Azon kérelmezőket, akiknek elutasították 
az utazási engedély iránti kérelmét, 
jogukban áll megismerni az elutasítás 
alapját képező információkat és okokat
annak érdekében, hogy gyakorolhassák az 
őket érintő személyes adatokhoz történő 
hozzáféréshez való jogukat, valamint a 
jogorvoslathoz való jogukat, mindazon 
garanciákkal, amelyek szükségesek az 
egyének védelmére és az alapvető jogok 
tiszteletben tartására vonatkozó alapelvek 
biztosításához, az európai jogban és a 
nemzetközi jogban meghatározottak 
szerint. A jogorvoslati eljárást a 
megsemmisítésről szóló határozatot 
meghozó tagállamban, e tagállam nemzeti 
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jogának megfelelően kell lefolytatni.

Or. fr

Módosítás 829
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azon személyeket, akiknek az 
utazási engedélyét megsemmisítették, 
megilleti a jogorvoslati eljáráshoz való 
jog. A jogorvoslati eljárást a 
megsemmisítésről szóló határozatot 
meghozó tagállamban, e tagállam nemzeti 
jogának megfelelően kell lefolytatni.

(3) Azon személyeket, akiknek az 
utazási engedélyét megsemmisítették, 
megilleti a hatékony jogorvoslathoz való 
jog. A jogorvoslati eljárást a 
megsemmisítésről szóló határozatot 
meghozó tagállamban, e tagállam nemzeti 
jogának megfelelően kell lefolytatni, 
amelynek magában kell foglalnia a bírói 
jogorvoslat lehetőségét.

Or. en

Indokolás

A 31. cikk (2) bekezdése alapján, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és a 29. cikk 
alapján létrehozott munkacsoport véleményének megfelelően, valamint összhangban az 
Európai Unió Bíróságának a C-362/14. sz. Schrems-ügyben hozott ítélete 95. pontjával.

Módosítás 830
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azon személyeket, akiknek az 
utazási engedélyét megsemmisítették, 
megilleti a jogorvoslati eljáráshoz való 
jog. A jogorvoslati eljárást a 
megsemmisítésről szóló határozatot 
meghozó tagállamban, e tagállam nemzeti 

(3) Azon személyeket, akiknek az 
utazási engedélyét megsemmisítették, 
megilleti a jogorvoslati és hatékony
jogorvoslathoz való jog. A jogorvoslati és 
fellebbezési eljárást a megsemmisítésről 
szóló határozatot meghozó tagállamban, e 
tagállam nemzeti jogának megfelelően kell 
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jogának megfelelően kell lefolytatni. lefolytatni.

Or. en

Indokolás

Az EU Alapjogi Chartája 47. cikkének megfelelően.

Módosítás 831
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés sérelme nélkül, 
amennyiben egy új beléptetési tilalmat 
elrendelő figyelmeztető jelzést adtak ki, 
illetőleg újabb elveszett, ellopott vagy 
érvénytelenített úti okmányt jelentettek a 
SIS-ben, a SIS tájékoztatja erről az ETIAS 
Központi Rendszert. Az ETIAS Központi 
Rendszer ellenőrzi, hogy ez az új 
figyelmeztető jelzés egyezik-e valamely 
érvényes utazási engedéllyel. Amennyiben 
ez az eset áll fenn, az ETIAS Központi 
Rendszer továbbítja a kérelemfájlt a 
figyelmeztető jelzést kiadó tagállam 
ETIAS Nemzeti Egységének, amely 
visszavonja az utazási engedélyt.

(3) A (2) bekezdés sérelme nélkül, 
amennyiben egy új beléptetési tilalmat 
elrendelő figyelmeztető jelzést adtak ki, 
illetőleg újabb elveszett, ellopott vagy 
érvénytelenített úti okmányt jelentettek a 
SIS-ben, a SIS tájékoztatja erről az ETIAS 
Központi Rendszert. Az ETIAS Központi 
Rendszer ellenőrzi, hogy ez az új 
figyelmeztető jelzés egyezik-e valamely 
érvényes utazási engedéllyel. Amennyiben 
ez az eset áll fenn, az ETIAS Központi 
Rendszer továbbítja a kérelemfájlt a 
figyelmeztető jelzést kiadó tagállam 
ETIAS Nemzeti Egységének, amely 
visszavonja az utazási engedélyt, kivéve 
valamely tagállam nemzetbiztonságát 
érintő kivételes körülmények esetén.

Or. fr

Módosítás 832
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Europol által az ETIAS 
figyelőlistára felvett új elemeket össze kell 

törölve



AM\1135937HU.docx 31/163 PE609.323v02-00

HU

hasonlítani az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt kérelemfájlokban 
szereplő adatokkal. Amennyiben az ilyen 
összehasonlítás találatot eredményez, a 
kérelmező által bejelentett első belépési 
tagállam ETIAS Nemzeti Egysége – a 15. 
cikk (2) bekezdése j) pontjával 
összhangban – értékeli a biztonsági 
kockázatot, és ha arra a következtetésre 
jut, hogy az engedély kiadásának feltételei 
már nem teljesülnek, visszavonja az 
utazási engedélyt.

Or. fr

Módosítás 833
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Europol által az ETIAS 
figyelőlistára felvett új elemeket össze kell 
hasonlítani az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt kérelemfájlokban 
szereplő adatokkal. Amennyiben az 
ilyen összehasonlítás találatot 
eredményez, a kérelmező által bejelentett 
első belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége – a 15. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjával összhangban – értékeli a 
biztonsági kockázatot, és ha arra a 
következtetésre jut, hogy az engedély 
kiadásának feltételei már nem teljesülnek, 
visszavonja az utazási engedélyt.

törölve

Or. en

Indokolás

A 29. cikk törlendő.

Módosítás 834
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Sergei Stanishev, Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Europol által az ETIAS 
figyelőlistára felvett új elemeket össze kell 
hasonlítani az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt kérelemfájlokban 
szereplő adatokkal. Amennyiben az ilyen 
összehasonlítás találatot eredményez, a 
kérelmező által bejelentett első belépési
tagállam ETIAS Nemzeti Egysége – a 15. 
cikk (2) bekezdésének j) pontjával
összhangban – értékeli a biztonsági 
kockázatot, és ha arra a következtetésre jut, 
hogy az engedély kiadásának feltételei már 
nem teljesülnek, visszavonja az utazási 
engedélyt.

(4) Az Europol által az ETIAS 
figyelőlistára felvett új elemeket össze kell 
hasonlítani az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt kérelemfájlokban 
szereplő adatokkal. Amennyiben az ilyen 
összehasonlítás találatot eredményez, a 22. 
cikk (1) bekezdése szerint felelős tagállam 
ETIAS Nemzeti Egysége értékeli a 
biztonsági kockázatot, és ha arra a 
következtetésre jut, hogy az engedély 
kiadásának feltételei már nem teljesülnek, 
visszavonja az utazási engedélyt.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek kiegyensúlyozottabb felelősségmegosztást kell előirányoznia a tagállamok 
nemzeti egységei között, a 22. cikk (1) bekezdésének módosításai szerint.

Módosítás 835
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A visszavonásról szóló határozat 
kézbesítését megelőzően az utazási 
engedély jogosultját tájékoztatni kell 
annak érdekében, hogy gyakorolhassa 
jogait és bemutathassa a helyzetét igazoló 
minden információt.

Or. fr
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Módosítás 836
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azon kérelmezőket, akiknek az 
utazási engedélyét visszavonták, megilleti 
a jogorvoslati eljáráshoz való jog. A 
jogorvoslati eljárást a visszavonásról szóló 
határozatot meghozó tagállamban, e 
tagállam nemzeti jogának megfelelően kell 
lefolytatni.

(5) Azon kérelmezőket, akiknek az 
utazási engedélyét visszavonták, megilleti 
a jogorvoslati eljáráshoz való jog. Azon 
kérelmezőket, akiknek elutasították az 
utazási engedély iránti kérelmét, megilleti 
az elutasítás alapját képező információk 
és indokok megismerésének joga annak 
érdekében, hogy gyakorolhassák az őket 
érintő személyes adatokhoz való 
hozzáférés jogát, valamint a jogorvoslati 
eljáráshoz való jogot, mindazon 
garanciákkal, amelyek szükségesek az 
egyének védelmére és az alapvető jogok 
tiszteletben tartására vonatkozó alapelvek 
biztosításához, az európai jogban és a 
nemzetközi jogban meghatározottak 
szerint. A jogorvoslati eljárást a 
visszavonásról szóló határozatot meghozó 
tagállamban, e tagállam nemzeti jogának 
megfelelően kell lefolytatni.

Or. fr

Módosítás 837
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azon kérelmezőket, akiknek az 
utazási engedélyét visszavonták, megilleti 
a jogorvoslati eljáráshoz való jog. A 
jogorvoslati eljárást a visszavonásról szóló 
határozatot meghozó tagállamban, e 
tagállam nemzeti jogának megfelelően kell 
lefolytatni.

(5) Azon kérelmezőket, akiknek az 
utazási engedélyét visszavonták, megilleti 
a hatékony jogorvoslathoz való jog. A 
jogorvoslati eljárást a visszavonásról szóló 
határozatot meghozó tagállamban, e 
tagállam nemzeti jogának megfelelően kell 
lefolytatni, amelynek magában kell 
foglalnia a bírói jogorvoslat lehetőségét.
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Or. en

Indokolás

A 31. cikk (2) bekezdése alapján, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és a 29. cikk 
alapján létrehozott munkacsoport véleményének megfelelően, valamin összhangban az 
Európai Unió Bíróságának a C-362/14. sz. Schrems-ügyben hozott ítélete 95. pontjával.

Módosítás 838
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azon kérelmezőket, akiknek az 
utazási engedélyét visszavonták, megilleti 
a jogorvoslati eljáráshoz való jog. A 
jogorvoslati eljárást a visszavonásról szóló 
határozatot meghozó tagállamban, e 
tagállam nemzeti jogának megfelelően kell 
lefolytatni.

(5) Azon kérelmezőket, akiknek az 
utazási engedélyét visszavonták, megilleti 
a jogorvoslati és a hatékony fellebbezési
eljáráshoz való jog. A jogorvoslati és 
fellebbezési eljárást a kérelemről szóló 
határozatot meghozó tagállamban, e 
tagállam nemzeti jogának megfelelően kell 
lefolytatni.

Or. en

Indokolás

Az EU Alapjogi Chartája 47. cikkének megfelelően.

Módosítás 839
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon hatóság feltüntetését, amely 
megsemmisítette vagy visszavonta az 
utazási engedélyt, és annak székhelyét;

b) azon ETIAS Nemzeti Egység 
feltüntetését, amely megsemmisítette vagy 
visszavonta az utazási engedélyt, és annak 
székhelyét;

Or. fr
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Módosítás 840
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazási engedély 
megsemmisítésének vagy visszavonásának 
egy vagy több indokát, a 31. cikk (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint.

c) az utazási engedély 
megsemmisítésének vagy visszavonásának 
részletes és konkrét indokait, a 31. cikk (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint.

Az információnak elégségesnek kell 
lennie ahhoz, hogy a kérelmező érdemi
fellebbezéseket és jogorvoslati kérelmeket
fogalmazhasson meg.

Or. en

Módosítás 841
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk - 1 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a jogorvoslati eljárás során 
követendő procedúrára vonatkozó 
információt.

d) a jogorvoslati eljárásra vonatkozó 
tájékoztatást, ideértve legalább a nemzeti 
jognak fellebbezésre, az illetékes 
hatóságra, az eljárási követelményekre, 
valamint a fellebbezés benyújtási 
határidejére vonatkozó szabályait.

Or. en

Módosítás 842
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk - 1 bekezdés - d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a jogorvoslati eljárás során 
követendő procedúrára vonatkozó 
információt.

d) a jogorvoslati eljárás vagy a 
fellebbezés során követendő eljárásra
vonatkozó tájékoztatást.

Or. en

Indokolás

Az EU Alapjogi Chartája 47. cikkének megfelelően.

Módosítás 843
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk - 1 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a jogorvoslati eljárás során 
követendő procedúrára vonatkozó 
információt.

d) a fellebbezési eljárás során 
követendő eljárásra vonatkozó 
tájékoztatást.

Or. en

Módosítás 844
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy utazási engedély 
megsemmisítéséről vagy visszavonásáról 
szóló határozat született, az utazási 
engedély visszavonásáért vagy 
megsemmisítéséért felelős tagállam a 
következő adatokkal egészíti ki a 
kérelemfájlt:

(1) Amennyiben egy utazási engedély 
megsemmisítéséről vagy visszavonásáról 
szóló határozat született, az utazási 
engedély visszavonásáért vagy 
megsemmisítéséért felelős ETIAS Nemzeti 
Egység a következő adatokkal egészíti ki a 
kérelemfájlt:

Or. fr
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Módosítás 845
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon hatóság feltüntetését, amely 
megsemmisítette vagy visszavonta az 
utazási engedélyt, és annak székhelyét;

b) azon ETIAS Nemzeti Egység 
feltüntetését, amely megsemmisítette vagy 
visszavonta az utazási engedélyt, és annak 
székhelyét;

Or. fr

Módosítás 846
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérelemfájlban is fel kell tüntetni 
a megsemmisítés vagy visszavonás indokát 
vagy indokait, a 31. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint.

(2) A kérelemfájlban is fel kell tüntetni 
a megsemmisítés vagy visszavonás 
részletes és konkrét indokát vagy indokait, 
a 31. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint.

Or. en

Módosítás 847
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37a. cikk

Jogorvoslat

(1) Mindenkinek jogában áll bármely 
tagállam bíróságához vagy a nemzeti jog 
szerinti illetékes hatóságához kártérítés 
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iránt, vagy a vele kapcsolatos utazási 
engedély megtagadásának, 
megsemmisítésének vagy visszavonásának 
megsemmisítése iránti keresetet 
benyújtani.

(2) A tagállamok kölcsönösen vállalják, 
hogy végrehajtják az (1) bekezdésben 
említett bíróságok vagy hatóságok által 
meghozott jogerős határozatokat.

Or. 

Indokolás

Az SIS II rendelet 43. cikke alapján, a Meijers-bizottság javaslata szerint.

Módosítás 848
Helga Stevens

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl

Indokolás

Az uniós jog értelmében a tagállamok nem kötelesek humanitárius vízumot adni azoknak a 
személyeknek, akik menedékjog iránti kérelem céljából kívánnak területükre belépni, de a 
tagállamok a nemzeti jog alapján ezt továbbra is szabadon megtehetik (Bíróság, C-638/16.
PPU. sz. ügy). Ezzel összhangban és annak okán, hogy ez a jogszabály közvetlenül a 
vízumkódexhez kapcsolódik, a tagállamok a nemzeti jognak megfelelően korlátozott területi 
érvényességű utazási engedélyeket bocsáthatnak ki, vagy megtagadhatják ezek kibocsátását.
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Módosítás 849
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 850
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 851
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az Alapjogi Ügynökség véleménye szerint.

Módosítás 852
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AM\1135937HU.docx 41/163 PE609.323v02-00

HU

vagy visszavontak. megsemmisítettek vagy visszavontak.

Or. fr

Módosítás 853
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 854
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
kérelmező kérelmezhet korlátozott területi 
érvényességű utazási engedélyt, amely 
abban a tagállamban érvényes, ahova 
utazni szándékozik. A kérelmében fel kell 
tüntetnie a vonatkozó humanitárius okokat, 
nemzeti érdeket, vagy nemzetközi 
kötelezettségeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
kérelmező kérelmezhet korlátozott területi 
érvényességű utazási engedélyt, amely 
azokban a tagállamokban érvényes, ahova 
utazni szándékozik. A kérelmében fel kell 
tüntetnie a vonatkozó humanitárius okokat, 
nemzeti érdeket, vagy nemzetközi 
kötelezettségeket.

Or. en
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Módosítás 855
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az a tagállam felelős a korlátozott 
területi érvényességű utazási engedély 
kiadása vagy elutasítása tárgyában való 
határozathozatalért, ahova a harmadik 
ország állampolgára utazni kíván.

(3) Az a tagállam felelős a korlátozott 
területi érvényességű utazási engedély 
kiadása vagy elutasítása tárgyában való 
határozathozatalért, ahova a harmadik 
ország állampolgára először utazni kíván.

Or. en

Módosítás 856
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Egy korlátozott területi 
érvényességű utazási engedély az azt kiadó 
tagállam területén és legfeljebb 180 napig 
érvényes attól a naptól kezdődően, hogy 
ezt az engedélyt kibocsátották, vagy 90 
napig érvényes az ezen engedély alapján 
történő első belépés napjától kezdődően.
Kivételes esetben egynél több tagállam 
területére is érvényes lehet, amennyiben 
ehhez minden egyes érintett tagállam
Nemzeti Egysége hozzájárul.

Or. fr

Indokolás

Célszerű a korlátozott területi érvényességű utazási engedélyek tekintetében is megadni 
ugyanazokat a lehetőségeket, amelyeket a Vízumkódex biztosít.
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Módosítás 857
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Egy korlátozott területi 
érvényességű utazási engedély az azt kiadó 
tagállam területén érvényes; érvényességi 
ideje nem lehet rövidebb három hónapnál.

Or. fr

Módosítás 858
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Egy korlátozott területi 
érvényességű utazási engedély az azt kiadó 
tagállam területén és legfeljebb 30 napig 
érvényes.

Or. en

Módosítás 859
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Egy korlátozott területi 
érvényességű utazási engedély az érintett 
tagállamok területén és legfeljebb 30 napig 
érvényes.

Or. en
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Módosítás 860
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben egy korlátozott 
területi érvényességű utazási engedély 
kerül kiadásra, a következő adatokat kell 
rögzíteni a kérelemfájlban:

(5) Amennyiben egy korlátozott 
területi érvényességű utazási engedély 
kerül kiadásra vagy megtagadásra, a 
következő adatokat kell rögzíteni a 
kérelemfájlban:

Or. fr

Módosítás 861
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jogállással kapcsolatos 
információ, megjelölve, hogy a korlátozott 
területi érvényességű utazási engedélyt 
kiadták vagy elutasították;

a) a kérelem azonosító száma és a 
jogállással kapcsolatos információ, 
megjelölve, hogy a korlátozott területi 
érvényességű utazási engedélyt kiadták 
vagy elutasították;

Or. fr

Módosítás 862
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a terület, ahova az utazási 
engedély birtokosa utazni jogosult;

b) az a terület vagy területek, ahova az 
utazási engedély birtokosa utazni jogosult 
és adott esetben az engedély 
érvényességének időtartama, amennyiben 
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az kevesebb, mint a (4) bekezdésben 
meghatározott érvényességi idő;

Or. fr

Módosítás 863
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tagállam azon hatósága, amely a 
korlátozott területi érvényességű utazási 
engedélyt kiadta;

c) a tagállam azon Nemzeti Egysége, 
amely a korlátozott területi érvényességű 
utazási engedélyt kiadta vagy megtagadta;

Or. fr

Módosítás 864
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az utazási engedély kiadásáról 
vagy annak megtagadásáról szóló 
határozat időpontja;

Or. fr

Módosítás 865
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk - 5 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hivatkozás a vonatkozó 
humanitárius okokra, nemzeti érdekre, 

d) adott esetben hivatkozás a 
vonatkozó humanitárius okokra, nemzeti 
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vagy nemzetközi kötelezettségekre. érdekre, vagy nemzetközi 
kötelezettségekre.

Or. fr

Módosítás 866
Helga Stevens

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) adott esetben azok az okok, 
amelyekre tekintettel a rendes eljárás 
során az utazási engedély kiadását 
megtagadták; következésképp annak 
feltüntetése, hogy a kérelmező az 
irreguláris migráció, a közbiztonság, vagy 
a közegészségügy szempontjából
kockázatot jelent.

Or. nl

Módosítás 867
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) adott esetben a korlátozott területi 
érvényességű utazási engedély 
megtagadásának indoka(i).

Or. fr

Módosítás 868
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – d b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) egy vagy több pozitív találathoz 
kapcsolódó, az elkülönített helyen történő 
ellenőrzés szempontjából releváns 
kiegészítő információk;

Or. fr

Módosítás 869
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény 26. 
cikkével összhangban a fuvarozók 
kötelesek lekérdezni az ETIAS Központi 
Rendszert annak ellenőrzése céljából, hogy 
az utazási engedély birtoklására kötelezett 
harmadik országbeli állampolgárok 
rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel.

(1) A Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény 26. cikke 
(1) bekezdésének b) pontja értelmében a 
fuvarozók kötelesek megbizonyosodni 
arról, hogy a légi vagy tengeri úton 
szállított, az utazási engedély 
megszerzésére kötelezett harmadik 
országbeli állampolgár rendelkezik-e a 
beutazáshoz szükséges érvényes úti 
okmányokkal és, korlátozott területi 
érvényességű engedély esetén, kötelesek 
ellenőrizni azon területet vagy területeket, 
amelyek irányába az utas utazni jogosult.

A légi fuvarozóknak, a tengeri 
fuvarozóknak és a szárazföldön távolsági 
busszal csoportokat szállító nemzetközi 
fuvarozóknak adatokat kell lekérdezniük
az ETIAS Központi Rendszerből annak 
ellenőrzése céljából, hogy az utazási 
engedély megszerzésére kötelezett 
harmadik országbeli állampolgárok 
rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel.

Or. fr
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Indokolás

A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 26. cikke (1) bekezdésének b) 
pontja előírja, hogy a fuvarozó köteles megtenni minden szükséges intézkedést, hogy 
megbizonyosodjék arról, hogy a légi vagy tengeri úton szállított külföldi rendelkezik-e a 
Szerződő Felek területére történő beutazáshoz szükséges úti okmányokkal.

Módosítás 870
Helga Stevens

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény 26. 
cikkével összhangban a fuvarozók
kötelesek lekérdezni az ETIAS Központi 
Rendszert annak ellenőrzése céljából, hogy 
az utazási engedély birtoklására kötelezett 
harmadik országbeli állampolgárok 
rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel.

(1) Azok a fuvarozóvállalatok, 
amelyek emberek csoportjait szállítják 
szárazföldön, tengeren vagy levegőben, 
többek között repülőgéppel, autóbusszal, 
vonattal vagy komppal, kötelesek 
lekérdezni az ETIAS Központi Rendszert 
annak ellenőrzése céljából, hogy az utazási 
engedély birtoklására kötelezett harmadik 
országbeli állampolgárok rendelkeznek-e 
érvényes utazási engedéllyel.

Or. nl

Módosítás 871
Kinga Gál

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény 26. 
cikkével összhangban a fuvarozók 
kötelesek lekérdezni az ETIAS Központi 
Rendszert annak ellenőrzése céljából, hogy 
az utazási engedély birtoklására kötelezett 
harmadik országbeli állampolgárok 
rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel.

(1) A Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény 26. 
cikkével összhangban a fuvarozók 
kötelesek lekérdezni az ETIAS Központi 
Rendszert, amikor az utasok 
bejelentkeznek, annak ellenőrzése céljából, 
hogy az utazási engedély birtoklására 
kötelezett harmadik országbeli 
állampolgárok rendelkeznek-e érvényes 
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utazási engedéllyel.

Or. en

Indokolás

Ennek a módosításnak az a célja, hogy tisztázza a fuvarozók által az ETIAS Központi 
rendszerből történő lekérdezés pillanatát, hatókörét és tartalmát.

Módosítás 872
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény 26. 
cikkével összhangban a fuvarozók 
kötelesek lekérdezni az ETIAS Központi 
Rendszert annak ellenőrzése céljából, hogy 
az utazási engedély birtoklására kötelezett 
harmadik országbeli állampolgárok 
rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel.

(1) A légi, szárazföldi és tengeri 
fuvarozók kötelesek lekérdezni az ETIAS 
Központi Rendszert annak ellenőrzése 
céljából, hogy az utazási engedély 
birtoklására kötelezett harmadik országbeli 
állampolgárok rendelkeznek-e érvényes 
utazási engedéllyel.

Or. en

Módosítás 873
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény 26. 
cikkével összhangban a fuvarozók 
kötelesek lekérdezni az ETIAS Központi 
Rendszert annak ellenőrzése céljából, 
hogy az utazási engedély birtoklására 
kötelezett harmadik országbeli 
állampolgárok rendelkeznek-e érvényes

(1) A légi és a tengeri fuvarozók, 
valamint a szárazföldön távolsági busszal 
csoportokat szállító nemzetközi fuvarozók
kötelesek megbizonyosodni arról, hogy az 
utazási engedély birtoklására kötelezett 
harmadik országbeli állampolgárok 
rendelkeznek-e érvényes utazási 
engedéllyel.
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utazási engedéllyel.

Or. fr

Módosítás 874
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ez az ellenőrzés soha sem sértheti 
a menedékjogot, és nem képezheti a 
nemzetközi védelmet kérelmezők, illetve 
nemzetközi védelem alatt álló személyek 
tekintetében elutasítási okot, különös
tekintettel a visszaküldés tilalmának 
elvére.

Or. fr

Módosítás 875
Kinga Gál

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fuvarozók rendelkezésére kell állnia a 6. 
cikk (2) bekezdésének h) pontjában 
említett mobil műszaki megoldások 
használatát is lehetővé tevő biztonságos 
internet-hozzáférésnek a fuvarozók 
számára fenntartott internetes átjáróhoz az 
(1) bekezdésben említett lekérdezések 
utasok beszállását megelőzően történő 
elvégzése céljából. E célból a fuvarozók az 
úti okmány géppel olvasható területén 
szereplő adatok segítségével lekérdezést 
hajthatnak végre az ETIAS Központi 
Rendszerben.

A fuvarozók rendelkezésére kell állnia a 6. 
cikk (2) bekezdésének h) pontjában 
említett mobil műszaki megoldások 
használatát is lehetővé tevő biztonságos 
hozzáférésnek a fuvarozók számára 
fenntartott átjáróhoz az (1) bekezdésben 
említett lekérdezések utasok beszállását 
megelőzően történő elvégzése céljából. E 
célból a fuvarozók az úti okmány géppel 
olvasható területén szereplő adatok 
segítségével lekérdezést hajthatnak végre 
az ETIAS Központi Rendszerben. A 
fuvarozók által használatos internetes 
átjárónak ki kell szűrnie a releváns 
utasinformációkat, és csak ezeket 
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továbbíthatja az ETIAS Központi 
Rendszerhez.

Or. en

Indokolás

Ennek a módosításnak az a célja, hogy tisztázza a fuvarozók által az ETIAS Központi 
rendszerből történő lekérdezés pillanatát, hatókörét és tartalmát.

Módosítás 876
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fuvarozók rendelkezésére kell állnia a 6. 
cikk (2) bekezdésének h) pontjában 
említett mobil műszaki megoldások 
használatát is lehetővé tevő biztonságos
internet-hozzáférésnek a fuvarozók 
számára fenntartott internetes átjáróhoz az
(1) bekezdésben említett lekérdezések
utasok beszállását megelőzően történő 
elvégzése céljából. E célból a fuvarozók az 
úti okmány géppel olvasható területén 
szereplő adatok segítségével lekérdezést
hajthatnak végre az ETIAS Központi
Rendszerben.

A légi és a tengeri fuvarozók, valamint a 
szárazföldön távolsági busszal csoportokat 
szállító nemzetközi fuvarozók 
rendelkezésére kell állnia a 6. cikk (2) 
bekezdésének h) pontjában említett mobil 
műszaki megoldások használatát is 
lehetővé tevő biztonságos hozzáférésnek a 
fuvarozók számára fenntartott internetes 
átjáróhoz az (1) bekezdésben említett 
lekérdezéseknek az utasok beszállását 
megelőzően történő elvégzése céljából. E 
célból a fuvarozók az úti okmány géppel 
olvasható területén szereplő adatok 
segítségével egy lekérdezést továbbítanak
az ETIAS Központi Rendszer felé.

Or. fr

Módosítás 877
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fuvarozók rendelkezésére kell állnia a 6. 
cikk (2) bekezdésének h) pontjában 

A fuvarozók rendelkezésére kell állnia a 6.
cikk (2) bekezdésének h) pontjában 
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említett mobil műszaki megoldások 
használatát is lehetővé tevő biztonságos 
internet-hozzáférésnek a fuvarozók 
számára fenntartott internetes átjáróhoz az 
(1) bekezdésben említett lekérdezések 
utasok beszállását megelőzően történő 
elvégzése céljából. E célból a fuvarozók az 
úti okmány géppel olvasható területén 
szereplő adatok segítségével jogosult
lekérdezni az ETIAS Központi Rendszert.

említett mobil műszaki megoldások 
használatát is lehetővé tevő biztonságos 
internet-hozzáférésnek a fuvarozók 
számára fenntartott internetes átjáróhoz az 
(1) bekezdésben említett lekérdezések 
utasok beszállását megelőzően történő 
elvégzése céljából. E célból a fuvarozók az 
úti okmány géppel olvasható területén 
szereplő adatok segítségével egy ellenőrzés 
iránti kérelmet továbbítanak az ETIAS 
Központi Rendszer felé.

Or. fr

Módosítás 878
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS Központi Rendszer válaszol, 
jelezve, hogy a kérdéses személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel. 
A fuvarozók számára engedélyezett az 
elküldött információ és a kapott válasz 
eltárolása.

Az ETIAS Központi Rendszer válaszol, 
jelezve, hogy a kérdéses személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel 
és adott esetben, hogy a korlátozott 
területi érvényességű engedély mely 
területre vagy területekre érvényes. A 
fuvarozók számára engedélyezett az 
elküldött információ és a kapott válasz 
eltárolása.

Or. fr

Módosítás 879
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS Központi Rendszer válaszol, 
jelezve, hogy a kérdéses személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel. 

Az ETIAS Központi Rendszer válaszol, 
jelezve, hogy a kérdéses személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel. 



AM\1135937HU.docx 53/163 PE609.323v02-00

HU

A fuvarozók számára engedélyezett az 
elküldött információ és a kapott válasz 
eltárolása.

A fuvarozók számára az elküldött 
információ és a kapott válasz eltárolása a 
lefoglalt utazási időpontokig vagy 
átfoglalás esetén az új utazási időpontokig 
engedélyezett.

Or. en

Módosítás 880
Brice Hortefeux, Rachida Dati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy harmadik 
országbeli állampolgár belépés iránti 
kérelmét elutasították, az őt légi, tengeri 
vagy szárazföldi úton az Unió külső 
határára szállító fuvarozó köteles a 
külföldit haladéktalanul visszavenni. A 
határnál az ellenőrzést végző illetékes 
hatóságok felszólítására a fuvarozó 
köteles visszaszállítni a harmadik 
országbeli állampolgárt abba a harmadik 
országba, ahonnan szállította őt, vagy 
abba a harmadik országba, amely úti 
okmányait kiadta.

Or. fr

Módosítás 881
Előterjesztette: Kinga Gál

Rendeletre irányuló javaslat
8 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS határrendészeti hatóságok általi 
használata a külső határokon

Az ETIAS határrendészeti hatóságok és a 
tagállami bevándorlási hatóságok általi 
használata a külső határokon

Or. en
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Módosítás 882
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kizárólag annak ellenőrzése 
céljából, hogy egy adott személy 
rendelkezik-e érvényes utazási 
engedéllyel, az (EU) 2016/399 rendelet 
szerint a külső határokon található 
határátkelőhelyeken ellenőrzések 
elvégzésére hatáskörrel rendelkező 
hatóságok számára engedélyezni kell, 
hogy az úti okmány géppel olvasható 
területén tárolt adatok segítségével 
lekérdezést hajtsanak végre az ETIAS 
Központi Rendszerben.

(1) A határforgalom-ellenőrzések 
elvégzésére illetékes határőröknek az úti 
okmány géppel olvasható vizsgálati 
zónájában szereplő adatok segítségével 
lekérdezést kell végrehajtaniuk az ETIAS 
központi rendszerben.

Or. fr

Módosítás 883
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETIAS Központi Rendszer 
válaszol, jelezve, hogy a kérdéses személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel.

(2) Az ETIAS Központi Rendszer 
válaszol, jelezve, hogy a kérdéses személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel 
és adott esetben, hogy a korlátozott 
területi érvényességű engedély mely 
területre vagy területekre érvényes.

Or. fr

Módosítás 884
Helga Stevens



AM\1135937HU.docx 55/163 PE609.323v02-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETIAS Központi Rendszer 
válaszol, jelezve, hogy a kérdéses személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel.

(2) Az ETIAS Központi Rendszer 
válaszol, jelezve, hogy a kérdéses személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel, 
és adott esetben azt is, hogy mely 
tagállamra vonatkozóan, ha korlátozott 
területi érvényességű utazási engedéllyel 
rendelkezik.

Or. nl

Módosítás 885
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETIAS Központi Rendszer 
válaszol, jelezve, hogy a kérdéses személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel.

(2) Az ETIAS Központi Rendszer 
válaszol, jelezve, hogy a kérdéses személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel 
és, korlátozott területi érvényességű vízum 
esetén, hogy a vízum mely tagállamban 
érvényes;

Or. fr

Módosítás 886
Helga Stevens

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben az (EU) 2016/399 
rendelet 2. cikkének 13. pontja szerinti 
alapos, elkülönített helyen történő 
ellenőrzés céljából kiegészítő 
ellenőrzésekre van szükség, a 
határőröknek hozzá kell férniük a 15. cikk 
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(2) bekezdésében és a 15. cikk (4)
bekezdés b)–d) pontjaiban meghatározott 
adatokhoz, többek között a 33. és a 37. 
cikkek szerint.

Or. nl

Módosítás 887
Gérard Deprez, Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A külső határokon található 
határátkelőhelyeken ellenőrzések
elvégzésére hatáskörrel rendelkező 
hatóságok adott esetben jogosultak 
lekérdezni a 33. cikkel összhangban a 
kérelemfájlban tárolt kiegészítő 
információkat, amelyek relevánsak az 
elkülönített helyen történő ellenőrzés 
szempontjából;

Or. fr

Módosítás 888
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az ETIAS Információs 
Rendszer meghibásodása miatt 
technikailag lehetetlen a 41. cikk (1) 
bekezdésében említett lekérdezés 
elvégzése, az ETIAS Központi Egység 
értesíti a tagállam azon hatóságait, amelyek 
a külső határokon található 
határátkelőhelyeken ellenőrzések 
elvégzésére hatáskörrel rendelkeznek.

(1) Amennyiben az ETIAS Információs 
Rendszer meghibásodása miatt 
technikailag lehetetlen a 41. cikk (1) 
bekezdésében említett lekérdezés 
elvégzése, az ETIAS Központi Egység 
haladéktalanul értesíti a tagállam azon 
hatóságait, amelyek a külső határokon 
található határátkelőhelyeken ellenőrzések 
elvégzésére hatáskörrel rendelkeznek.
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Or. fr

Módosítás 889
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy tagállam nemzeti 
határőrizeti infrastruktúrájának 
meghibásodása miatt technikailag 
lehetetlen a 41. cikk (1) bekezdésében 
említett lekérdezés, e tagállam illetékes 
hatósága értesíti az eu-LISA ügynökséget, 
az ETIAS Központi Egységet és a 
Bizottságot.

(2) Amennyiben egy tagállam nemzeti 
határőrizeti infrastruktúrájának 
meghibásodása miatt technikailag 
lehetetlen a 41. cikk (1) bekezdésében 
említett lekérdezés, e tagállam illetékes 
hatósága haladéktalanul értesíti az eu-
LISA ügynökséget, az ETIAS Központi 
Egységet és a Bizottságot.

Or. fr

Módosítás 890
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Mindkét esetben a tagállam azon 
hatóságainak, amelyek a külső határokon 
található határátkelőhelyeken ellenőrzések 
elvégzésére hatáskörrel rendelkeznek, a 
nemzeti készenléti terv szerint kell 
eljárniuk.

(3) Mindkét esetben a tagállam azon 
hatóságainak, amelyek a külső határokon 
található határátkelőhelyeken ellenőrzések 
elvégzésére hatáskörrel rendelkeznek, le 
kell folytatniuk határforgalom-
ellenőrzéseket, és ehhez nem kötelesek 
lekérdezéseket végezni a 41. cikk (1) 
bekezdésében említett ETIAS Központi 
Rendszerben.

Or. en

Módosítás 891
Brice Hortefeux, Rachida Dati
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Rendeletre irányuló javaslat
8 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VIIIa. Fejezet

Az ETIAS használata a migrációs 
hatóságok által

42a. cikk

Az adatokhoz migráció-kezelési célokból 
történő hozzáférés

(1) Annak ellenőrzéséhez, hogy 
teljesülnek-e egy személy esetében a 
tagállamok területére való beutazás vagy 
az ott tartózkodás feltételei, valamint az 
ehhez kapcsolódó megfelelő intézkedések 
meghozatala érdekében, a tagállamok 
migrációs hatóságai lekérdezést 
hajthatnak végre az ETIAS Központi 
Rendszerben, az úti okmány géppel 
olvasható vizsgálati zónájában található 
adatokat felhasználva.

(2) Az ETIAS Központi Rendszer válaszol, 
jelezve, hogy a kérdéses személy 
rendelkezik-e érvényes utazási 
engedéllyel, és korlátozott területi 
érvényességű vízum esetén, hogy a vízum 
mely tagállamban érvényes. Az ETIAS 
Központi Rendszere ugyancsak jelzi az 
érvényességből hátralevő időt. A 
migrációs hatóságok jogosultak 
megismerni a 15. cikk (2) bekezdésének f) 
és g) pontjában meghatározott 
információkat, valamint minden egyéb 
releváns kiegészítő iratot vagy 
információt.

Kiskorú esetén a migrációs hatóságok 
jogosultak megismerni a 15. cikk (2) 
bekezdésének k) pontjában meghatározott, 
a szülői felügyeletet gyakorló személyre 
vagy a törvényes gyámra vonatkozó 
információkat.

Or. fr
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Módosítás 892
Kinga Gál

Rendeletre irányuló javaslat
42 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

42a. cikk

Az adatokhoz a tagállamok migrációs 
hatóságai által történő hozzáférés

A tagállamok migrációs hatóságai 
kereshetnek az ETIAS Központi 
Rendszerben az úti okmányok géppel 
olvasható vizsgálati zónájában szereplő 
adatok felhasználásával annak 
ellenőrzése céljából, hogy teljesülnek-e a 
tagállamok területére történő belépés vagy 
az ott tartózkodás feltételei, továbbá 
visszatérések céljából.

Or. en

Módosítás 893
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43. cikk törölve

A tagállamok kijelölt bűnüldöző hatóságai

(1) A tagállamok kijelölik azokat a 
bűnüldöző hatóságokat, amelyek 
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
és kivizsgálása céljából jogosultak 
kérelmezni az ETIAS rendszerben tárolt 
adatok lekérdezését.

(2) Nemzeti szinten valamennyi tagállam 
jegyzékbe veszi a kijelölt hatóságok azon 
kapcsolattartási pontjait, amelyek a 
központi hozzáférési pont(ok)on keresztül 
kérelmezhetik az ETIAS rendszerben 
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tárolt adatok lekérdezését.

Or. en

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos, a 29. cikk szerinti munkacsoport, az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége és a Meijers-bizottság egyaránt komoly aggályokat vetettek fel azzal 
kapcsolatban, hogy a bűnüldöző hatóságok hozzáférjenek nem gyanús, jóhiszemű utasok 
adataihoz.

Módosítás 894
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kijelölt bűnüldöző hatóságai A tagállamok közbiztonságért felelős 
kijelölt hatóságai

Or. en

Módosítás 895
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kijelölik azokat a 
bűnüldöző hatóságokat, amelyek
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
és kivizsgálása céljából jogosultak 
kérelmezni az ETIAS rendszerben tárolt 
adatok lekérdezését.

(1) A tagállamok kijelölik a bűnüldöző 
hatóságok által szigorú felhatalmazással 
feljogosított személyeket, akik
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
és kivizsgálása céljából jogosultak 
információkat kérelmezni az ETIAS 
rendszerben tárolt adatokról. E hozzáférést 
és felhatalmazást egy független hatóság 
köteles ellenőrizni.

Or. fr
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Módosítás 896
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kijelölik azokat a 
bűnüldöző hatóságokat, amelyek 
terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
és kivizsgálása céljából jogosultak 
kérelmezni az ETIAS rendszerben tárolt 
adatok lekérdezését.

(1) A tagállamok kijelölik azokat a 
közbiztonságért felelős hatóságokat, 
amelyek a terrorista bűncselekmények 
vagy egyéb súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és nyomozása 
céljából jogosultak betekintést kérni az 
ETIAS központi rendszerben rögzített 
adatokba.

Or. en

Módosítás 897
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nemzeti szinten valamennyi 
tagállam jegyzékbe veszi a kijelölt 
hatóságok azon kapcsolattartási pontjait, 
amelyek a központi hozzáférési pont(ok)on 
keresztül kérelmezhetik az ETIAS 
rendszerben tárolt adatok lekérdezését.

(2) Nemzeti szinten valamennyi 
tagállam jegyzékbe veszi a kijelölt 
hatóságok azon, a 8. cikk (2) bekezdésének 
c) pontjában megjelölt kapcsolattartási 
pontjait, amelyek a központi hozzáférési 
pont(ok)on keresztül kérelmezhetik az 
ETIAS rendszerben tárolt adatokra 
vonatkozó információk megismerését.

Or. fr

Módosítás 898
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. cikk törölve

Az ETIAS Központi Rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférésre vonatkozó 
eljárás

(1) Az illetékes hatóságok egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt konkrét 
adathalmaz lekérdezése céljából 
indokolással ellátott elektronikus kérelmet 
nyújtanak be a 8. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában említett központi hozzáférési 
pontokhoz. Ha a 15. cikk (2) 
bekezdésének i) pontjában, valamint (4) 
bekezdésének b)–d) pontjában említett 
adatok lekérdezését kérelmezik, az 
indoklással ellátott elektronikus 
kérelemnek tartalmaznia kell egy 
indoklást, hogy miért van szükség e 
konkrét adatok lekérdezésére.

(2) Az ETIAS Központi Rendszerhez való 
bármilyen hozzáférést megelőzően minden 
tagállam köteles biztosítani, hogy a 
tagállam nemzeti jogával és eljárási 
jogával összhangban a lekérdezésre 
irányuló kérelem egy független, hatékony 
és kellő időben történő ellenőrzés tárgyát 
képezze, amely során vizsgálják a 45. 
cikkben említett feltételek teljesülését, 
beleértve azt is, hogy a 15. cikk (2) 
bekezdésének i) pontjában, valamint (4) 
bekezdésének b)–d) pontjában említett 
adatok lekérdezésére irányuló kérelem 
indokolt-e.

(3) Ha a 45. cikkben említett feltételek 
teljesülnek, a központi hozzáférési pont 
feldolgozza a kérelmet. A központi 
hozzáférési pont által az ETIAS Központi 
Rendszerből lekérdezett adatokat oly 
módon kell továbbítani a 43. cikk (2) 
bekezdésében említett kapcsolattartó 
pontoknak, hogy az ne veszélyeztesse az 
adatok biztonságát.

(4) Kivételesen sürgős esetben, amikor egy 
súlyos bűncselekmény elkövetésének 
megelőzése vagy elkövetőinek bíróság elé 
állítása érdekében személyes adatok 
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azonnali megszerzésére van szükség, a 
központi hozzáférési pontoknak 
haladéktalanul fel kell dolgozniuk a 
kérelmet, a 2. bekezdésben előírt független 
ellenőrzés lefolytatása nélkül. A kérelem 
feldolgozását követően indokolatlan 
késedelem nélkül le kell folytatni egy 
utólagos független ellenőrzést, beleértve 
annak ellenőrzését is, hogy a kivételesen 
sürgős eset ténylegesen fennállt-e.

(5) Amennyiben egy utólagos független 
ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy 
ETIAS Központi Rendszerben rögzített 
adatok lekérdezése és az azokhoz való 
hozzáférés nem volt indokolt, az összes 
olyan hatóság, amely lekérdezett ilyen 
adatokat vagy azokhoz hozzáfért, köteles 
az ETIAS Központi Rendszerből származó 
adatokat törölni, és a központi hozzáférési 
pontot tájékoztatni e törlés tényéről.

Or. en

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos, a 29. cikk szerinti munkacsoport, az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége és a Meijers-bizottság egyaránt komoly aggályokat vetettek fel azzal 
kapcsolatban, hogy a bűnüldöző hatóságok hozzáférjenek nem gyanús, jóhiszemű utasok 
adataihoz.

Módosítás 899
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok egy, az 
ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
konkrét adathalmaz lekérdezése céljából 
indokolással ellátott elektronikus kérelmet 
nyújtanak be a 8. cikk (2) bekezdésének c)
pontjában említett központi hozzáférési 
pontokhoz. Ha a 15. cikk (2) bekezdésének
i) pontjában, valamint (4) bekezdésének 
b)–d) pontjában említett adatok 

(1) Az illetékes hatóságok egy, az 
ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
konkrét adathalmazra vonatkozó 
információ megismerése céljából 
indokolással ellátott elektronikus kérelmet 
nyújtanak be a 8. cikk (2) bekezdésének c)
pontjában említett központi hozzáférési 
pontokhoz. Ha a 15. cikk (2) bekezdésének
i) pontjában, valamint (4) bekezdésének 
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lekérdezését kérelmezik, az indoklással 
ellátott elektronikus kérelemnek 
tartalmaznia kell egy indoklást, hogy miért 
van szükség e konkrét adatok 
lekérdezésére.

b)–d) pontjában említett adatok 
lekérdezését kérelmezik, az indoklással 
ellátott elektronikus kérelemnek 
tartalmaznia kell egy indoklást, hogy miért 
van szükség e konkrét adatok 
lekérdezésére.

Or. fr

Módosítás 900
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok egy, az 
ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
konkrét adathalmaz lekérdezése céljából 
indokolással ellátott elektronikus kérelmet 
nyújtanak be a 8. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában említett központi hozzáférési 
pontokhoz. Ha a 15. cikk (2) bekezdésének 
i) pontjában, valamint (4) bekezdésének 
b)–d) pontjában említett adatok 
lekérdezését kérelmezik, az indoklással 
ellátott elektronikus kérelemnek 
tartalmaznia kell egy indoklást, hogy miért 
van szükség e konkrét adatok 
lekérdezésére.

(1) Az illetékes hatóságok egy, az 
ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
konkrét adathalmaz lekérdezése céljából 
indokolással ellátott elektronikus kérelmet 
nyújtanak be a 8. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában említett központi hozzáférési 
pontokhoz. Ha a 15. cikk (4) bekezdésének 
b) és c) pontjában említett adatok 
lekérdezését kérelmezik, az indoklással 
ellátott elektronikus kérelemnek 
tartalmaznia kell egy indoklást, hogy miért 
van szükség e konkrét adatok 
lekérdezésére.

Or. en

Indokolás

A 15. cikk (2) bekezdés i) pontjának, valamint a 15. cikk (4) bekezdés d) pontjának törlésére 
tekintettel.

Módosítás 901
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben az európai 
adatvédelmi biztos jóváhagyta azt, az 
ETIAS Központi Egység feldolgozza az 
ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatok lekérdezésére irányuló kérelmet.

Or. fr

Módosítás 902
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETIAS Központi Rendszerhez 
való bármilyen hozzáférést megelőzően 
minden tagállam köteles biztosítani, hogy a 
tagállam nemzeti jogával és eljárási jogával 
összhangban a lekérdezésre irányuló 
kérelem egy független, hatékony és kellő 
időben történő ellenőrzés tárgyát képezze, 
amely során vizsgálják a 45. cikkben 
említett feltételek teljesülését, beleértve azt 
is, hogy a 15. cikk (2) bekezdésének i) 
pontjában, valamint (4) bekezdésének b)–
d) pontjában említett adatok lekérdezésére 
irányuló kérelem indokolt-e.

(2) Az ETIAS Központi Rendszerhez 
való bármilyen hozzáférést megelőzően 
minden tagállam köteles biztosítani, hogy a 
tagállam nemzeti jogával és eljárási jogával 
összhangban az adatokra vonatozó 
információk megismerésére irányuló 
kérelem egy független hatóság által
hatékony és kellő időben történő ellenőrzés 
tárgyát képezze, a 45. cikkben említett 
feltételek teljes mértékű tiszteletben 
tartása mellett, beleértve annak 
ellenőrzését is, hogy a 45. cikkben említett 
adatok lekérdezésére irányuló kérelem 
indokolt-e.

Or. fr

Indokolás

A 15. cikkre történő, kizárólag a (2) bekezdés i) pontján és a (4) bekezdés b)–d) pontján
alapuló hivatkozás nem értelmezhető.

Módosítás 903
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat



PE609.323v02-00 66/163 AM\1135937HU.docx

HU

44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETIAS Központi Rendszerhez 
való bármilyen hozzáférést megelőzően 
minden tagállam köteles biztosítani, hogy a 
tagállam nemzeti jogával és eljárási jogával 
összhangban a lekérdezésre irányuló 
kérelem egy független, hatékony és kellő 
időben történő ellenőrzés tárgyát képezze, 
amely során vizsgálják a 45. cikkben 
említett feltételek teljesülését, beleértve azt 
is, hogy a 15. cikk (2) bekezdésének i)
pontjában, valamint (4) bekezdésének b)–
d) pontjában említett adatok lekérdezésére 
irányuló kérelem indokolt-e.

(2) Az ETIAS Központi Rendszerhez 
való bármilyen hozzáférést megelőzően 
minden tagállam köteles biztosítani, hogy a 
tagállam nemzeti jogával és eljárási jogával 
összhangban a lekérdezésre irányuló 
kérelem egy független, hatékony és kellő 
időben történő ellenőrzés tárgyát képezze, 
amely során vizsgálják a 45. cikkben 
említett feltételek teljesülését, beleértve azt 
is, hogy a 15. cikk (4) bekezdésének b) és 
c) pontjában említett adatok lekérdezésére 
irányuló kérelem indokolt-e.

Or. en

Indokolás

A 15. cikk (2) bekezdés i) pontjának, valamint a 15. cikk (4) bekezdés d) pontjának törlésére 
tekintettel.

Módosítás 904
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a 45. cikkben említett feltételek 
teljesülnek, a központi hozzáférési pont 
feldolgozza a kérelmet. A központi 
hozzáférési pont által az ETIAS Központi 
Rendszerből lekérdezett adatokat oly 
módon kell továbbítani a 43. cikk (2) 
bekezdésében említett kapcsolattartó 
pontoknak, hogy az ne veszélyeztesse az 
adatok biztonságát.

(3) Ha a 45. cikkben említett feltételek 
teljesülnek, a központi hozzáférési pont 
feldolgozza a kérelmet.

Or. fr

Módosítás 905
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Kivételesen sürgős esetben, amikor 
egy súlyos bűncselekmény elkövetésének 
megelőzése vagy elkövetőinek bíróság elé 
állítása érdekében személyes adatok 
azonnali megszerzésére van szükség, a 
központi hozzáférési pontoknak 
haladéktalanul fel kell dolgozniuk a 
kérelmet, a 2. bekezdésben előírt független 
ellenőrzés lefolytatása nélkül. A kérelem 
feldolgozását követően indokolatlan 
késedelem nélkül le kell folytatni egy 
utólagos független ellenőrzést, beleértve 
annak ellenőrzését is, hogy a kivételesen 
sürgős eset ténylegesen fennállt-e.

(4) Kivételesen sürgős esetben, amikor 
erre terrorista bűncselekményhez 
kapcsolódó közvetlen fenyegető veszély, 
vagy más súlyos bűncselekmény 
elkövetésének megelőzése érdekében van 
szükség, a központi hozzáférési pontoknak 
haladéktalanul fel kell dolgozniuk a 
kérelmet, a (2) bekezdésben előírt 
független ellenőrzés lefolytatása nélkül. A 
kérelem feldolgozását követően le kell 
folytatni egy utólagos, a 45. cikkben 
említett feltételek teljesülésére vonatkozó
független ellenőrzést, beleértve annak 
ellenőrzését is, hogy a kivételesen sürgős 
eset ténylegesen fennállt-e. A független 
utólagos ellenőrzést a kérelem 
feldolgozását követően indokolatlan 
késedelem nélkül el kell végezni.

Or. en

Módosítás 906
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Kivételesen sürgős esetben, amikor 
egy súlyos bűncselekmény elkövetésének 
megelőzése vagy elkövetőinek bíróság elé 
állítása érdekében személyes adatok 
azonnali megszerzésére van szükség, a 
központi hozzáférési pontoknak
haladéktalanul fel kell dolgozniuk a 
kérelmet, a 2. bekezdésben előírt független 
ellenőrzés lefolytatása nélkül. A kérelem 
feldolgozását követően indokolatlan 

(4) Amennyiben terrorcselekmény 
megelőzése vagy egyéb súlyos 
bűncselekménnyel összefüggő közvetlen 
veszély elhárítása, vagy elkövetőinek 
büntetőeljárás alá vonása érdekében 
személyes adatok azonnali megszerzésére 
van szükség, a központi hozzáférési 
pontnak a (2) bekezdésben előírt 
ellenőrzés elvégzése nélkül haladéktalanul 
fel kell dolgoznia a kérelmet. A kérelem 
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késedelem nélkül le kell folytatni egy 
utólagos független ellenőrzést, beleértve 
annak ellenőrzését is, hogy a kivételesen 
sürgős eset ténylegesen fennállt-e.

feldolgozását követően indokolatlan 
késedelem nélkül le kell folytatni egy 
utólagos független ellenőrzést.

Or. fr

Módosítás 907
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben egy utólagos 
független ellenőrzés során megállapítást 
nyer, hogy ETIAS Központi Rendszerben 
rögzített adatok lekérdezése és az azokhoz 
való hozzáférés nem volt indokolt, az 
összes olyan hatóság, amely lekérdezett 
ilyen adatokat vagy azokhoz hozzáfért, 
köteles az ETIAS Központi Rendszerből 
származó adatokat törölni, és a központi 
hozzáférési pontot tájékoztatni e törlés 
tényéről.

(5) Amennyiben egy utólagos 
független ellenőrzés során megállapítást 
nyer, hogy ETIAS Központi Rendszerben 
rögzített adatok lekérdezése és az azokhoz 
való hozzáférés nem volt indokolt, az 
összes olyan hatóság, amely lekérdezett 
ilyen adatokat vagy azokhoz hozzáfért, 
köteles az ETIAS Központi Rendszerből 
származó adatokat törölni, és a központi 
hozzáférési pontot tájékoztatni e törlés 
tényéről.

A tagállamok minden szükséges 
intézkedést megtesznek annak biztosítása 
érdekében, hogy a 44. cikk (4) 
bekezdésében szereplő rendelkezéseket 
végrehajtsák, és meghatároznak a 44. cikk 
(4) bekezdése és a 45. cikk megsértése 
esetére vonatkozó szankciókat, saját 
nemzeti joguknak megfelelően.

A 45. cikkben szereplő összes feltételt 
teljesíteni kell. Ha egy utólagos ellenőrzés 
során megállapítást nyer, hogy valójában 
nem álltak fenn kivételes vagy sürgős 
körülmények, akkor hatékony, arányos és 
visszatartó erejű büntetéseket kell 
alkalmazni.

Or. en
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Indokolás

A büntetésekre és a szankciókra azért van szükség, hogy el lehessen kerülni a sürgős és 
kivételes esetekkel kapcsolatos visszaéléseket, amelyeknek kivételeseknek kell maradniuk. 
Pusztán az átküldött adatok törlése nem elegendő a kérelmezők magánélete és adatai 
védelmének garantálásához.

Módosítás 908
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben egy utólagos 
független ellenőrzés során megállapítást 
nyer, hogy ETIAS Központi Rendszerben 
rögzített adatok lekérdezése és az azokhoz
való hozzáférés nem volt indokolt, az 
összes olyan hatóság, amely lekérdezett 
ilyen adatokat vagy azokhoz hozzáfért, 
köteles az ETIAS Központi Rendszerből 
származó adatokat törölni, és a központi 
hozzáférési pontot tájékoztatni e törlés 
tényéről.

(5) Amennyiben egy utólagos 
független ellenőrzés során megállapítást 
nyer, hogy ETIAS Központi Rendszerben 
rögzített adatokhoz való hozzáférés nem 
volt indokolt, az összes olyan hatóság, 
amely az adatokhoz hozzáfért, köteles az 
ETIAS Központi Rendszerből származó 
adatokat törölni, és a központi hozzáférési 
pontot tájékoztatni e törlés tényéről.

Or. fr

Módosítás 909
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Minden, e téves információkon 
alapuló határozatot meg kell semmisíteni

Or. fr

Módosítás 910
Jan Philipp Albrecht
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Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos, a 29. cikk szerinti munkacsoport, az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége és a Meijers-bizottság egyaránt komoly aggályokat vetettek fel azzal 
kapcsolatban, hogy a bűnüldöző hatóságok hozzáférjenek nem gyanús, jóhiszemű utasok 
adataihoz.

Módosítás 911
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kijelölt hatóságok akkor 
kérelmezhetik az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt adatok lekérdezését, ha 
az alábbi feltételek teljesülnek:

(1) Feltéve, hogy valamely bíróság 
vagy független hatóság azt előzetesen 
ellenőrzi, a kijelölt hatóságok akkor 
kérelmezhetik az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt adatokra vonatkozó 
információk megismerését, ha az alábbi 
feltételek teljesülnek:

Or. fr

Módosítás 912
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a lekérdezés terrorcselekmények 
vagy más súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása 

a) a tárolt adatokhoz való hozzáférés
terrorcselekmények vagy más súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
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céljából szükséges; vagy kivizsgálása céljából szükséges;

Or. fr

Módosítás 913
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a lekérdezés terrorcselekmények 
vagy más súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása 
céljából szükséges;

a) a lekérdezés terrorista 
bűncselekmény vagy más súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
vagy kivizsgálása céljából szükséges;

Or. en

Módosítás 914
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a lekérdezés terrorcselekmények 
vagy más súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása 
céljából szükséges;

a) a lekérdezés terrorista 
bűncselekmény vagy más súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése 
vagy kivizsgálása céljából szükséges;

Or. en

Módosítás 915
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) a lekérdezési célú hozzáférésre 
egyedi esetben van szükség;

b) a tárolt adatokra vonatkozó 
információkhoz való hozzáférésre egyedi 
esetben van szükség;

Or. fr

Módosítás 916
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a lekérdezési célú hozzáférésre
egyedi esetben van szükség;

b) a lekérdezési célú hozzáférés az 
adott egyedi esetben szükséges és arányos;

Or. en

Módosítás 917
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a lekérdezési célú hozzáférésre 
egyedi esetben van szükség;

b) a lekérdezési célú hozzáférésre 
egyedi bírósági eljárásban van szükség;

Or. fr

Módosítás 918
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) alapos okkal feltételezhető, hogy az 
ETIAS Központi Rendszerben tárolt 

c) részletes és megállapított tényeken 
alapuló indokok alapján feltételezhető,
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adatok lekérdezése érdemben 
hozzájárulhat a szóban forgó 
bűncselekmények valamelyikének 
megelőzéséhez, felderítéséhez vagy 
kivizsgálásához, különösen, ha fennáll 
annak a megalapozott gyanúja, hogy a
terrorcselekmény vagy egyéb súlyos 
bűncselekmény gyanúsítottja, elkövetője 
vagy áldozata a harmadik országok 
állampolgárainak e rendelet hatálya alá eső 
kategóriájába tartozik;

hogy az ETIAS Központi Rendszerben 
tárolt adatokra vonatkozó információk
érdemben hozzájárulhatnak a szóban 
forgó bűncselekmények valamelyikének 
megelőzéséhez, felderítéséhez vagy 
kivizsgálásához, különösen, ha a 
terrorcselekmény vagy egyéb súlyos 
bűncselekmény gyanúsítottja, elkövetője 
vagy áldozata a harmadik országok 
állampolgárainak e rendelet hatálya alá eső 
kategóriájába tartozik;

Or. fr

Módosítás 919
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) alapos okkal feltételezhető, hogy az 
ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatok lekérdezése érdemben 
hozzájárulhat a szóban forgó 
bűncselekmények valamelyikének 
megelőzéséhez, felderítéséhez vagy 
kivizsgálásához, különösen, ha fennáll 
annak a megalapozott gyanúja, hogy a 
terrorcselekmény vagy egyéb súlyos 
bűncselekmény gyanúsítottja, elkövetője 
vagy áldozata a harmadik országok 
állampolgárainak e rendelet hatálya alá eső 
kategóriájába tartozik;

c) érdemi bizonyíték van arra, hogy
az ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatok lekérdezése érdemben hozzájárul a 
szóban forgó bűncselekmények 
valamelyikének megelőzéséhez, 
felderítéséhez vagy kivizsgálásához, 
különösen, ha fennáll annak a 
megalapozott gyanúja, hogy a 
terrorcselekmény vagy egyéb súlyos 
bűncselekmény gyanúsítottja, elkövetője 
vagy áldozata a harmadik országok 
állampolgárainak e rendelet hatálya alá eső 
kategóriájába tartozik;

Or. en

Módosítás 920
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETIAS Központi Rendszerben 
végrehajtott lekérdezéseknek a 
kérelemfájlban rögzített alábbi adatok 
segítségével történő keresésekre kell 
korlátozódnia:

(2) Az ETIAS Központi Rendszerben 
tárolt adatokra vonatkozó információkhoz 
való hozzáférésnek a kérelemfájlban 
rögzített alábbi adatok segítségével történő 
keresésekre kell korlátozódnia:

Or. fr

Módosítás 921
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az IP-cím. törölve

Or. en

Indokolás

A 15. cikk (8) bekezdésének törlésére tekintettel.

Módosítás 922
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az IP-cím. törölve

Or. en

Módosítás 923
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az IP-cím. törölve

Or. fr

Módosítás 924
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) születési dátum vagy
életkortartomány.

c) életkortartomány.

Or. en

Módosítás 925
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a 
kérelemfájlban rögzített adatok találatot 
eredményeznek, az ETIAS Központi 
Rendszer lekérdezésének a 15. cikk (2) 
bekezdésének a)–g) és j)–m) pontjában 
említett adatokhoz (ahogyan azok a
kérelemfájlban rögzítésre kerültek) kell 
hozzáférést biztosítania, valamint az 
érintett kérelemfájlba az utazási engedély 
kiadása, elutasítása, visszavonása vagy 
megsemmisítése kapcsán, a 33. és a 37. 
cikkel összhangban bevitt adatokhoz. A 15. 
cikk (2) bekezdése i) pontjában, valamint 
(4) bekezdése b)–d) pontjában említett 
adatokhoz (ahogyan azok a kérelemfájlban 
rögzítésre kerültek) való hozzáférés csak 
akkor biztosítható, ha kifejezetten ezen 
adatok lekérdezését kérelmezték a 

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

működési egységek a 44. cikk (1) 
bekezdésével összhangban benyújtott, 
indokolással ellátott elektronikus 
kérelemben, és ezt a független ellenőrzés 
jóváhagyta.

Or. fr

Módosítás 926
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a 
kérelemfájlban rögzített adatok találatot 
eredményeznek, az ETIAS Központi 
Rendszer lekérdezésének a 15. cikk (2) 
bekezdésének a)–g) és j)–m) pontjában 
említett adatokhoz (ahogyan azok a 
kérelemfájlban rögzítésre kerültek) kell 
hozzáférést biztosítania, valamint az 
érintett kérelemfájlba az utazási engedély 
kiadása, elutasítása, visszavonása vagy 
megsemmisítése kapcsán, a 33. és a 37. 
cikkel összhangban bevitt adatokhoz. A 15. 
cikk (2) bekezdése i) pontjában, valamint 
(4) bekezdése b)–d) pontjában említett 
adatokhoz (ahogyan azok a kérelemfájlban 
rögzítésre kerültek) való hozzáférés csak 
akkor biztosítható, ha kifejezetten ezen 
adatok lekérdezését kérelmezték a 
működési egységek a 4(4) cikk (1) 
bekezdésével összhangban benyújtott, 
indokolással ellátott elektronikus 
kérelemben, és ezt a független ellenőrzés 
jóváhagyta. Az ETIAS Központi Rendszer 

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

Or. en

Indokolás

A 15. cikk (2) bekezdése h) pontjának, valamint a 15. cikk (4) bekezdése a) és d) pontjának 
törlésére tekintettel.

Módosítás 927
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46. cikk törölve

Az ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatokhoz az Europol általi hozzáférésre 
vonatkozó eljárás és ennek feltételei

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazásában az Europol kérelmezheti 
az ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatok lekérdezését, és egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt konkrét 
adathalmaz lekérdezésére irányuló, 
indoklással ellátott elektronikus kérelmet 
nyújthat be az ETIAS Központi 
Egységnek.

(2) Az indoklással ellátott kérelemnek 
bizonyítékot kell tartalmaznia arra 
vonatkozóan, hogy a következő feltételek 
teljesülnek:

a) a lekérdezésre az Europol hatáskörébe 
tartozó terrorcselekmények vagy egyéb 
súlyos bűncselekmények megelőzésére, 
felderítésére vagy kivizsgálására irányuló 
tagállami fellépés támogatása és fokozása 
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érdekében van szükség;

b) a lekérdezésre egyedi esetben van 
szükség;

c) a lekérdezés a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett adatok segítségével történő 
keresésre korlátozódik;

d) megalapozottan feltételezhető, hogy a 
lekérdezés érdemben hozzájárulhat a 
szóban forgó bűncselekmények 
valamelyikének megelőzéséhez, 
felderítéséhez vagy kivizsgálásához;

e) az Europol adatbázisának előzetes 
lekérdezése nem vezetett a kért 
információkhoz.

(3) Az Europolnak az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt adatok lekérdezésére 
irányuló kérelmei az európai adatvédelmi 
biztos általi előzetes ellenőrzés tárgyát 
képezik, adott esetben az (EU) 2016/794 
rendelet 44. cikkében megállapított
eljárással összhangban, amelynek során 
hatékonyan, kellő időben meg kell 
vizsgálni, hogy a kérelem megfelel-e a (2) 
bekezdésben meghatározott valamennyi 
feltételnek.

(4) Abban az esetben, ha a kérelemfájlban 
tárolt adatok találatot eredményeznek, az 
ETIAS Központi Rendszer lekérdezésének 
a 15. cikk (2) bekezdésének a)–g) és j)–m) 
pontjában említett adatokhoz kell 
hozzáférést biztosítania, valamint az 
érintett kérelemfájlba az utazási engedély 
kiadása, elutasítása, visszavonása vagy 
megsemmisítése kapcsán, a 33. és a 37. 
cikkel összhangban bevitt adatokhoz. A 
15. cikk (2) bekezdése i) pontjában, 
valamint (4) bekezdése b)–d) pontjában 
említett adatokhoz – ahogyan azok a 
kérelemfájlban rögzítésre kerültek – való 
hozzáférés csak akkor biztosítható, ha az 
Europol kifejezetten ezeknek az 
adatoknak a lekérdezését kérte.

(5) Amennyiben az európai adatvédelmi 
biztos jóváhagyta a kérelmet, az ETIAS 
Központi Egység feldolgozza az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatok 
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lekérdezésére irányuló kérelmet.

Or. fr

Módosítás 928
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46. cikk törölve

Az ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatokhoz az Europol általi hozzáférésre 
vonatkozó eljárás és ennek feltételei

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazásában az Europol kérelmezheti 
az ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatok lekérdezését, és egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt konkrét 
adathalmaz lekérdezésére irányuló, 
indoklással ellátott elektronikus kérelmet
nyújthat be az ETIAS Központi 
Egységnek.

(2) Az indoklással ellátott kérelemnek 
bizonyítékot kell tartalmaznia arra 
vonatkozóan, hogy a következő feltételek 
teljesülnek:

a) a lekérdezésre az Europol hatáskörébe 
tartozó terrorcselekmények vagy egyéb 
súlyos bűncselekmények megelőzésére, 
felderítésére vagy kivizsgálására irányuló 
tagállami fellépés támogatása és fokozása 
érdekében van szükség;

b) a lekérdezésre egyedi esetben van 
szükség;

c) a lekérdezés a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett adatok segítségével történő 
keresésre korlátozódik;

d) megalapozottan feltételezhető, hogy a 
lekérdezés érdemben hozzájárulhat a 
szóban forgó bűncselekmények 
valamelyikének megelőzéséhez, 
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felderítéséhez vagy kivizsgálásához;

e) az Europol adatbázisának előzetes 
lekérdezése nem vezetett a kért 
információkhoz.

(3) Az Europolnak az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt adatok lekérdezésére 
irányuló kérelmei az európai adatvédelmi 
biztos általi előzetes ellenőrzés tárgyát 
képezik, adott esetben az (EU) 2016/794 
rendelet 44. cikkében megállapított 
eljárással összhangban, amelynek során 
hatékonyan, kellő időben meg kell 
vizsgálni, hogy a kérelem megfelel-e a (2) 
bekezdésben meghatározott valamennyi 
feltételnek.

(4) Abban az esetben, ha a kérelemfájlban 
tárolt adatok találatot eredményeznek, az 
ETIAS Központi Rendszer lekérdezésének 
a 15. cikk (2) bekezdésének a)–g) és j)–m) 
pontjában említett adatokhoz kell 
hozzáférést biztosítania, valamint az 
érintett kérelemfájlba az utazási engedély 
kiadása, elutasítása, visszavonása vagy 
megsemmisítése kapcsán, a 33. és a 37. 
cikkel összhangban bevitt adatokhoz. A 
15. cikk (2) bekezdése i) pontjában, 
valamint (4) bekezdése b)–d) pontjában 
említett adatokhoz – ahogyan azok a 
kérelemfájlban rögzítésre kerültek – való 
hozzáférés csak akkor biztosítható, ha az 
Europol kifejezetten ezeknek az 
adatoknak a lekérdezését kérte.

(5) Amennyiben az európai adatvédelmi 
biztos jóváhagyta a kérelmet, az ETIAS 
Központi Egység feldolgozza az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt adatok 
lekérdezésére irányuló kérelmet.

Or. en

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos, a 29. cikk szerinti munkacsoport, az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége és a Meijers-bizottság egyaránt komoly aggályokat vetettek fel azzal 
kapcsolatban, hogy a bűnüldöző hatóságok hozzáférjenek nem gyanús, jóhiszemű utasok 
adataihoz.
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Módosítás 929
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazásában az Europol kérelmezheti 
az ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatok lekérdezését, és egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt konkrét 
adathalmaz lekérdezésére irányuló, 
indoklással ellátott elektronikus kérelmet 
nyújthat be az ETIAS Központi 
Egységnek.

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazásában – feltéve, hogy valamely 
bíróság vagy független hatóság előzetesen 
ellenőrzi – az Europol kérelmezheti az 
ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatok lekérdezését, és egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt konkrét 
adathalmaz lekérdezésére irányuló, 
indoklással ellátott elektronikus kérelmet 
nyújthat be az ETIAS Központi 
Egységnek.

Or. fr

Módosítás 930
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az (1) cikk (2) bekezdésének 
alkalmazásában az Europol kérelmezheti 
az ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatok lekérdezését, és egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt konkrét 
adathalmaz lekérdezésére irányuló, 
indoklással ellátott elektronikus kérelmet 
nyújthat be az ETIAS Központi 
Egységnek.

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazásában az Europol kérelmezheti 
az ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatok lekérdezését, és egy, az ETIAS 
Központi Rendszerben tárolt konkrét 
adathalmaz lekérdezésére irányuló, 
indoklással ellátott elektronikus kérelmet 
nyújthat be egy kifejezetten erre a célra 
kijelölt és az Europol megfelelő 
felhatalmazással rendelkező tisztviselőiből 
álló ellenőrző egységnek.

Or. en



PE609.323v02-00 82/163 AM\1135937HU.docx

HU

Módosítás 931
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az indoklással ellátott kérelemnek 
bizonyítékot kell tartalmaznia arra 
vonatkozóan, hogy a következő feltételek 
teljesülnek:

(2) Az indoklással ellátott kérelemnek 
bizonyítékot kell tartalmaznia arra 
vonatkozóan, hogy az összes következő 
feltétel teljesül:

Or. en

Módosítás 932
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a lekérdezésre egyedi esetben van 
szükség;

b) a lekérdezés az adott egyedi 
esetben szükséges és arányos;

Or. en

Módosítás 933
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a lekérdezésre egyedi esetben van 
szükség;

b) a lekérdezésre egyedi bírósági 
eljárásban van szükség;

Or. fr
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Módosítás 934
Helga Stevens

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a lekérdezés a 45. cikk (2) 
bekezdésében említett adatok segítségével 
történő keresésre korlátozódik;

c) a lekérdezés a 45. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett adatok segítségével 
történő keresésre korlátozódik;

Or. nl

Módosítás 935
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk - 2 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megalapozottan feltételezhető, hogy 
a lekérdezés érdemben hozzájárulhat a 
szóban forgó bűncselekmények 
valamelyikének megelőzéséhez, 
felderítéséhez vagy kivizsgálásához;

d) megalapozottan feltételezhető, hogy 
az ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatok lekérdezése érdemben 
hozzájárulhat a szóban forgó 
bűncselekmények valamelyikének 
megelőzéséhez, felderítéséhez vagy 
kivizsgálásához;

Or. en

Módosítás 936
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Europolnak az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt adatok lekérdezésére 
irányuló kérelmei az európai adatvédelmi 
biztos általi előzetes ellenőrzés tárgyát 
képezik, adott esetben az (EU) 2016/794 

(3) A jelen cikk (1) bekezdésében 
említett ellenőrző egység hatékonyan, kellő 
időben megvizsgálja, hogy a kérelem 
megfelel-e a (2) bekezdésben 
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rendelet 44. cikkében megállapított 
eljárással összhangban, amelynek során 
hatékonyan, kellő időben meg kell 
vizsgálni, hogy a kérelem megfelel-e a (2) 
bekezdésben meghatározott valamennyi 
feltételnek.

meghatározott valamennyi feltételnek.

Or. en

Módosítás 937
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a 
kérelemfájlban tárolt adatok találatot 
eredményeznek, az ETIAS Központi 
Rendszer lekérdezésének a 15. cikk (2) 
bekezdésének a)–g) és j)–m) pontjában 
említett adatokhoz kell hozzáférést 
biztosítania, valamint az érintett 
kérelemfájlba az utazási engedély kiadása, 
elutasítása, visszavonása vagy 
megsemmisítése kapcsán, a 33. és a 37. 
cikkel összhangban bevitt adatokhoz. A 15. 
cikk (2) bekezdése i) pontjában, valamint
(4) bekezdése b)–d) pontjában említett 
adatokhoz – ahogyan azok a 
kérelemfájlban rögzítésre kerültek – való 
hozzáférés csak akkor biztosítható, ha az 
Europol kifejezetten ezeknek az adatoknak 
a lekérdezését kérte.

(4) Abban az esetben, ha a 
kérelemfájlban tárolt adatok találatot 
eredményeznek, az ETIAS Központi 
Rendszer lekérdezésének a 15. cikk (2) 
bekezdésének a)–g) és j)–m) pontjában 
említett adatokhoz kell hozzáférést 
biztosítania, valamint az érintett 
kérelemfájlba az utazási engedély kiadása, 
elutasítása, visszavonása vagy 
megsemmisítése kapcsán, a 33. és a 37. 
cikkel összhangban bevitt adatokhoz. A 15. 
cikk (4) bekezdése b) és c) pontjában
említett adatokhoz (ahogyan azok a 
kérelemfájlban rögzítésre kerültek) való 
hozzáférés csak akkor biztosítható, ha az 
Europol kifejezetten ezeknek az adatoknak 
a lekérdezését kérte.

Or. en

Indokolás

A 15. cikk (2) bekezdés i) pontjának, valamint a 15. cikk (4) bekezdés d) pontjának törlésére 
tekintettel.

Módosítás 938
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Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az európai 
adatvédelmi biztos jóváhagyta a kérelmet, 
az ETIAS Központi Egység feldolgozza az 
ETIAS Központi Rendszerben tárolt 
adatok lekérdezésére irányuló kérelmet.

(5) Amennyiben a jelen cikk (1)
bekezdésében említett ellenőrző egység 
jóváhagyta a kérelmet, benyújtja a 
kérelmet az ETIAS Központi Egységhez, 
amely feldolgozza az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt adatok lekérdezésére 
irányuló kérelmet, és a lekérdezés 
eredményét közli az Europollal. Az ETIAS 
Központi Egységhez benyújtott kérelem 
csak azokat a paramétereket tartalmazza,
amelyeket a lekérdezéshez felhasználnak, 
és nem tartalmazhat operatív 
információkat, sem pedig a kérelmet 
alátámasztó információkat vagy operatív 
érveket.

Or. en

Módosítás 939
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az utazási engedély érvényességi 
ideje;

a) az utazási engedély 30. cikkel 
összhangban történő kibocsátását 
elrendelő utolsó határozattól számított öt
év.

Or. fr

Indokolás

Minthogy az utazási engedély érvényességi ideje 3 évre csökkent, célszerű a megőrzés 
határidejére vonatkozó cikket módosítani annak érdekében, hogy az 5 évhez igazodjon;

Módosítás 940
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Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) [a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzéstől 
számított öt év; vagy]

törölve

Or. en

Módosítás 941
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) [a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzéstől 
számított öt év; vagy]

törölve

Or. en

Indokolás

Nem indokolt öt évig megőrizni a teljes ETIAS-kérelmet a kérelmező utolsó belépése után, és 
ez nem látszik sem arányosnak, sem pedig szükségesnek. Az uniós előírások szerint az 
adatmegőrzés időtartamát a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell.

Módosítás 942
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) [a kérelmező belépésére
vonatkozóan a határregisztrációs 

b) [a kérelmező belépésére/kilépésre
vonatkozóan a határregisztrációs 



AM\1135937HU.docx 87/163 PE609.323v02-00

HU

rendszerben rögzített utolsó bejegyzéstől 
számított öt év; vagy]

rendszerben rögzített utolsó bejegyzéstől 
számított öt év; vagy]

Or. fr

Módosítás 943
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) [a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzéstől 
számított öt év; vagy]

b) [a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzéstől 
számított tíz év; vagy]

Or. en

Módosítás 944
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) [a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzéstől 
számított öt év; vagy]

b) [a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzéstől 
számított két év; vagy]

Or. en

Módosítás 945
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) [a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzéstől 
számított öt év; vagy]

b) [a kérelmező belépésére 
vonatkozóan a határregisztrációs 
rendszerben rögzített utolsó bejegyzéstől 
számított két év; vagy]

Or. fr

Módosítás 946
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazási engedély 31., 34. és 35. 
cikkel összhangban történő elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló utolsó határozattól számított öt év.

c) az utazási engedély 31., 34. és 35. 
cikkel összhangban történő elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló utolsó határozattól számított két év.

Or. en

Módosítás 947
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazási engedély 31., 34. és 35. 
cikkel összhangban történő elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló utolsó határozattól számított öt év.

c) az utazási engedély 31., 34. és 35. 
cikkel összhangban történő elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló utolsó határozattól számított tíz év.

Or. en

Módosítás 948
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazási engedély 31., 34. és 35. 
cikkel összhangban történő elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló utolsó határozattól számított öt év.

c) az utazási engedély 31., 34. és 35. 
cikkel összhangban történő elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló utolsó határozattól számított két év.

Or. en

Módosítás 949
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazási engedély 31., 34. és 35. 
cikkel összhangban történő elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló utolsó határozattól számított öt év.

c) az utazási engedély 31., 34. és 35. 
cikkel összhangban történő elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló utolsó határozattól számított egy év.

Or. en

Módosítás 950
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazási engedély 31., 34. és 35. 
cikkel összhangban történő elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló utolsó határozattól számított öt év.

c) az utazási engedély 31., 34. és 35. 
cikkel összhangban történő elutasításáról, 
visszavonásáról vagy megsemmisítéséről 
szóló utolsó határozattól számított két év.

Or. fr

Módosítás 951
Marie-Christine Vergiat
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Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben egy harmadik ország 
állampolgára megszerezte egy tagállam 
állampolgárságát, és így a továbbiakban a 
2. cikk (2) bekezdésének a)–e) pontja 
hatálya alá esik, az adott tagállam 
hatóságai ellenőrzik, hogy az adott személy 
rendelkezik-e érvényes utazási 
engedéllyel, és adott esetben 
haladéktalanul törlik a kérelemfájlt az 
ETIAS Központi Rendszerből. A 
kérelemfájl törléséért felelős hatóság:

(5) Amennyiben egy harmadik ország 
utazási engedéllyel rendelkező
állampolgára megszerezte egy tagállam 
állampolgárságát, az adott tagállam 
hatóságai haladéktalanul törlik a 
kérelemfájlt az ETIAS Központi 
Rendszerből. A kérelemfájl törléséért 
felelős hatóság lehet:

Or. fr

Módosítás 952
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben egy harmadik ország 
állampolgára megszerezte egy tagállam 
állampolgárságát, és így a továbbiakban a 
2. cikk (2) bekezdésének a)–e) pontja 
hatálya alá esik, az adott tagállam 
hatóságai ellenőrzik, hogy az adott személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel, 
és adott esetben haladéktalanul törlik a 
kérelemfájlt az ETIAS Központi 
Rendszerből. A kérelemfájl törléséért 
felelős hatóság:

(5) Amennyiben egy harmadik ország 
állampolgára megszerezte egy tagállam 
állampolgárságát, és így a továbbiakban a 
2. cikk (2) bekezdésének a)–c) pontja 
hatálya alá esik, az adott tagállam 
hatóságai ellenőrzik, hogy az adott személy 
rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel, 
és adott esetben haladéktalanul törlik a 
kérelemfájlt az ETIAS Központi 
Rendszerből. A kérelemfájl törléséért 
felelős hatóság:

Or. fr

Indokolás

Célszerű törölni a tartózkodási engedélyek vagy huzamos tartózkodásra jogosító vízumok 
kötelező visszavonását, mivel ez utóbbiak érvényességi ideje rövidebb lehet, mint az ETIAS 
fennmaradó érvényességi ideje. Ez annak az elkerülését célozza, hogy a kérelmezőnek a 
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vízuma vagy tartózkodási engedélyének lejártát követően ismételten kérelmeznie kelljen az 
utazási engedély kibocsátását.

Módosítás 953
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azon tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége, amely a tartózkodási engedélyt 
vagy kártyát kibocsátotta;

törölve

Or. fr

Módosítás 954
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk - 5 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azon tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége, amely a huzamos tartózkodásra 
jogosító vízumot kibocsátotta.

törölve

Or. fr

Módosítás 955
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben egy harmadik ország 
állampolgára a 2. cikk (2) bekezdése d) 
vagy e) pontjának hatálya alá esik, az 
adott tagállam hatóságai ellenőrzik, hogy 
az adott személy rendelkezik-e érvényes 
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utazási engedéllyel, és adott esetben 
haladéktalanul törlik a kérelemfájlt az 
ETIAS Központi Rendszerből, 
amennyiben a tartózkodási engedély vagy 
kártya, vagy a huzamos tartózkodásra 
jogosító vízum érvényességi ideje 
meghaladja az ETIAS fennmaradó 
érvényességi idejét. A kérelemfájl 
törléséért felelős hatóság:

a) azon tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége, amely a tartózkodási engedélyt 
vagy kártyát kibocsátotta;

b) azon tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége, amely a huzamos tartózkodásra 
jogosító vízumot kibocsátotta.

Or. fr

Indokolás

Rendelkezni kell arról, hogy ha az ETIAS érvényességi ideje meghaladja a vízum vagy 
tartózkodási engedély érvényességi idejét, ez utóbbi ne kerüljön törlésre a Központi 
Rendszerből annak érdekében, hogy a harmadik ország állampolgára továbbra is 
használhassa azt a vízuma vagy tartózkodási engedélye lejártát követően;

Módosítás 956
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben egy harmadik ország 
állampolgára a továbbiakban a 2. cikk (2) 
bekezdése f)–h) pontjának hatálya alá 
esik, erről a változásról köteles értesíteni 
azon tagállam illetékes hatóságait, amelybe 
legközelebb belép. Ez a tagállam 14 napos
határidőn belül felveszi a kapcsolatot az 
ETIAS Központi Egységgel. Az ETIAS 
Központi Egység egy hónapos határidőn 
belül ellenőrzi az adatok pontosságát, és ha 
szükséges, haladéktalanul törli a 
kérelemfájlt és az abban foglalt adatokat az 
ETIAS Központi Rendszerből. Az érintett 

(6) Amennyiben egy harmadik ország 
állampolgára a továbbiakban a 2. cikk (2) 
bekezdése f)–h) pontjának hatálya alá 
tartozik, erről a változásról köteles 
értesíteni azon tagállam illetékes 
hatóságait, amelybe legközelebb belép. Ez 
a tagállam 14 napos határidőn belül 
felveszi a kapcsolatot az ETIAS Központi 
Egységgel. Az ETIAS Központi Egység 
egy hónapos határidőn belül ellenőrzi az 
adatok pontosságát, és ha szükséges, 
haladéktalanul törli a kérelemfájlt és az 
abban foglalt adatokat az ETIAS Központi 
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személy hatékony bírósági jogorvoslatot 
vehet igénybe az adatok törlése érdekében.

Rendszerből. Az érintett személy hatékony 
bírósági jogorvoslatot vehet igénybe az 
adatok törlése érdekében.

Or. fr

Módosítás 957
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
48 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48a. cikk

Jogorvoslat

(1) Mindenkinek jogában áll bármely 
tagállam bíróságához vagy a nemzeti jog 
szerinti illetékes hatósághoz keresetet 
benyújtani a rá vonatkozó figyelmeztető 
jelzéshez kapcsolódó információkhoz való 
hozzáférés, azok kiigazítása, törlése, 
megszerzése iránt, vagy az engedély 
megtagadásával kapcsolatos kártérítés 
iránt.

(2) A tagállamok kölcsönösen vállalják, 
hogy végrehajtják az (1) bekezdésben 
említett bíróságok vagy hatóságok által 
meghozott jogerős döntéseket.

(3) A Bizottság két évvel e rendelet 
hatálybalépését követően értékeli a 
jogorvoslatra vonatkozó, e cikkben foglalt 
szabályokat.

Or. en

Módosítás 958
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) A 45/2001/EK rendelet 
alkalmazandó a személyes adatoknak az 
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
és az eu-LISA általi feldolgozására.

(1) A 45/2001/EK rendelet 
alkalmazandó a személyes adatoknak az 
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, 
az Europol és az eu-LISA általi 
feldolgozására.

Or. en

Módosítás 959
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az [(EU) 2016/679 rendelet] 
alkalmazandó a személyes adatoknak az 
ETIAS Nemzeti Egységek általi 
feldolgozására.

(2) Az [(EU) 2016/679 rendeletet] kell 
alkalmazni a személyes adatoknak az 
ETIAS nemzeti egységek, a 
határforgalom-ellenőrzés elvégzésére 
illetékes határőrök és a migrációs
hatóságok általi feldolgozására.

Or. fr

Módosítás 960
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az [(EU) 2016/679 rendelet] 
alkalmazandó a személyes adatoknak az 
ETIAS Nemzeti Egységek általi 
feldolgozására.

(2) Ha ezek a tevékenységek a 
hatáskörébe tartoznak, az [(EU) 2016/679 
rendelet] alkalmazandó a személyes 
adatoknak az ETIAS Nemzeti Egységek 
általi feldolgozására.

Or. en

Módosítás 961
Jan Philipp Albrecht
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Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az [(EU) 2016/680 irányelv] 
alkalmazandó a tagállamok kijelölt 
hatóságai általi, az 1. cikk (2) bekezdése 
alkalmazásában történő
adatfeldolgozásra.

(3) Az [(EU) 2016/680 irányelv] 
alkalmazandó a személyes adatoknak az 
ETIAS Nemzeti Egységek általi, a 
közbiztonság elleni fenyegetések 
megelőzése céljából történő kezelésére.

Or. en

Módosítás 962
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az [(EU) 2016/680 irányelv] 
alkalmazandó a tagállamok kijelölt 
hatóságai általi, az 1. cikk (2) bekezdése 
alkalmazásában történő adatfeldolgozásra.

(3) Az [(EU) 2016/680 irányelv] 
alkalmazandó a személyes adatoknak a 
tagállamok kijelölt hatóságai általi, az 1. 
cikk (2) bekezdése alkalmazásában történő 
adatfeldolgozásra.

Or. en

Módosítás 963
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az [(EU) 2016/680 irányelv] 
alkalmazandó a tagállamok kijelölt 
hatóságai általi, az 1. cikk (2) bekezdése 
alkalmazásában történő adatfeldolgozásra.

(3) Ha ezek a tevékenységek a 
hatáskörébe tartoznak, az [(EU) 2016/680 
irányelv] alkalmazandó a tagállamok 
kijelölt hatóságai általi, az 1. cikk (2) 
bekezdése alkalmazásában történő 
adatfeldolgozásra.
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Or. en

Módosítás 964
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az [(EU) 2016/680 irányelv] 
alkalmazandó a tagállamok kijelölt 
hatóságai általi, az 1. cikk (2) bekezdése 
alkalmazásában történő adatfeldolgozásra.

(3) Az [(EU) 2016/680 irányelv] 
alkalmazandó a tagállamok kijelölt 
hatóságai általi, az 1. cikk (2) bekezdése 
alkalmazásában történő, személyes 
adatokat érintő adatfeldolgozásra.

Or. fr

Módosítás 965
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (EU) 2016/794 rendelet 
alkalmazandó a személyes adatoknak az 
Europol általi, a 24. és 46. cikk szerinti 
feldolgozására.

(4) Az (EU) 2016/794 rendelet 
alkalmazandó a személyes adatoknak az 
Europol általi, a 25. cikk szerinti 
feldolgozására.

Or. en

Módosítás 966
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A személyes adatok ETIAS 
Központi Rendszerben történő 

(1) A személyes adatok ETIAS 
Központi Rendszerben történő 
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feldolgozása tekintetében, a 45/2001/EK 
irányelv 2. cikkének d) pontjával 
összhangban, az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség adatkezelőnek 
tekintendő.

feldolgozása tekintetében, a 45/2001/EK 
irányelv 2. cikkének d) pontjával 
összhangban, az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség adatkezelőnek 
tekintendő. Az információbiztonsági 
irányítási rendszerrel kapcsolatban az 
ETIAS Központi Egységet, az Európai 
Határ- és Partvédelmi Ügynökséget és az 
eu-LISA ügynökséget közös 
adatkezelőnek kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 967
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A személyes adatok ETIAS 
Központi Rendszerben történő 
feldolgozása tekintetében, a 45/2001/EK 
rendelet 2. cikkének d) pontjával 
összhangban, az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség adatkezelőnek 
tekintendő.

(1) A személyes adatok ETIAS 
Információs Rendszerben történő 
feldolgozása tekintetében, a 45/2001/EK 
rendelet 2. cikkének d) pontjával 
összhangban, az eu-LISA 
adatfeldolgozónak tekintendő.

Or. fr

Módosítás 968
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A személyes adatok ETIAS 
Információs Rendszerben történő 
feldolgozása tekintetében, a 45/2001/EK 
rendelet 2. cikkének d) pontjával 
összhangban, az eu-LISA 
adatfeldolgozónak tekintendő.

törölve
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Or. fr

Módosítás 969
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Az 52. cikket töröltük a kettőzések és a 2001/45/EK rendelettel való átfedések elkerülése 
érdekében, a 2001/45/EK rendelet folyamatban lévő felülvizsgálata során elfogadott 
megközelítési móddal összhangban. Ennek kimenetelétől függően szükség lehet a cikk ismételt 
beillesztésére.

Módosítás 970
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mind az eu-LISA, mind az ETIAS 
Nemzeti Egységek kötelesek e rendelet 
alkalmazásával összhangban biztosítani a 
személyes adatok feldolgozásának 
biztonságát. Az eu-LISA és az ETIAS 
Nemzeti Egységek együttműködnek a 
biztonsággal kapcsolatos feladatok terén.

(1) Az eu-LISA, az ETIAS Nemzeti 
Egységek és az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség kötelesek e 
rendelet alkalmazásával összhangban 
biztosítani a személyes adatok 
feldolgozásának biztonságát. Az eu-LISA,
az ETIAS Nemzeti Egységek és az 
Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség együttműködnek a 
biztonsággal kapcsolatos feladatok terén.

Or. en

Módosítás 971
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Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mind az eu-LISA, mind az ETIAS 
Nemzeti Egységek kötelesek e rendelet 
alkalmazásával összhangban biztosítani a 
személyes adatok feldolgozásának 
biztonságát. Az eu-LISA és az ETIAS 
Nemzeti Egységek együttműködnek a 
biztonsággal kapcsolatos feladatok terén.

(1) Az eu-LISA, az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség és az ETIAS 
Nemzeti Egységek kötelesek e rendelet 
alkalmazásával összhangban biztosítani a 
személyes adatok feldolgozásának 
biztonságát. Az eu-LISA és az ETIAS 
Nemzeti Egységek együttműködnek a 
biztonsággal kapcsolatos feladatok terén.

Or. fr

Módosítás 972
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53 cikk törölve

Önellenőrzés

Az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség, az Europol és a tagállamok 
biztosítják, hogy az ETIAS Információs 
Rendszerben tárolt adatokhoz való 
hozzáférésre jogosult valamennyi hatóság 
megtegye az e rendeletnek való 
megfeleléshez szükséges intézkedéseket, és 
szükség esetén együttműködjön a 
felügyeleti hatósággal.

Or. en

Indokolás

Az 53. cikket töröltük a kettőzések és a 2001/45/EK rendelettel való átfedések elkerülése 
érdekében, a 2001/45/EK rendelet folyamatban lévő felülvizsgálata során elfogadott 
megközelítési móddal összhangban. Ennek kimenetelétől függően szükség lehet a cikk ismételt 
beillesztésére.
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Módosítás 973
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség, az Europol és a tagállamok 
biztosítják, hogy az ETIAS Információs 
Rendszerben tárolt adatokhoz való 
hozzáférésre jogosult valamennyi hatóság 
megtegye az e rendeletnek való 
megfeleléshez szükséges intézkedéseket, és 
szükség esetén együttműködjön a 
felügyeleti hatósággal.

Az eu-LISA, az európai adatvédelmi biztos
és a tagállamok biztosítják, hogy az ETIAS 
Információs Rendszerben tárolt adatokhoz 
való hozzáférésre jogosult valamennyi 
hatóság megtegye az e rendeletnek való 
megfeleléshez szükséges intézkedéseket, és 
szükség esetén együttműködjön a 
felügyeleti hatósággal.

Or. fr

Módosítás 974
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Az 54. cikket töröltük a kettőzések és a 2001/45/EK rendelettel való átfedések elkerülése 
érdekében, a 2001/45/EK rendelet folyamatban lévő felülvizsgálata során elfogadott 
megközelítési móddal összhangban. Ennek kimenetelétől függően szükség lehet a cikk ismételt 
beillesztésére.

Módosítás 975
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 45/2001/EK rendelet 13., 14., 15. és 16. 
cikke, valamint az [(EU) 2016/679 
rendelet] 15., 16., 17. és 18. cikke értelében 
fennálló jogai gyakorlása érdekében 
bármely kérelmezőnek jogában áll az 
ETIAS Központi Egységhez vagy a 
kérelemért felelős ETIAS Nemzeti 
Egységhez fordulni, amely kivizsgálja és 
megválaszolja a megkeresést.

A 45/2001/EK rendelet 13., 14., 15. és 16. 
cikke, valamint az [(EU) 2016/679 
rendelet] 15., 16., 17. és 18. cikke 
értelmében fennálló jogai gyakorlása 
érdekében bármely kérelmezőnek jogában 
áll az ETIAS Központi Egységhez vagy a 
kérelemért felelős ETIAS Nemzeti 
Egységhez fordulni, amely kivizsgálja és 
megválaszolja a megkeresést. Az érintett 
személynek lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy a lehető leghamarabb halasztó 
hatályú fellebbezést terjeszthessen a 
bíróság elé.

Or. fr

Módosítás 976
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy utazási engedélyt annak 
érvényességi ideje alatt módosított az 
ETIAS Központi Egység vagy egy ETIAS 
Nemzeti Egység, az ETIAS Központi 
Rendszer elvégzi a 18. cikkben 
meghatározott automatikus 
adatfeldolgozást annak megállapítására, 
hogy a módosított kérelemfájl 
eredményez-e a 18. cikk (2)–(5) bekezdése 
szerinti találatot. Amennyiben az 
automatizált adatfeldolgozás nem jelez 
találatot, az ETIAS Központi Rendszer 
kiállít egy, az eredetivel megegyező 
érvényességi idejű, módosított utazási 
engedélyt, és értesíti erről a kérelmezőt. 
Amennyiben az automatizált 
adatfeldolgozás egy vagy több találatot 
jelez, a kérelmező által megadott első 
belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége a 15. cikk (2) bekezdésének j) 

törölve
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pontjával összhangban értékeli az illegális 
bevándorlással kapcsolatos biztonsági 
vagy közegészségügyi kockázatot, és 
határoz arról, hogy kiadjon-e egy 
módosított utazási engedélyt, illetve, ha 
arra a következtetésre jut, hogy az utazási 
engedély kiadásának feltételei már nem 
teljesülnek, visszavonja az utazási 
engedélyt.

Or. fr

Módosítás 977
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy utazási engedélyt annak 
érvényességi ideje alatt módosított az 
ETIAS Központi Egység vagy egy ETIAS 
Nemzeti Egység, az ETIAS Központi 
Rendszer elvégzi a 18. cikkben 
meghatározott automatikus 
adatfeldolgozást annak megállapítására, 
hogy a módosított kérelemfájl eredményez-
e a 18. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti 
találatot. Amennyiben az automatizált 
adatfeldolgozás nem jelez találatot, az 
ETIAS Központi Rendszer kiállít egy, az 
eredetivel megegyező érvényességi idejű, 
módosított utazási engedélyt, és értesíti 
erről a kérelmezőt. Amennyiben az 
automatizált adatfeldolgozás egy vagy több 
találatot jelez, a kérelmező által megadott 
első belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége a 15. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjával összhangban értékeli az illegális 
bevándorlással kapcsolatos biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot, és határoz 
arról, hogy kiadjon-e egy módosított 
utazási engedélyt, illetve, ha arra a 
következtetésre jut, hogy az utazási 
engedély kiadásának feltételei már nem 
teljesülnek, visszavonja az utazási 

Amennyiben egy utazási engedélyt annak 
érvényességi ideje alatt módosított az 
ETIAS Központi Egység vagy egy ETIAS 
Nemzeti Egység, az ETIAS Központi 
Rendszer elvégzi a 18. cikkben 
meghatározott automatikus 
adatfeldolgozást annak megállapítására, 
hogy a módosított kérelemfájl eredményez-
e a 18. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti 
találatot. Amennyiben az automatizált 
adatfeldolgozás nem jelez találatot, az 
ETIAS Központi Rendszer kiállít egy, az 
eredetivel megegyező érvényességi idejű, 
módosított utazási engedélyt, és értesíti 
erről a kérelmezőt. Amennyiben az 
automatizált adatfeldolgozás egy vagy több 
találatot jelez, a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége értékeli az illegális 
bevándorlással kapcsolatos, a biztonsági 
vagy a közegészségügyi kockázatot, és 
határoz arról, hogy kiadjon-e egy 
módosított utazási engedélyt, illetve, ha 
arra a következtetésre jut, hogy az utazási 
engedély kiadásának feltételei már nem 
teljesülnek, visszavonja az utazási 
engedélyt.
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engedélyt.

Or. fr

Módosítás 978
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy utazási engedélyt annak 
érvényességi ideje alatt módosított az 
ETIAS Központi Egység vagy egy ETIAS 
Nemzeti Egység, az ETIAS Központi 
Rendszer elvégzi a 18. cikkben 
meghatározott automatikus 
adatfeldolgozást annak megállapítására, 
hogy a módosított kérelemfájl eredményez-
e a 18. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti 
találatot. Amennyiben az automatizált 
adatfeldolgozás nem jelez találatot, az 
ETIAS Központi Rendszer kiállít egy, az 
eredetivel megegyező érvényességi idejű, 
módosított utazási engedélyt, és értesíti 
erről a kérelmezőt. Amennyiben az 
automatizált adatfeldolgozás egy vagy több 
találatot jelez, a kérelmező által megadott 
első belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége a 15. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjával összhangban értékeli az illegális 
bevándorlással kapcsolatos biztonsági 
vagy közegészségügyi kockázatot, és 
határoz arról, hogy kiadjon-e egy 
módosított utazási engedélyt, illetve, ha 
arra a következtetésre jut, hogy az utazási 
engedély kiadásának feltételei már nem 
teljesülnek, visszavonja az utazási 
engedélyt.

Amennyiben egy utazási engedélyt annak 
érvényességi ideje alatt módosított az 
ETIAS Központi Egység vagy egy ETIAS 
Nemzeti Egység, az ETIAS Központi 
Rendszer elvégzi a 18. cikkben 
meghatározott automatikus 
adatfeldolgozást annak megállapítására, 
hogy a módosított kérelemfájl eredményez-
e a 18. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti 
találatot. Amennyiben az automatizált 
adatfeldolgozás nem jelez találatot, az 
ETIAS Központi Rendszer kiállít egy, az 
eredetivel megegyező érvényességi idejű, 
módosított utazási engedélyt, és értesíti 
erről a kérelmezőt. Amennyiben az 
automatizált adatfeldolgozás egy vagy több 
találatot jelez, a kérelmező által megadott 
első belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége a 15. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjával összhangban értékeli a biztonsági 
kockázatot, és határoz arról, hogy kiadjon-
e módosított utazási engedélyt, illetve, ha 
arra a következtetésre jut, hogy az utazási 
engedély kiadásának feltételei már nem 
teljesülnek, visszavonja az utazási 
engedélyt.

Or. fr

Indokolás

Ez a bekezdés nem az információhoz való hozzáférésre, hanem a Nemzeti Egységek eljárására 
vonatkozik.
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Módosítás 979
Sergei Stanishev

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy utazási engedélyt annak 
érvényességi ideje alatt módosított az 
ETIAS Központi Egység vagy egy ETIAS 
Nemzeti Egység, az ETIAS Központi 
Rendszer elvégzi a 18. cikkben 
meghatározott automatikus 
adatfeldolgozást annak megállapítására, 
hogy a módosított kérelemfájl eredményez-
e a 18. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti 
találatot. Amennyiben az automatizált 
adatfeldolgozás nem jelez találatot, az 
ETIAS Központi Rendszer kiállít egy, az 
eredetivel megegyező érvényességi idejű, 
módosított utazási engedélyt, és értesíti 
erről a kérelmezőt. Amennyiben az 
automatizált adatfeldolgozás egy vagy több 
találatot jelez, a kérelmező által megadott 
első belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége a 15. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjával összhangban értékeli az 
irreguláris migrációval kapcsolatos 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatot, és határoz arról, hogy kiadjon-
e egy módosított utazási engedélyt, illetve, 
ha arra a következtetésre jut, hogy az 
utazási engedély kiadásának feltételei már 
nem teljesülnek, visszavonja az utazási 
engedélyt.

Amennyiben egy utazási engedélyt annak 
érvényességi ideje alatt módosított az 
ETIAS Központi Egység vagy egy ETIAS 
Nemzeti Egység, az ETIAS Központi 
Rendszer elvégzi a 18. cikkben 
meghatározott automatikus 
adatfeldolgozást annak megállapítására, 
hogy a módosított kérelemfájl eredményez-
e a 18. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti 
találatot. Amennyiben az automatizált 
adatfeldolgozás nem jelez találatot, az 
ETIAS Központi Rendszer kiállít egy, az 
eredetivel megegyező érvényességi idejű, 
módosított utazási engedélyt, és értesíti 
erről a kérelmezőt. Amennyiben az 
automatizált adatfeldolgozás egy vagy több 
találatot jelez, a felelős tagállam ETIAS 
Nemzeti Egysége a 22. cikk (1) 
bekezdésével összhangban értékeli a 
biztonsági vagy a közegészségügyi 
kockázatot, és határoz arról, hogy kiadjon-
e egy módosított utazási engedélyt, illetve, 
ha arra a következtetésre jut, hogy az 
utazási engedély kiadásának feltételei már 
nem teljesülnek, visszavonja az utazási 
engedélyt.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek kiegyensúlyozottabb felelősségmegosztást kell előirányoznia a tagállamok 
nemzeti egységei között, a 22. cikk (1) bekezdésének módosításai szerint.

Módosítás 980
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Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy utazási engedélyt annak 
érvényességi ideje alatt módosított az 
ETIAS Központi Egység vagy egy ETIAS 
Nemzeti Egység, az ETIAS Központi 
Rendszer elvégzi a 18. cikkben 
meghatározott automatikus 
adatfeldolgozást annak megállapítására, 
hogy a módosított kérelemfájl eredményez-
e a 18. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti 
találatot. Amennyiben az automatizált 
adatfeldolgozás nem jelez találatot, az 
ETIAS Központi Rendszer kiállít egy, az 
eredetivel megegyező érvényességi idejű, 
módosított utazási engedélyt, és értesíti 
erről a kérelmezőt. Amennyiben az 
automatizált adatfeldolgozás egy vagy több 
találatot jelez, a kérelmező által megadott 
első belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége a 15. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjával összhangban értékeli az
irreguláris migrációval kapcsolatos
biztonsági vagy közegészségügyi
kockázatot, és határoz arról, hogy kiadjon-
e egy módosított utazási engedélyt, illetve, 
ha arra a következtetésre jut, hogy az 
utazási engedély kiadásának feltételei már 
nem teljesülnek, visszavonja az utazási 
engedélyt.

Amennyiben egy utazási engedélyt annak 
érvényességi ideje alatt módosított az 
ETIAS Központi Egység vagy egy ETIAS 
Nemzeti Egység, az ETIAS Központi 
Rendszer elvégzi a 18. cikkben 
meghatározott automatikus 
adatfeldolgozást annak megállapítására, 
hogy a módosított kérelemfájl eredményez-
e a 18. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti 
találatot. Amennyiben az automatizált 
adatfeldolgozás nem jelez találatot, az 
ETIAS Központi Rendszer kiállít egy, az 
eredetivel megegyező érvényességi idejű, 
módosított utazási engedélyt, és értesíti 
erről a kérelmezőt. Amennyiben az 
automatizált adatfeldolgozás egy vagy több 
találatot jelez, a kérelmező által megadott 
első belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége a 15. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjával összhangban értékeli a biztonsági 
kockázatot, és határoz arról, hogy kiadjon-
e módosított utazási engedélyt, illetve, ha 
arra a következtetésre jut, hogy az utazási 
engedély kiadásának feltételei már nem 
teljesülnek, visszavonja az utazási 
engedélyt.

Or. en

Módosítás 981
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy utazási engedélyt annak Amennyiben egy utazási engedélyt annak 
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érvényességi ideje alatt módosított az 
ETIAS Központi Egység vagy egy ETIAS 
Nemzeti Egység, az ETIAS Központi 
Rendszer elvégzi a 18. cikkben 
meghatározott automatikus 
adatfeldolgozást annak megállapítására, 
hogy a módosított kérelemfájl eredményez-
e a 18. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti 
találatot. Amennyiben az automatizált 
adatfeldolgozás nem jelez találatot, az 
ETIAS Központi Rendszer kiállít egy, az 
eredetivel megegyező érvényességi idejű, 
módosított utazási engedélyt, és értesíti 
erről a kérelmezőt. Amennyiben az 
automatizált adatfeldolgozás egy vagy több 
találatot jelez, a kérelmező által megadott 
első belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége a 15. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjával összhangban értékeli az 
irreguláris migrációval kapcsolatos 
biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatot, és határoz arról, hogy kiadjon-
e egy módosított utazási engedélyt, illetve, 
ha arra a következtetésre jut, hogy az 
utazási engedély kiadásának feltételei már 
nem teljesülnek, visszavonja az utazási 
engedélyt.

érvényességi ideje alatt módosított az 
ETIAS Központi Egység vagy egy ETIAS 
Nemzeti Egység, az ETIAS Központi 
Rendszer elvégzi a 18. cikkben 
meghatározott automatikus 
adatfeldolgozást annak megállapítására, 
hogy a módosított kérelemfájl eredményez-
e a 18. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti 
találatot. Amennyiben az automatizált 
adatfeldolgozás nem jelez találatot, az 
ETIAS Központi Rendszer kiállít egy, az 
eredetivel megegyező érvényességi idejű, 
módosított utazási engedélyt, és értesíti 
erről a kérelmezőt. Amennyiben az 
automatizált adatfeldolgozás egy vagy több 
találatot jelez, a kérelmező által megadott 
első belépési tagállam ETIAS Nemzeti 
Egysége a 15. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjával összhangban értékeli az illegális
migrációval kapcsolatos biztonsági vagy 
közegészségügyi kockázatot, és határoz 
arról, hogy kiadjon-e egy módosított 
utazási engedélyt, illetve, ha arra a 
következtetésre jut, hogy az utazási 
engedély kiadásának feltételei már nem 
teljesülnek, visszavonja az utazási 
engedélyt.

Or. en

Módosítás 982
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETIAS Központi Rendszerben 
tárolt személyes adatok nem továbbíthatók 
vagy tehetőek hozzáférhetővé harmadik 
ország, nemzetközi szervezet, vagy 
bármely magánfél számára, az Interpolnak 
a 18. cikk (2) bekezdésének b) és m) 
pontjában említett, automatizált 
feldolgozás céljából történő adattovábbítás 
kivételével. A személyes adatok 

(1) Az ETIAS Központi Rendszerben 
tárolt személyes adatokat tilos továbbítani 
vagy hozzáférhetővé tenni harmadik 
ország, nemzetközi szervezet, vagy 
bármely magánfél számára.
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Interpolnak történő továbbítására a 
45/2001/EK rendelet 9. cikkének 
rendelkezései vonatkoznak.

Or. fr

Módosítás 983
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a személyes adatok, 
amelyekhez valamely tagállam az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett célból az ETIAS 
Központi Rendszerben hozzáfért, nem 
továbbíthatók vagy tehetők hozzáférhetővé 
harmadik ország, nemzetközi szervezet 
vagy az Unióban vagy azon kívül 
letelepedett magánfél számára. E tilalom 
akkor is alkalmazandó, ha az adatok 
nemzeti szinten vagy a tagállamok között 
további feldolgozás tárgyát képezik.

törölve

Or. en

Indokolás

Az 1. cikk (2) bekezdése törlendő.

Módosítás 984
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a személyes adatok, 
amelyekhez valamely tagállam az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett célból az ETIAS 
Központi Rendszerben hozzáfért, nem 
továbbíthatók vagy tehetőek 
hozzáférhetővé harmadik ország, 

(2) Azok a személyes adatok, 
amelyekhez valamely tagállam vagy az 
Europol az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett célból az ETIAS Központi 
Rendszerben hozzáfért, nem továbbíthatók 
vagy tehetőek hozzáférhetővé harmadik 
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nemzetközi szervezet vagy az Unióban 
vagy azon kívül letelepedett magánfél 
számára. E tilalom akkor is alkalmazandó, 
ha az adatok nemzeti szinten vagy a 
tagállamok között további feldolgozás 
tárgyát képezik.

ország, nemzetközi szervezet vagy az 
Unióban vagy azon kívül letelepedett 
magánfél számára. E tilalom akkor is 
alkalmazandó, ha az adatok nemzeti 
szinten vagy a tagállamok között további 
feldolgozás tárgyát képezik.

Or. fr

Módosítás 985
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a személyes adatok, 
amelyekhez valamely tagállam vagy az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett célból az 
ETIAS Központi Rendszerben hozzáfértek, 
nem továbbíthatók vagy tehetőek 
hozzáférhetővé harmadik ország, 
nemzetközi szervezet vagy az Unióban 
vagy azon kívül letelepedett magánfél 
számára. E tilalom akkor is alkalmazandó, 
ha az adatok nemzeti szinten vagy a 
tagállamok között további feldolgozás 
tárgyát képezik.

(2) Azok a személyes adatok, 
amelyekhez valamely tagállam az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett célból az ETIAS 
Központi Rendszerben hozzáfért, nem 
továbbíthatók vagy tehetőek 
hozzáférhetővé harmadik ország, 
nemzetközi szervezet vagy az Unióban 
vagy azon kívül letelepedett magánfél 
számára. E tilalom akkor is alkalmazandó, 
ha az adatok nemzeti szinten vagy a 
tagállamok között további feldolgozás 
tárgyát képezik.

Or. en

Módosítás 986
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a személyes adatok, 
amelyekhez valamely tagállam az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett célból az ETIAS 
Központi Rendszerben hozzáfért, nem 

(2) Azok a személyes adatok, 
amelyekhez valamely tagállam az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett célból az ETIAS 
Központi Rendszerben hozzáfért, tilos 
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továbbíthatók vagy tehetőek 
hozzáférhetővé harmadik ország, 
nemzetközi szervezet vagy az Unióban 
vagy azon kívül letelepedett magánfél 
számára. E tilalom akkor is alkalmazandó, 
ha az adatok nemzeti szinten vagy a 
tagállamok között további feldolgozás 
tárgyát képezik.

továbbítani vagy hozzáférhetővé tenni
harmadik ország, nemzetközi szervezet 
vagy az Unióban vagy azon kívül 
letelepedett magánfél számára. E tilalom 
akkor is alkalmazandó, ha az adatok 
nemzeti szinten vagy a tagállamok között 
további feldolgozás tárgyát képezik.

Or. fr

Módosítás 987
Brice Hortefeux, Rachida Dati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdéstől eltérve, az 
ETIAS központi Rendszerből a migrációs 
hatóságok által a 42a. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően lehívott adatok 
egyedi esetekben továbbíthatók harmadik 
országoknak, ha erre visszaküldés céljából 
van szükség, azonban kizárólag akkor, ha 
teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a Bizottság az (EU) 2016/679 rendelet 
45. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban a személyes adatoknak 
harmadik országokban biztosított 
védelmet illetően megfelelőségi 
határozatot hozott, vagy az (EU) 2016/697 
rendelet 49. cikke (1) bekezdésének d) 
pontjával összhangban az adattovábbítás 
szükségességét fontos közérdek igazolja;

b) a tagállam tájékoztatja a kötelezettség 
által érintett harmadik országot, hogy az 
adatok kizárólag abból a célból 
használhatók fel, amelyek érdekében azok 
továbbításra kerültek;

c) az adatok továbbítása vagy 
rendelkezésre bocsátása az uniós jog 
adatvédelemmel kapcsolatos 
rendelkezéseivel, valamint az adatokat 
továbbító vagy rendelkezésre bocsátó 
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tagállam nemzeti jogával összhangban 
történik, beleértve az adatbiztonságra és 
az adatvédelemre vonatkozó jogi 
rendelkezéseket;

Or. fr

Módosítás 988
Brice Hortefeux, Rachida Dati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A (2) bekezdéstől eltérve, az 
ETIAS Központi Rendszerből a migrációs 
hatóságok által az 1. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően lehívott adatok 
egyedi esetekben továbbíthatók harmadik 
országoknak, ha erre a visszaküldés 
céljából van szükség, azonban kizárólag 
akkor, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a) sürgősség miatt kivételes esetekben, 
amikor a jelen rendelet 3. cikke (1) 
bekezdésének l) és m) pontja szerinti 
terrorista bűncselekmény vagy súlyos 
bűncselekmény bekövetkezésének 
azonnali és súlyos fenyegetése áll fenn;

b) az adatok továbbítására az (EU) 
2016/680 irányelv szerinti alkalmazandó 
feltételekkel összhangban kerül sor,

c) a kérelmező harmadik ország által 
tárolt információkat viszonossági alapon 
továbbítják a tagállamok számára.

Amennyiben egy adattovábbítás a jelen 
bekezdés alapján kerül végrehajtásra, azt 
megfelelően dokumentálni kell. A 
szolgáltatott dokumentumokat kérés 
esetén az illetékes felügyeleti hatóság 
rendelkezésére kell bocsátani, és 
tartalmazniuk kell az adattovábbítás 
dátumát és idejét, az illetékes átvevő 
hatóságra vonatkozó információkat, az 
adattovábbítás indokolását és a továbbított 
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személyes adatokat.

Or. fr

Módosítás 989
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti felügyeleti hatóság által 
gyakorolt felügyelet

A nemzeti felügyeleti hatóság által végzett 
ellenőrzések

Or. en

Módosítás 990
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
felügyeleti hatóságuk rendelkezzen az e 
rendelet alapján ráruházott feladatok 
ellátásához szükséges erőforrásokkal.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
felügyeleti hatóságuk rendelkezzen az e 
rendelet alapján ráruházott feladatok 
ellátásához szükséges erőforrásokkal és 
szakértelemmel.

Or. en

Módosítás 991
Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ennek keretében összegyűjtött 
adatokat továbbítani kell az eu-LISA 
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számára annak érdekében, hogy az 50., 
51. és 52. cikkel összhangban teljesíteni 
tudja a felügyeleti feladatait, valamit az 
európai adatvédelmi biztos számára, hogy 
az 57. cikk értelmében gyakorolni tudja a 
felügyeleti jogkörét.

Or. fr

Módosítás 992
Jan Philipp Albrecht

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ellenőrzési jelentést
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 993
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai adatvédelmi biztos által 
gyakorolt felügyelet

Az európai adatvédelmi biztos által végzett 
ellenőrzések

Or. en

Módosítás 994
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az európai adatvédelmi biztos biztosítja, 
hogy legalább négyévente, a megfelelő 
nemzetközi ellenőrzési szabványoknak 
megfelelően ellenőrizzék az eu-LISA és az
ETIAS Központi Egység által a személyes 
adatok feldolgozásával kapcsolatosan 
folytatott tevékenységeket. Az auditról 
készült jelentést meg kell küldeni az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az eu-
LISA-nak, a Bizottságnak és a 
tagállamoknak. Az eu-LISA és az Európai 
Határ- és Partvédelmi Ügynökség számára 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
jelentések elfogadását megelőzően 
észrevételeket tegyenek.

Az európai adatvédelmi biztos biztosítja, 
hogy legalább négyévente, a megfelelő 
nemzetközi ellenőrzési szabványoknak 
megfelelően ellenőrizzék az eu-LISA és az 
ETIAS Központi Egység által a személyes 
adatok feldolgozásával kapcsolatosan 
folytatott tevékenységeket. Az auditról 
készült jelentést meg kell küldeni az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az eu-
LISA-nak, a Bizottságnak és a 
tagállamoknak, és nyilvánosságra kell 
hozni. Az eu-LISA és az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség számára 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
jelentések elfogadását megelőzően 
észrevételeket tegyenek. Az európai 
adatvédelmi biztosnak rendelkeznie kell az 
e rendelet alapján ráruházott feladatok 
ellátásához szükséges erőforrásokkal és 
szakértelemmel.

Or. en

Indokolás

Az 56. cikk módosításaival összhangban.

Módosítás 995
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai adatvédelmi biztos biztosítja, 
hogy legalább négyévente, a megfelelő 
nemzetközi ellenőrzési szabványoknak 
megfelelően ellenőrizzék az eu-LISA és az 
ETIAS Központi Egység által a személyes 
adatok feldolgozásával kapcsolatosan 
folytatott tevékenységeket. Az 
ellenőrzésről készült jelentést megküldik 
az Európai Parlament, a Tanács, az eu-
LISA, a Bizottság és a tagállamok számára. 
Az eu-LISA és az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség számára 

Az európai adatvédelmi biztos biztosítja, 
hogy legalább négyévente, a megfelelő 
nemzetközi ellenőrzési szabványoknak 
megfelelően ellenőrizzék az Európai 
Határ- és Partvédelmi Ügynökség, az eu-
LISA és az ETIAS Központi Egység által a 
személyes adatok feldolgozásával 
kapcsolatosan folytatott tevékenységeket. 
Az ellenőrzésről készült jelentést 
megküldik az Európai Parlament, a Tanács, 
az eu-LISA, a Bizottság és a tagállamok 
számára. Az eu-LISA és az Európai Határ-
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lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
jelentések elfogadását megelőzően 
észrevételeket tehessenek.

és Partvédelmi Ügynökség számára 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
ellenőrzésről készült jelentés elfogadását 
megelőzően észrevételeket tehessenek.

Or. fr

Módosítás 996
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai adatvédelmi biztosnak ehhez 
rendelkeznie kell a szükséges 
erőforrásokkal, ideértve az anyagi 
forrásokat és a szükséges információkat 
is.

Or. fr

Módosítás 997
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai adatvédelmi biztos 
nemzeti részvételt igénylő, sajátos 
kérdésekben szoros együttműködést folytat 
a nemzeti ellenőrző szervekkel, különösen 
akkor, ha az európai adatvédelmi biztos 
vagy egy nemzeti ellenőrző szerv súlyos 
eltéréseket talál a tagállamok gyakorlatai 
között, vagy az ETIAS kommunikációs 
csatornákon zajló, potenciálisan 
jogszerűtlen adattovábbítást tár fel, 
illetőleg az egy vagy több nemzeti 
ellenőrző szerv által e rendelet 
végrehajtásával és értelmezésével 
kapcsolatban feltett kérdésekkel 

(1) Az (EU) 2017/XX rendelet 62. 
cikke szerint [a 45/2001 rendeletet 
hatályon kívül helyező új javaslat] az
európai adatvédelmi biztos nemzeti 
részvételt igénylő, sajátos kérdésekben 
szoros együttműködést folytat a nemzeti 
ellenőrző szervekkel, különösen akkor, ha 
az európai adatvédelmi biztos vagy egy 
nemzeti ellenőrző szerv súlyos eltéréseket 
talál a tagállamok gyakorlatai között, vagy 
az ETIAS kommunikációs csatornákon 
zajló, potenciálisan jogszerűtlen 
adattovábbítást tár fel, illetőleg az egy vagy 
több nemzeti ellenőrző szerv által e 
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összefüggésben. rendelet végrehajtásával és értelmezésével 
kapcsolatban feltett kérdésekkel 
összefüggésben.

Or. en

Módosítás 998
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
esetekben az európai adatvédelmi biztos és 
az adatvédelmi felügyeletet ellátó nemzeti 
felügyeleti hatóságok – saját 
hatáskörükben eljárva – szükség szerint
információcserét folytatnak, támogatják 
egymást ellenőrzések és vizsgálatok 
elvégzésében, megvizsgálják az e rendelet 
értelmezésével vagy alkalmazásával 
kapcsolatos nehézségeket, tanulmányozzák 
a független felügyelet vagy az érintett 
jogainak gyakorlásával kapcsolatos 
problémákat, közös megoldásokra irányuló 
összehangolt javaslatokat állítanak össze 
bármely probléma tekintetében, valamint 
előmozdítják az adatvédelmi jogok 
tudatosítását.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
esetekben az európai adatvédelmi biztos és 
az adatvédelmi felügyeletet ellátó nemzeti 
felügyeleti hatóságok – saját 
hatáskörükben eljárva – kötelezően
információcserét folytatnak, támogatják 
egymást ellenőrzések és vizsgálatok 
elvégzésében, megvizsgálják az e rendelet 
értelmezésével vagy alkalmazásával 
kapcsolatos nehézségeket, tanulmányozzák 
a független felügyelet vagy az érintett 
jogainak gyakorlásával kapcsolatos 
problémákat, közös megoldásokra irányuló 
összehangolt javaslatokat állítanak össze 
bármely probléma tekintetében, valamint 
előmozdítják az adatvédelmi jogok 
tudatosítását.

Or. en

Módosítás 999
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en



PE609.323v02-00 116/163 AM\1135937HU.docx

HU

Indokolás

Ezzel a kérdéssel a 2001/45/EK rendelet már foglalkozik. Töröltük, hogy elkerüljük az azzal 
kapcsolatos zavarokat, hogy mely szabályok az irányadók.

Módosítás 1000
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Az 1. cikk (2) bekezdése törlendő.

Módosítás 1001
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon honlappal és mobil 
eszközökhöz használatos mobil 
alkalmazással kapcsolatos információkról, 
amelyek segítségével a kérelem 
elindítható;

b) azon honlappal és mobil 
eszközökhöz használatos mobil 
alkalmazással, amelyek segítségével a 
kérelem elindítható, és a tagállami 
konzulátusokon vagy az EU harmadik 
országokban található képviseletein 
történő kivételes benyújtási eljárásokkal 
kapcsolatos információkról, amelyeket az 
539/2001/EK tanácsi rendelet II. 
melléklete sorol fel;

Or. en

Módosítás 1002
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Gérard Deprez, Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) azon tényről, hogy az utazási 
engedély a kérelmi formanyomtatványon 
feltüntetett úti okmányhoz kapcsolódik, és 
hogy következésképpen, az úti okmány 
érvényességének lejárta, vagy az úti 
okmányt érintő mindennemű változás az 
utazási engedély érvénytelenségét, illetve 
határátlépéskor az utazási engedély 
elismerésének a megtagadását vonja 
maga után;

Or. fr

Módosítás 1003
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk - 1 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azon tényről, hogy a kérelmekkel 
kapcsolatos elutasító határozatokról 
értesíteni kell a kérelmezőt, valamint adott 
esetben az ilyen határozatoknak 
tartalmazniuk kell az elutasítás alapjául 
szolgáló indokokat, továbbá hogy azon 
kérelmezők, akiknek kérelmét elutasították, 
jogorvoslattal élhetnek, tájékoztatást 
nyújtva a jogorvoslat esetén követendő 
eljárásról, ideértve az illetékes hatóságot, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejét is;

d) azon tényről, hogy a kérelmekkel 
kapcsolatos elutasító határozatokról 
értesíteni kell a kérelmezőt, valamint adott 
esetben az ilyen határozatoknak 
tartalmazniuk kell az elutasítás alapjául 
szolgáló indokokat, továbbá hogy azon 
kérelmezők, akiknek kérelmét elutasították, 
vízumért folyamodhatnak;

Or. en

Módosítás 1004
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk - 1 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azon tényről, hogy a kérelmekkel 
kapcsolatos elutasító határozatokról 
értesíteni kell a kérelmezőt, valamint adott 
esetben az ilyen határozatoknak 
tartalmazniuk kell az elutasítás alapjául 
szolgáló indokokat, továbbá hogy azon 
kérelmezők, akiknek kérelmét elutasították, 
jogorvoslattal élhetnek, tájékoztatást 
nyújtva a jogorvoslat esetén követendő 
eljárásról, ideértve az illetékes hatóságot, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejét is;

d) azon tényről, hogy a kérelmekkel 
kapcsolatos elutasító határozatokról 
értesíteni kell a kérelmezőt, valamint adott 
esetben az ilyen határozatoknak 
egyértelműen tartalmazniuk kell az 
elutasítás alapjául szolgáló indokokat, 
továbbá hogy azon kérelmezőknek, 
akiknek kérelmét elutasították, jogik van a 
hatékony jogorvoslathoz és a 
fellebbezéshez, tájékoztatást nyújtva a 
jogorvoslat vagy fellebbezés esetén 
követendő eljárásról, ideértve az illetékes 
hatóságot, valamint a jogorvoslati kérelem 
vagy a fellebbezés benyújtásának 
határidejét is;

Or. en

Módosítás 1005
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk - 1 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azon tényről, hogy a kérelmekkel 
kapcsolatos elutasító határozatokról 
értesíteni kell a kérelmezőt, valamint adott 
esetben az ilyen határozatoknak 
tartalmazniuk kell az elutasítás alapjául 
szolgáló indokokat, továbbá hogy azon 
kérelmezők, akiknek kérelmét elutasították, 
jogorvoslattal élhetnek, tájékoztatást 
nyújtva a jogorvoslat esetén követendő 
eljárásról, ideértve az illetékes hatóságot, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejét is;

d) azon tényről, hogy a kérelmekkel 
kapcsolatos elutasító határozatokról 
értesíteni kell a kérelmezőt, valamint az 
ilyen határozatoknak tartalmazniuk kell az 
elutasítás alapjául szolgáló indokokat, 
továbbá hogy azon kérelmezők, akiknek 
kérelmét elutasították, jogorvoslattal 
élhetnek, tájékoztatást nyújtva a 
jogorvoslat esetén követendő eljárásról, 
ideértve az illetékes hatóságot, valamint a 
jogorvoslati kérelem benyújtásának 
határidejét is;
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Or. fr

Módosítás 1006
Gérard Deprez, Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) azon tényről, hogy kivételes 
esetben kiadható korlátozott területi 
érvényességű utazási engedély, 
amennyiben ezt az érintett tagállam 
humanitárius okokból, nemzeti érdekből 
vagy nemzetközi kötelezettségei folytán 
szükségesnek véli, annak ellenére, hogy az 
értékelési folyamat még nem zárult le, 
illetőleg hogy egy utazási engedélyt 
elutasítottak, megsemmisítettek vagy 
visszavontak.

Or. fr

Indokolás

A nyilvánosságot tájékoztatni kell e lehetőségről.

Módosítás 1007
Monika Hohlmeier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az utazási engedély birtokosai 
kötelesek naprakészen tartani a 
kérelemben közölt adatokat;

Or. en

Módosítás 1008
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Ezt a tájékoztató kampányt a tagállamok 
összes hivatalos nyelvén és legalább a
minden olyan harmadik ország egyik 
hivatalos nyelvén el kell indítani, 
amelynek állampolgárai ezen rendelet 
hatálya alá tartoznak.

Or. en

Módosítás 1009
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az eu-LISA a rendszer – és a 
kapcsolódó kommunikációs 
infrastruktúra – fizikai felépítésének a 
tervét, a kialakítását és fejlesztését, 
valamint a központi rendszer, az egységes 
interfészek és a kommunikációs 
infrastruktúra tekintetében a műszaki 
előírásokat és azok továbbfejlesztését a 
„célhoz kötöttség” és a „magánélet 
védelme és adatvédelem” elveire kell, 
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hogy alapozza. Biztosítania kell továbbá, 
hogy az ETIAS használatakor minden 
felhasználó betartja az adatvédelmi 
rendelkezéseket.

Or. fr

Módosítás 1010
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1011
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvánosan elérhető honlapot, a 
mobil alkalmazást és a fuvarozók által 
használatos internetes átjárót támogató 
infrastruktúrát az eu-LISA helyszínein 

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

elhelyezni. Ezen infrastruktúrák 
földrajzilag elosztottak kell, hogy 
legyenek, az e rendeletben meghatározott 
funkcióknak a biztonságra, a rendelkezésre 
állásra, a minőségre és a sebességre 
vonatkozóan a (3) bekezdésben 
megállapított feltételekkel összhangban 
történő ellátása érdekében.

Or. fr

Módosítás 1012
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eu-LISA felel az ETIAS Információs 
Rendszer kifejlesztéséért, valamint az 
ETIAS Központi Rendszer és a 10. 
cikkben említett információs rendszerek 
közötti interoperabilitás létrehozásához 
szükséges minden fejlesztésért.

törölve

Or. fr

Módosítás 1013
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eu-LISA felel az ETIAS Információs 
Rendszer kifejlesztéséért, valamint az 
ETIAS Központi Rendszer és a 10. cikkben 
említett információs rendszerek közötti 
interoperabilitás létrehozásához szükséges 
minden fejlesztésért.

Az eu-LISA felel az ETIAS Információs 
Rendszer technikai kifejlesztéséért, 
valamint az ETIAS Központi Rendszer és a 
10. cikkben említett információs 
rendszerek közötti interoperabilitás 
létrehozásához szükséges minden 
technikai fejlesztésért. A végső 
felelősséget az Európai Határ- és 
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Partvédelmi Ügynökség viseli, amelynek 
az eu-LISA mindig beszámolási 
kötelességgel tartozik, a 65. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja szerint.

Or. en

Módosítás 1014
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eu-LISA meghatározza a rendszer – és 
a kapcsolódó kommunikációs 
infrastruktúra – fizikai felépítését, 
valamint a központi rendszer és az 
egységes interfészek tekintetében a 
műszaki előírásokat és azok 
továbbfejlesztését, amelyeket a Bizottság 
jóváhagyását követően az igazgatótanács 
fogad el. Az eu-LISA továbbá minden 
olyan kiigazítást végrehajt a 
határregisztrációs rendszerben, a SIS-ben, 
az Eurodacban, az ECRIS-ben és a VIS-
ben, amelyre az ETIAS rendszerrel való 
interoperabilitáshoz szükség van.

törölve

Or. fr

Módosítás 1015
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eu-LISA meghatározza a rendszer – és 
a kapcsolódó kommunikációs 
infrastruktúra – fizikai felépítését, valamint 
a központi rendszer és az egységes 
interfészek tekintetében a műszaki 

Az eu-LISA meghatározza a rendszer – és 
a kapcsolódó kommunikációs 
infrastruktúra – fizikai felépítését, valamint 
a központi rendszer és az egységes 
interfészek tekintetében a műszaki 
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előírásokat és azok továbbfejlesztését, 
amelyeket a Bizottság jóváhagyását 
követően az igazgatótanács fogad el. Az 
eu-LISA továbbá minden olyan kiigazítást 
végrehajt a határregisztrációs rendszerben, 
a SIS-ben, az Eurodacban, az ECRIS-ben 
és a VIS-ben, amelyre az ETIAS 
rendszerrel való interoperabilitáshoz 
szükség van.

előírásokat és azok továbbfejlesztését, 
amelyeket felülvizsgálnak és kedvező 
eredmények esetén a Bizottság 
jóváhagyását követően az igazgatótanács 
és az európai adatvédelmi biztos fogad el. 
Az eu-LISA továbbá minden olyan 
kiigazítást végrehajt a határregisztrációs 
rendszerben vagy a SIS-ben, amelyre az 
ETIAS rendszerrel való 
interoperabilitáshoz szükség van. Az eu-
LISA betartja a beépített és 
alapértelmezett adatvédelem alapelvét, az 
(EU) 2016/679 rendeletben foglaltak 
szerint.

Or. en

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos ajánlása.

Módosítás 1016
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eu-LISA meghatározza a rendszer – és 
a kapcsolódó kommunikációs 
infrastruktúra – fizikai felépítését, valamint 
a központi rendszer és az egységes 
interfészek tekintetében a műszaki 
előírásokat és azok továbbfejlesztését, 
amelyeket a Bizottság jóváhagyását 
követően az igazgatótanács fogad el. Az 
eu-LISA továbbá minden olyan kiigazítást 
végrehajt a határregisztrációs 
rendszerben, a SIS-ben, az Eurodacban, 
az ECRIS-ben és a VIS-ben, amelyre az 
ETIAS rendszerrel való 
interoperabilitáshoz szükség van.

Az eu-LISA meghatározza a rendszer – és 
a kapcsolódó kommunikációs 
infrastruktúra – fizikai felépítését, valamint 
a központi rendszer és az egységes 
interfészek tekintetében a műszaki 
előírásokat és azok továbbfejlesztését, 
amelyeket a Bizottság jóváhagyását 
követően az igazgatótanács fogad el.

Or. en
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Módosítás 1017
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eu-LISA meghatározza a rendszer – és 
a kapcsolódó kommunikációs 
infrastruktúra – fizikai felépítését, valamint 
a központi rendszer és az egységes 
interfészek tekintetében a műszaki 
előírásokat és azok továbbfejlesztését, 
amelyeket a Bizottság jóváhagyását 
követően az igazgatótanács fogad el. Az 
eu-LISA továbbá minden olyan kiigazítást 
végrehajt a határregisztrációs rendszerben, 
a SIS-ben, az Eurodacban, az ECRIS-ben 
és a VIS-ben, amelyre az ETIAS 
rendszerrel való interoperabilitáshoz 
szükség van.

Az eu-LISA – a tagállamokkal 
együttműködve – meghatározza a rendszer 
– és a kapcsolódó kommunikációs 
infrastruktúra – fizikai felépítését, valamint 
a központi rendszer és az egységes nemzeti
interfészek tekintetében a műszaki 
előírásokat és azok továbbfejlesztését, 
amelyeket a Bizottság jóváhagyását 
követően az igazgatótanács fogad el. Az 
eu-LISA továbbá minden olyan kiigazítást 
végrehajt a határregisztrációs rendszerben, 
a SIS-ben, az Eurodacban, az ECRIS-ben 
és a VIS-ben, amelyre az ETIAS 
rendszerrel való interoperabilitáshoz 
szükség van.

Or. fr

Módosítás 1018
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eu-LISA meghatározza a rendszer – és 
a kapcsolódó kommunikációs 
infrastruktúra – fizikai felépítését, valamint 
a központi rendszer és az egységes 
interfészek tekintetében a műszaki 
előírásokat és azok továbbfejlesztését, 
amelyeket a Bizottság jóváhagyását 
követően az igazgatótanács fogad el. Az 
eu-LISA továbbá minden olyan kiigazítást 
végrehajt a határregisztrációs 
rendszerben, a SIS-ben, az Eurodacban, 

Az eu-LISA meghatározza a rendszer – és 
a kapcsolódó kommunikációs 
infrastruktúra – fizikai felépítését, valamint 
a központi rendszer és az egységes 
interfészek tekintetében a műszaki 
előírásokat és azok továbbfejlesztését, 
amelyeket a Bizottság jóváhagyását 
követően az igazgatótanács fogad el. Az 
eu-LISA továbbá minden olyan kiigazítást 
végrehajt a SIS-ben, amelyre az ETIAS 
rendszerrel való interoperabilitáshoz 
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az ECRIS-ben és a VIS-ben, amelyre az 
ETIAS rendszerrel való 
interoperabilitáshoz szükség van.

szükség van.

Or. fr

Módosítás 1019
Kinga Gál

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eu-LISA meghatározza a rendszer – és 
a kapcsolódó kommunikációs 
infrastruktúra – fizikai felépítését, valamint 
a központi rendszer és az egységes 
interfészek tekintetében a műszaki 
előírásokat és azok továbbfejlesztését, 
amelyeket a Bizottság jóváhagyását 
követően az igazgatótanács fogad el. Az 
eu-LISA továbbá minden olyan kiigazítást 
végrehajt a határregisztrációs rendszerben, 
a SIS-ben, az Eurodacban, az ECRIS-ben 
és a VIS-ben, amelyre az ETIAS 
rendszerrel való interoperabilitáshoz 
szükség van.

Az eu-LISA meghatározza a rendszer – és 
a kapcsolódó kommunikációs 
infrastruktúra – felépítését, valamint a 
központi rendszer és az egységes 
interfészek tekintetében a műszaki 
előírásokat és azok továbbfejlesztését, 
amelyeket a Bizottság jóváhagyását 
követően az igazgatótanács fogad el. Az 
eu-LISA továbbá minden olyan kiigazítást 
végrehajt a határregisztrációs rendszerben, 
a SIS-ben, az Eurodacban, az ECRIS-ben 
és a VIS-ben, amelyre az ETIAS 
rendszerrel való interoperabilitáshoz 
szükség van.

Or. en

Indokolás

Egy informatikai rendszer kifejlesztése, például az ETIAS-rendszer számára, messze 
meghaladja a fizikai elrendezés kérdéskörét, és más olyan témákat is felölel mint a 
funkcionális vagy logikai architektúrák, valamint olyan adatmodellek, amelyek a 
rendszerfejlesztés elválaszthatatlan részeit alkotják.

Módosítás 1020
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az eu-LISA e rendelet hatálybalépését és a 
15. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 16. cikk 
(4) bekezdésében, a 28. cikk (5) 
bekezdésében, a 39. cikk (3) bekezdésében, 
a 40. cikk (2) bekezdésében, valamint a 72. 
cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt 
intézkedések Bizottság általi elfogadását 
követően késedelem nélkül kifejleszti és 
üzembe helyezi a központi rendszert, a 
nemzeti egységes interfészeket, valamint a 
kommunikációs infrastruktúrát.

Az eu-LISA e rendelet hatálybalépését és a 
15. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 16. cikk 
(4) bekezdésében, a 39. cikk (3) 
bekezdésében, a 40. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a 72. cikk (1) és (4) bekezdésében 
foglalt intézkedések Bizottság általi 
elfogadását követően késedelem nélkül 
kifejleszti és üzembe helyezi a központi 
rendszert, a nemzeti egységes 
interfészeket, valamint a kommunikációs 
infrastruktúrát.

Or. en

Módosítás 1021
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eu-LISA meghatározza az ETIAS 
figyelőlista fizikai architektúrát és elvégzi 
annak műszaki irányítását.

Or. en

Módosítás 1022
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kialakítás és fejlesztés 
szakaszában létrehoznak egy legfeljebb 10 
tagból álló programirányítási tanácsot. Ez a 
tanács az eu-LISA igazgatótanácsa által a 
saját tagjai vagy a póttagok közül 
kinevezett hat tagból, a 80. cikkben 
említett ETIAS-EES tanácsadó csoport 
elnökéből, az eu-LISA ügynökséget 

(4) A kialakítás és fejlesztés 
szakaszában létrehoznak egy legfeljebb 10 
tagból álló programirányítási tanácsot. Ez a 
tanács az eu-LISA igazgatótanácsa által a 
saját tagjai vagy a póttagok közül 
kinevezett hat tagból, a 80. cikkben 
említett ETIAS-EES tanácsadó csoport 
elnökéből, az eu-LISA ügynökséget 
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képviselő, annak ügyvezető igazgatója által 
kinevezett egy tagból, az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökséget képviselő, annak 
ügyvezető igazgatója által kinevezett egy 
tagból, valamint a Bizottság által 
kinevezett egy tagból áll. Az eu-LISA 
igazgatótanácsa kizárólag azon 
tagállamokból nevez ki tagokat, amelyekre 
nézve az uniós jog értelmében teljes 
mértékben kötelezők az eu-LISA által 
üzemeltetett valamennyi nagyméretű 
informatikai rendszer fejlesztését, 
létrehozását, működtetését és használatát 
szabályozó jogalkotási eszközök, és 
amelyek részt fognak venni az ETIAS 
rendszerben. A programirányítási tanács 
havonta egyszer ülésezik. Ez a tanács 
biztosítja az ETIAS rendszer tervezési és 
fejlesztési szakaszának megfelelő 
irányítását. A programirányítási tanács 
havonta írásbeli jelentést készít a projekt 
haladásáról az igazgatótanács számára. 
Döntéshozatali hatáskörrel nem 
rendelkezik, és nem járhat el az 
igazgatótanács tagjainak képviseletében.

képviselő, annak ügyvezető igazgatója által 
kinevezett egy tagból, az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökséget képviselő, annak 
ügyvezető igazgatója által kinevezett egy 
tagból, az EPDS egy tagjából, valamint a 
Bizottság által kinevezett egy tagból áll. Az 
eu-LISA igazgatótanácsa kizárólag azon 
tagállamokból nevez ki tagokat, amelyekre 
nézve az uniós jog értelmében teljes 
mértékben kötelezők az eu-LISA által 
üzemeltetett valamennyi nagyméretű 
informatikai rendszer fejlesztését, 
létrehozását, működtetését és használatát 
szabályozó jogalkotási eszközök, és 
amelyek részt fognak venni az ETIAS 
rendszerben. A programirányítási tanács 
havonta egyszer ülésezik. Ez a tanács 
biztosítja az ETIAS rendszer tervezési és 
fejlesztési szakaszának megfelelő 
irányítását. A programirányítási tanács 
havonta írásbeli jelentést készít a projekt 
haladásáról az igazgatótanács számára. 
Döntéshozatali hatáskörrel nem 
rendelkezik, és nem járhat el az 
igazgatótanács tagjainak képviseletében.

Or. fr

Módosítás 1023
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS rendszer üzemeltetésének 
megkezdését követően az eu-LISA felelős 
a központi rendszer és a nemzeti egységes 
interfészek műszaki irányításáért. Az eu-
LISA a tagállamokkal együttműködve 
mindig biztosítja a – költség-haszon 
elemzés szerint – legjobb rendelkezésre 
álló technológiát. Az eu-LISA felelős 
továbbá a központi rendszer és a nemzeti 
egységes interfészek közötti 

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

interfészek közötti kommunikációs 
infrastruktúra, valamint a nyilvánosan 
elérhető honlap, a mobil eszközökhöz 
használatos mobil alkalmazás, az e-mail 
szolgáltatás, a biztonságos 
felhasználóifiók-szolgáltatás, a fuvarozók 
által használatos internetes átjáró, és a 6. 
cikkben említett kérelmek feldolgozásához 
használt webes szolgáltatás és szoftver 
műszaki irányításáért.

Or. en

Módosítás 1024
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség felelőssége:

törölve

a) az ETIAS Központi Egység létrehozása 
és működtetése;

b) a kérelmek automatizált feldolgozása;

c) az átvilágítási szabályok 
meghatározása.

Or. fr

Módosítás 1025
Monika Hohlmeier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Gondoskodni kell arról, hogy az 
Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség megkapja a megfelelő 
finanszírozást és személyzetet a 65. cikk 
(1) bekezdésének a –c) pontjában és a (2) 
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bekezdésében szereplő feladatok 
ellátásához.

Or. en

Módosítás 1026
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ETIAS Nemzeti Egységek 
megszervezése, irányítása, üzemeltetése és 
karbantartása az automatikus feldolgozás 
során elutasított utazási engedély iránti 
kérelmek elbírálása és az azokról szóló 
határozatok meghozatala érdekében;

b) az automatikus feldolgozás során 
egy vagy több pozitív találatot 
eredményező utazási engedély iránti 
kérelmek elbírálásáért, az azokról szóló 
határozatok meghozataláért és a 
lekérdezés során történő állásfoglalásért 
felelős ETIAS Nemzeti Egységek 
megszervezése, irányítása, üzemeltetése és 
karbantartása;

Or. fr

Módosítás 1027
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

67. cikk törölve

Az Europol felelősségi körei:

(1) Az Europol biztosítja a 18. cikk (2) 
bekezdésének j) pontjában és (4) 
bekezdésében említett lekérdezések 
feldolgozását, és ennek megfelelően 
kiigazítja az információs rendszerét.

(2) Az Europol feladata az ETIAS 
figyelőlista 29. cikkel összhangban történő 
létrehozása.
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(3) Az Europol feladata véleményt 
nyilvánítani a 26. cikk szerinti, 
lekérdezésre irányuló kérelem beérkezését 
követően.

Or. fr

Módosítás 1028
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Europol biztosítja a 18. cikk (2) 
bekezdésének j) pontjában és (4) 
bekezdésében említett lekérdezések 
feldolgozását, és ennek megfelelően 
kiigazítja az információs rendszerét.

(1) Az Europol biztosítja a 18. cikk (2) 
bekezdésének j) pontjában említett 
lekérdezések feldolgozását, és ennek 
megfelelően kiigazítja az információs 
rendszerét.

Or. en

Indokolás

A 18. cikk (4) bekezdése törlendő.

Módosítás 1029
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Europol biztosítja a 18. cikk (2) 
bekezdésének j) pontjában és (4) 
bekezdésében említett lekérdezések 
feldolgozását, és ennek megfelelően 
kiigazítja az információs rendszerét.

(1) Az Europol biztosítja a 18. cikk (2) 
bekezdésének j) pontjában és (4) 
bekezdésében említett lekérdezések 
feldolgozását, és ennek megfelelően 
kiigazítja az információs rendszereit.

Or. fr
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Módosítás 1030
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Europol feladata az ETIAS 
figyelőlista 29. cikkel összhangban történő 
létrehozása.

törölve

Or. en

Indokolás

A 29. cikk törlendő.

Módosítás 1031
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Europol feladata véleményt 
nyilvánítani egy 26. cikk szerinti, 
lekérdezésre irányuló kérelem beérkezését 
követően.

(3) Az Europol feladata véleményt 
nyilvánítani egy 25. cikk szerinti, 
lekérdezésre irányuló kérelem beérkezését 
követően.

Or. fr

Módosítás 1032
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Europol feladata véleményt 
nyilvánítani egy 26. cikk szerinti, 
lekérdezésre irányuló kérelem beérkezését 
követően.

(3) Az Europol feladata véleményt 
nyilvánítani egy 25. cikk szerinti, 
lekérdezésre irányuló kérelem beérkezését 
követően.
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Or. fr

Módosítás 1033
Monika Hohlmeier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Gondoskodni kell arról, hogy az 
Europol megkapja a megfelelő 
finanszírozást és személyzetet a 67. cikk 
(1)–(3) bekezdésében szereplő feladatok 
ellátásához.

Or. en

Módosítás 1034
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
71 a cikk (új)
539/2001/EK rendelet
1d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

71a. cikk

Az 539/2001/EK rendelet módosítása

Az 539/2001/EK rendelet a 
következőképpen módosul:

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„1d. cikk (új) Az 1. cikk (2) bekezdésétől 
eltérve, a II. mellékletben felsorolt 
harmadik országok állampolgáraira 
vonatkozó vízumkövetelmények alóli 
mentesség nem vonatkozik azokra a 
kérelmezőkre, akiktől megtagadták az 
utazási engedélyt az XX [beillesztendő]
rendelet 31. cikke szerint”

Or. en
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Módosítás 1035
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETIAS rendszer működésének 
megkezdését követő hat hónapban az 
ETIAS rendszer használata nem lesz 
kötelező, és az érvényes utazási engedély 
meglétének kötelezettségét nem kell 
alkalmazni. A Bizottság a 78. cikknek 
megfelelően elfogadhat egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust ezen 
időszak legfeljebb további hat hónappal 
való meghosszabbításáról.

(1) Az ETIAS rendszer működésének 
megkezdését követő tizenkét hónapban az 
ETIAS rendszer használata nem lesz 
kötelező, és az érvényes utazási engedély 
meglétének kötelezettségét nem kell 
alkalmazni. A Bizottság a 78. cikknek 
megfelelően elfogadhat egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust ezen 
időszak legfeljebb további tizenkét
hónappal való meghosszabbításáról.

Or. en

Indokolás

A hatásvizsgálat hiánya miatt tisztázatlan a külső szárazföldi határok forgalmára gyakorolt 
lehetséges hatás, különösen azokban az esetekben, amikor harmadik országok állampolgárai 
érkeznek határátkelő pontokhoz úgy, hogy nem kértek utazási engedélyt. A külső határokon 
folytatott szisztematikus ellenőrzések során a közelmúltban szerzett tapasztalatok 
megmutatták, milyen lehetséges kockázatokkal jár, ha az Unióba történő belépéshez további 
előzetes feltételeket vezetünk be. Ezért a rendeletnek hosszabb átmeneti időszakokat kell 
előírnia, ami több lehetőséget biztosít a rendelkezésekkel kapcsolatos információk 
elterjesztéséhez.

Módosítás 1036
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E hat hónapos időszak alatt a 
határőrök tájékoztatják a harmadik 
országok azon állampolgárait, akik a külső 
határok átlépésekor az utazási engedély 
meglétére vonatkozó kötelezettség hatálya 
alá esnek, hogy a hat hónapos időszak 

(2) E tizenkét hónapos időszak alatt a 
határőrök tájékoztatják a harmadik 
országok azon állampolgárait, akik a külső 
határok átlépésekor az utazási engedély 
meglétére vonatkozó kötelezettség hatálya 
alá esnek, hogy a tizenkét hónapos időszak 
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lejártát követően rendelkezniük kell 
érvényes utazási engedéllyel. Ebből a 
célból a határőrök az e kategóriába tartozó 
utasok számára átadnak egy közös 
tájékoztató füzetet.

lejártát követően rendelkezniük kell 
érvényes utazási engedéllyel. Ebből a 
célból a határőrök az e kategóriába tartozó 
utasok számára átadnak egy közös 
tájékoztató füzetet.

Or. en

Indokolás

A hatásvizsgálat hiánya miatt tisztázatlan a külső szárazföldi határok forgalmára gyakorolt 
lehetséges hatás, különösen azokban az esetekben, amikor harmadik országok állampolgárai 
érkeznek határátkelő pontokhoz úgy, hogy nem kértek utazási engedélyt. A külső határokon 
folytatott szisztematikus ellenőrzések során a közelmúltban szerzett tapasztalatok 
megmutatták, milyen lehetséges kockázatokkal jár, ha az Unióba történő belépéshez további 
előzetes feltételeket vezetünk be. Ezért a rendeletnek hosszabb átmeneti időszakokat kell 
előírnia, ami több lehetőséget biztosít a rendelkezésekkel kapcsolatos információk 
elterjesztéséhez.

Módosítás 1037
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös tájékoztató füzetet a 
Bizottságnak kell összeállítania és 
elkészítenie. Ezt a végrehajtási aktust a 79. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, és tartalmaznia kell legalább 
a 61. cikkben említett információkat. A 
tájékoztató füzetnek egyértelműnek, 
egyszerűnek és olyan nyelvi változatban 
elérhetőnek kell lennie, amelyet az adott 
személy megért vagy ésszerűen 
feltételezhető, hogy megért.

(3) A közös tájékoztató füzetet a 
Bizottságnak kell összeállítania és 
elkészítenie. Ezt a végrehajtási aktust a 79. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, és tartalmaznia kell legalább 
a 61. cikkben említett információkat. A 
tájékoztató füzetnek egyértelműnek, 
egyszerűnek kell lennie, a tagállamok 
összes hivatalos nyelvén és legalább az az 
olyan harmadik országok egyik hivatalos 
nyelvén el kell készíteni amelynek 
állampolgárai ezen rendelet hatálya alá 
tartoznak.

Or. en
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Módosítás 1038
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk - 1 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) iskolai végzettség; törölve

Or. en

Módosítás 1039
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk - 1 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) iskolai végzettség; törölve

Or. en

Indokolás

A 15. cikk (2) bekezdés h) pontja törlésének megfelelően.

Módosítás 1040
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) iskolai végzettség; törölve

Or. fr

Módosítás 1041
Marie-Christine Vergiat
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Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk –1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a jelenlegi foglalkozás (terület), 
munkakör megnevezése;

törölve

Or. fr

Módosítás 1042
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk –1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a jelenlegi foglalkozás (terület), 
munkakör megnevezése;

törölve

Or. en

Indokolás

A 15. cikk (2) bekezdés i) pontja törlésének megfelelően.

Módosítás 1043
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk –1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a jelenlegi foglalkozás (terület), 
munkakör megnevezése;

törölve

Or. en

Módosítás 1044
Marie-Christine Vergiat
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Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az utazási engedély típusa, és 
korlátozott területi érvényességű utazási 
engedélyek esetén hivatkozás a korlátozott 
területi érvényességű utazási engedélyt 
kiadó tagállam(ok)ra;

törölve

Or. fr

Módosítás 1045
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az 
eu-LISA létrehozza, bevezeti és üzemelteti 
az (1) bekezdésben említett olyan adatokat 
tartalmazó központi adattárat, amelyek 
nem teszik lehetővé az egyének 
személyazonosítását, ugyanakkor az (1) 
bekezdésben felsorolt hatóságok számára 
testre szabható jelentéseket és 
statisztikákat tesznek elérhetővé, és ezáltal 
elősegítik az irreguláris migrációval 
kapcsolatos, biztonsági és közegészségügyi 
kockázatok értékelését, fokozzák a 
határellenőrzések hatékonyságát, 
megkönnyítik az ETIAS Központi Egység 
számára az utazási engedély iránti 
kérelmek feldolgozását, továbbá 
hozzájárulnak a tényeken alapuló uniós 
migrációs politika kialakításához. Az 
adattár napi statisztikákat is tartalmaz a 
(4) bekezdésben említett adatokról. A 
központi adattár az S-TESTA hálózaton 
keresztül biztonságosan hozzáférhető – ez 
a hozzáférés ellenőrzött és kizárólag a 
jelentések és statisztikák elérése céljából 
létrehozott speciális felhasználói profilok 
használatával lehetséges.

törölve
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A központi adattár üzemeltetésére 
vonatkozó részletes szabályokat, valamint 
az adattárra alkalmazandó adatvédelmi és 
biztonsági szabályokat a 79. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1046
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés alkalmazásában az eu-
LISA létrehozza, bevezeti és üzemelteti az 
(1) bekezdésben említett olyan adatokat 
tartalmazó központi adattárat, amelyek 
nem teszik lehetővé az egyének 
személyazonosítását, ugyanakkor az (1) 
bekezdésben felsorolt hatóságok számára 
testre szabható jelentéseket és statisztikákat 
tesznek elérhetővé, és ezáltal elősegítik az 
illegális bevándorlással kapcsolatos,
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
értékelését, fokozzák a határellenőrzések 
hatékonyságát, megkönnyítik az ETIAS 
Központi Egység számára az utazási 
engedély iránti kérelmek feldolgozását, 
továbbá hozzájárulnak a tényeken alapuló 
uniós migrációs politika kialakításához. 
Az adattár napi statisztikákat is tartalmaz a 
(4) bekezdésben említett adatokról. A 
központi adattár az S-TESTA hálózaton 
keresztül biztonságosan hozzáférhető – ez 
a hozzáférés ellenőrzött és kizárólag a 
jelentések és statisztikák elérése céljából 
létrehozott speciális felhasználói profilok 
használatával lehetséges.

Az (1) bekezdés alkalmazásában az eu-
LISA létrehozza, bevezeti és üzemelteti az 
(1) bekezdésben említett olyan adatokat 
tartalmazó központi adattárat, amelyek 
nem teszik lehetővé az egyének 
személyazonosítását, ugyanakkor az (1) 
bekezdésben felsorolt hatóságok számára 
testre szabható jelentéseket és statisztikákat 
tesznek elérhetővé, és ezáltal elősegítik a 
biztonsági kockázatok értékelését, 
fokozzák a határellenőrzések 
hatékonyságát, megkönnyítik az ETIAS 
Központi Egység számára az utazási 
engedély iránti kérelmek feldolgozását. Az 
adattár napi statisztikákat is tartalmaz a (4) 
bekezdésben említett adatokról. A központi 
adattár az S-TESTA hálózaton keresztül 
biztonságosan hozzáférhető – ez a 
hozzáférés ellenőrzött és kizárólag a 
jelentések és statisztikák elérése céljából 
létrehozott speciális felhasználói profilok 
használatával lehetséges.

Or. fr
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Módosítás 1047
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés alkalmazásában az eu-
LISA létrehozza, bevezeti és üzemelteti az 
(1) bekezdésben említett olyan adatokat 
tartalmazó központi adattárat, amelyek 
nem teszik lehetővé az egyének 
személyazonosítását, ugyanakkor az (1) 
bekezdésben felsorolt hatóságok számára 
testre szabható jelentéseket és statisztikákat 
tesznek elérhetővé, és ezáltal elősegítik az 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
értékelését, fokozzák a határellenőrzések 
hatékonyságát, megkönnyítik az ETIAS 
Központi Egység számára az utazási 
engedély iránti kérelmek feldolgozását, 
továbbá hozzájárulnak a tényeken alapuló 
uniós migrációs politika kialakításához. Az 
adattár napi statisztikákat is tartalmaz a (4) 
bekezdésben említett adatokról. A központi 
adattár az S-TESTA hálózaton keresztül 
biztonságosan hozzáférhető – ez a 
hozzáférés ellenőrzött és kizárólag a 
jelentések és statisztikák elérése céljából 
létrehozott speciális felhasználói profilok 
használatával lehetséges.

Az (1) bekezdés alkalmazásában az eu-
LISA a beépített és alapértelmezett 
adatvédelem alapelve szerint létrehozza, 
bevezeti és üzemelteti az (1) bekezdésben 
említett olyan adatokat tartalmazó központi 
adattárat, amelyek nem teszik lehetővé az 
egyének személyazonosítását, ugyanakkor 
az (1) bekezdésben felsorolt hatóságok 
számára testre szabható jelentéseket és 
statisztikákat tesznek elérhetővé, és ezáltal 
elősegítik az irreguláris migrációval 
kapcsolatos és biztonsági kockázatok 
értékelését, fokozzák a határellenőrzések 
hatékonyságát, megkönnyítik az ETIAS 
Központi Egység számára az utazási 
engedély iránti kérelmek feldolgozását, 
továbbá hozzájárulnak a tényeken alapuló 
uniós migrációs politika kialakításához. Az 
adattár napi statisztikákat is tartalmaz a (4) 
bekezdésben említett adatokról. A központi 
adattár az S-TESTA hálózaton keresztül 
biztonságosan hozzáférhető – ez a 
hozzáférés ellenőrzött és kizárólag a 
jelentések és statisztikák elérése céljából 
létrehozott speciális felhasználói profilok 
használatával lehetséges.

Or. en

Módosítás 1048
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés alkalmazásában az eu- Az (1) bekezdés alkalmazásában az eu-
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LISA létrehozza, bevezeti és üzemelteti az 
(1) bekezdésben említett olyan adatokat 
tartalmazó központi adattárat, amelyek 
nem teszik lehetővé az egyének 
személyazonosítását, ugyanakkor az (1) 
bekezdésben felsorolt hatóságok számára 
testre szabható jelentéseket és statisztikákat 
tesznek elérhetővé, és ezáltal elősegítik az
irreguláris migrációval kapcsolatos,
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
értékelését, fokozzák a határellenőrzések 
hatékonyságát, megkönnyítik az ETIAS 
Központi Egység számára az utazási 
engedély iránti kérelmek feldolgozását, 
továbbá hozzájárulnak a tényeken alapuló 
uniós migrációs politika kialakításához. 
Az adattár napi statisztikákat is tartalmaz a 
(4) bekezdésben említett adatokról. A 
központi adattár az S-TESTA hálózaton 
keresztül biztonságosan hozzáférhető – ez 
a hozzáférés ellenőrzött és kizárólag a 
jelentések és statisztikák elérése céljából 
létrehozott speciális felhasználói profilok 
használatával lehetséges.

LISA létrehozza, bevezeti és üzemelteti az 
(1) bekezdésben említett olyan adatokat 
tartalmazó központi adattárat, amelyek 
nem teszik lehetővé az egyének 
személyazonosítását, ugyanakkor az (1) 
bekezdésben felsorolt hatóságok számára 
testre szabható jelentéseket és statisztikákat 
tesznek elérhetővé, és ezáltal elősegítik a 
biztonsági kockázatok értékelését, 
fokozzák a határellenőrzések 
hatékonyságát, megkönnyítik az ETIAS 
Központi Egység számára az utazási 
engedély iránti kérelmek feldolgozását. Az 
adattár napi statisztikákat is tartalmaz a (4) 
bekezdésben említett adatokról. A központi 
adattár az S-TESTA hálózaton keresztül 
biztonságosan hozzáférhető – ez a 
hozzáférés ellenőrzött és kizárólag a 
jelentések és statisztikák elérése céljából 
létrehozott speciális felhasználói profilok 
használatával lehetséges.

Or. en

Módosítás 1049
Artis Pabriks

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés alkalmazásában az eu-
LISA létrehozza, bevezeti és üzemelteti az 
(1) bekezdésben említett olyan adatokat 
tartalmazó központi adattárat, amelyek 
nem teszik lehetővé az egyének 
személyazonosítását, ugyanakkor az (1) 
bekezdésben felsorolt hatóságok számára 
testre szabható jelentéseket és statisztikákat 
tesznek elérhetővé, és ezáltal elősegítik az 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
értékelését, fokozzák a határellenőrzések 

Az (1) bekezdés alkalmazásában az eu-
LISA létrehozza, bevezeti és üzemelteti az 
(1) bekezdésben említett olyan adatokat 
tartalmazó központi adattárat, amelyek 
nem teszik lehetővé az egyének 
személyazonosítását, ugyanakkor az (1) 
bekezdésben felsorolt hatóságok számára 
testre szabható jelentéseket és statisztikákat 
tesznek elérhetővé, és ezáltal elősegítik az 
illegális migrációval kapcsolatos, 
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
értékelését, fokozzák a határellenőrzések 
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hatékonyságát, megkönnyítik az ETIAS 
Központi Egység számára az utazási 
engedély iránti kérelmek feldolgozását, 
továbbá hozzájárulnak a tényeken alapuló 
uniós migrációs politika kialakításához. Az 
adattár napi statisztikákat is tartalmaz a (4) 
bekezdésben említett adatokról. A központi 
adattár az S-TESTA hálózaton keresztül 
biztonságosan hozzáférhető – ez a 
hozzáférés ellenőrzött és kizárólag a 
jelentések és statisztikák elérése céljából 
létrehozott speciális felhasználói profilok 
használatával lehetséges.

hatékonyságát, megkönnyítik az ETIAS 
Központi Egység számára az utazási 
engedély iránti kérelmek feldolgozását, 
továbbá hozzájárulnak a tényeken alapuló 
uniós migrációs politika kialakításához. Az 
adattár napi statisztikákat is tartalmaz a (4) 
bekezdésben említett adatokról. A központi 
adattár az S-TESTA hálózaton keresztül 
biztonságosan hozzáférhető – ez a 
hozzáférés ellenőrzött és kizárólag a 
jelentések és statisztikák elérése céljából 
létrehozott speciális felhasználói profilok 
használatával lehetséges.

Or. en

Módosítás 1050
Sergei Stanishev

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés alkalmazásában az eu-
LISA létrehozza, bevezeti és üzemelteti az 
(1) bekezdésben említett olyan adatokat 
tartalmazó központi adattárat, amelyek 
nem teszik lehetővé az egyének 
személyazonosítását, ugyanakkor az (1) 
bekezdésben felsorolt hatóságok számára 
testre szabható jelentéseket és statisztikákat 
tesznek elérhetővé, és ezáltal elősegítik az 
irreguláris migrációval kapcsolatos, 
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
értékelését, fokozzák a határellenőrzések 
hatékonyságát, megkönnyítik az ETIAS 
Központi Egység számára az utazási 
engedély iránti kérelmek feldolgozását, 
továbbá hozzájárulnak a tényeken alapuló 
uniós migrációs politika kialakításához. Az 
adattár napi statisztikákat is tartalmaz a (4) 
bekezdésben említett adatokról. A központi 
adattár az S-TESTA hálózaton keresztül 
biztonságosan hozzáférhető – ez a 
hozzáférés ellenőrzött és kizárólag a 
jelentések és statisztikák elérése céljából 

Az (1) bekezdés alkalmazásában az eu-
LISA létrehozza, bevezeti és üzemelteti az 
(1) bekezdésben említett olyan adatokat 
tartalmazó központi adattárat, amelyek 
nem teszik lehetővé az egyének 
személyazonosítását, ugyanakkor az (1) 
bekezdésben felsorolt hatóságok számára 
testre szabható jelentéseket és statisztikákat 
tesznek elérhetővé, és ezáltal elősegítik a 
biztonsági és közegészségügyi kockázatok 
értékelését, fokozzák a határellenőrzések 
hatékonyságát, megkönnyítik az ETIAS 
Központi Egység számára az utazási 
engedély iránti kérelmek feldolgozását, 
továbbá hozzájárulnak a tényeken alapuló 
uniós migrációs politika kialakításához. Az 
adattár napi statisztikákat is tartalmaz a (4) 
bekezdésben említett adatokról. A központi 
adattár az S-TESTA hálózaton keresztül 
biztonságosan hozzáférhető – ez a 
hozzáférés ellenőrzött és kizárólag a 
jelentések és statisztikák elérése céljából 
létrehozott speciális felhasználói profilok 
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létrehozott speciális felhasználói profilok 
használatával lehetséges.

használatával lehetséges.

Or. en

Indokolás

Az előző módosításokkal összhangban a módosítás célja, hogy törölje az irreguláris migráció 
megakadályozását a rendelet fő célkitűzései közül.

Módosítás 1051
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A központi adattár üzemeltetésére 
vonatkozó részletes szabályokat, valamint 
az adattárra alkalmazandó adatvédelmi és 
biztonsági szabályokat a 79. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 78. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a központi adattár 
üzemeltetésére vonatkozó részletes 
szabályokról, valamint az adattárra 
alkalmazandó adatvédelmi és biztonsági 
szabályokról.

Or. en

Módosítás 1052
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A központi adattárban összegyűjtött 
adatokat a XI. fejezet rendelkezéseinek 
megfelelően kell kezelni.

Or. fr
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Módosítás 1053
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az eu-LISA negyedévente 
közzétesz az ETIAS Információs 
Rendszerre vonatkozó statisztikákat, 
amelyekben szerepel különösen azon 
kérelmezőknek a száma és 
állampolgársága, akiktől megtagadták az 
utazási engedélyt, beleértve az elutasítás 
indoklását is, valamint a harmadik 
országok olyan állampolgárainak a száma 
és állampolgársága, akik utazási engedélyét 
megsemmisítették vagy visszavonták.

(4) Az eu-LISA negyedévente 
közzétesz az ETIAS Információs 
Rendszerre vonatkozó statisztikákat, 
amelyekben szerepel különösen azon 
kérelmezőknek a száma és 
állampolgársága, akiknek kiadták vagy
akiktől megtagadták az utazási engedélyt, 
beleértve az elutasítás indoklását is, 
valamint a harmadik országok olyan 
állampolgárainak a száma és 
állampolgársága, akik utazási engedélyét 
megsemmisítették vagy visszavonták.

Or. fr

Módosítás 1054
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 1055
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS Információs Rendszer 
fejlesztésével, a meglévő nemzeti 
határőrizeti infrastruktúra integrálásával és 
a nemzeti egységes interfésszel való 
összekapcsolásával, a nemzeti egységes 
interfész elhelyezésével, az ETIAS 
Központi Egység és az ETIAS Nemzeti 
Egységek létrehozásával, valamint az 
ETIAS üzemeltetésével kapcsolatban 
felmerült költségeket az Unió általános 
költségvetése viseli.

Az ETIAS Információs Rendszer 
fejlesztésével, a meglévő nemzeti 
határőrizeti infrastruktúra integrálásával és 
a nemzeti egységes interfésszel való 
összekapcsolásával, a nemzeti egységes
interfész elhelyezésével, az ETIAS 
Központi Egység és az ETIAS Nemzeti 
Egységek létrehozásával, valamint az 
ETIAS üzemeltetésével kapcsolatban 
felmerült költségeket az Unió általános 
költségvetése viseli. A közbeszerzési 
eljárás megkezdése előtt a Bizottság 
elvégzi a meglévő nemzeti rendszerek 
integrálásához szükséges műszaki 
követelmények, a műszaki szabványok, 
valamint az ETIAS tartalmára és 
hozzáférhetőségére vonatkozó 
követelmények pontos elemzését.

Or. fr

Indokolás

A határellenőrzések digitalizálása növekvő tendenciát mutat nemzeti szinten az EU-ban és a 
harmadik országokban is. Más uniós szintű nagyméretű informatikai rendszerek, mint például 
a SIS II és a VIS fejlesztése során szerzett tapasztalatok feltárták, hogy e kezdeményezések 
növekvő költségekkel jártak. Ezért fontos, hogy a költségeket előre, a lehető legpontosabban 
tisztázzák, a költségtúllépés kockázatának minimalizálása érdekében.

Módosítás 1056
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok pénzügyi támogatásban 
részesülnek a 66. cikkben szereplő 
kiegészítő feladatok ellátásával 
kapcsolatban felmerülő költségeik 
megtérítésére. A Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 78. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el ennek a pénzügyi 
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támogatásnak a meghatározására.

Or. en

Módosítás 1057
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez alól kivételt képeznek az alábbi 
költségek:

törölve

a) a tagállamok projektirányítási irodái 
(találkozók, kiküldetések, irodák);

b) a nemzeti rendszerek elhelyezése 
(helyszín, végrehajtás, villamos energia, 
hűtés);

c) a nemzeti rendszerek üzemeltetése 
(üzemeltetők és támogatási szerződések);

d) a meglévő határellenőrzések testre 
szabása;

e) a nemzeti kommunikációs hálózatok 
kialakítása, fejlesztése, üzembe helyezése, 
üzemeltetése és karbantartása;

Or. en

Módosítás 1058
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

75. cikk törölve

Bevételek

Az ETIAS rendszerből származó bevételek 
a 966/2012/EU, EURATOM rendelet 21. 
cikke (4) bekezdésével összhangban külső 
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címzett bevételeknek minősülnek.

Or. fr

Módosítás 1059
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

75. cikk törölve

Bevételek

Az ETIAS rendszerből származó bevételek 
a 966/2012/EU, EURATOM rendelet 21. 
cikke (4) bekezdésével összhangban külső 
címzett bevételeknek minősülnek.

Or. en

Módosítás 1060
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS rendszerből származó bevételek
a 966/2012/EU, EURATOM rendelet 21. 
cikke (4) bekezdésével összhangban külső 
címzett bevételeknek minősülnek.

Az ETIAS rendszerből származó bevételek 
a 966/2012/EU, EURATOM rendelet 21. 
cikke (4) bekezdésével összhangban külső 
címzett bevételeknek minősülnek. Az 
ETIAS kialakításából származó 
költségeknek, valamint az ETIAS 
rendszeres működési és fenntartási 
költségeinek fedezésén túl fennmaradó 
bevételt az uniós költségvetés 18.02. 
alcímében (belső biztonság) szereplő 
programok és fellépések vagy 2021-től a 
rákövetkező programok vagy fellépések 
keretében fellépő kiadások fedezésére kell 
kijelölni.
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Or. fr

Indokolás

Pontosan meg kell határozni, hogy az ETIAS költségeinek fedezését prioritásnak kell tekinteni, 
de bármilyen többletbevételt más célokra is fel lehet használni. A jogalapnak meg kell 
határoznia e célok jellegét.

Módosítás 1061
Jeroen Lenaers

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS rendszerből származó bevételek 
a 966/2012/EU, EURATOM rendelet 21. 
cikke (4) bekezdésével összhangban külső 
címzett bevételeknek minősülnek.

Az ETIAS rendszerből származó bevételek 
a 966/2012/EU, EURATOM rendelet 21. 
cikke (4) bekezdésével összhangban külső 
címzett bevételeknek minősülnek.

Ha az ETIAS rendszerből származó 
bevételek meghaladják az ETIAS 
költségeit, akkor ezt a többletet át kell 
csoportosítani ahhoz a pénzalaphoz, 
amelyet az európai kritikus 
infrastruktúrák védelme érdekében 
hoznak létre, amelyeket európai kritikus 
infrastruktúraként azonosítottak vagy 
megneveztek a Tanács 2008/114/EK 
irányelv alapján.

Or. en

Módosítás 1062
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS rendszerből származó bevételek 
a 966/2012/EU, EURATOM rendelet 21. 
cikke (4) bekezdésével összhangban külső
címzett bevételeknek minősülnek.

Az ETIAS rendszerből származó bevételek 
a 966/2012/EU, EURATOM rendelet 21. 
cikke (4) bekezdésével összhangban belső
címzett bevételeknek minősülnek.



AM\1135937HU.docx 149/163 PE609.323v02-00

HU

Or. fr

Módosítás 1063
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok értesítik a 
Bizottságot a 43. cikkben említett kijelölt 
hatóságaikról, és haladéktalanul 
bejelentik ezen adatok bármilyen 
változását.

törölve

Or. en

Indokolás

A 43. cikk törlendő.

Módosítás 1064
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság meghatározza azt az 
időpontot, amikor az ETIAS rendszer 
megkezdi a működését, miután teljesültek 
az alábbi feltételek:

(1) A Bizottság és az Európai 
Parlament meghatározzák azt az 
időpontot, amikor az ETIAS rendszer 
megkezdi a működését, miután teljesültek 
az alábbi feltételek:

Or. fr

Módosítás 1065
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 15. cikk (3) és (4) bekezdésében, 
a 16. cikk (4) bekezdésében, a 28. cikk (3) 
bekezdésében, 39. cikk (3) bekezdésében, a 
40. cikk (2) bekezdésében, a 72. cikk (1) és 
(5) bekezdésében, valamint a 73. cikk (2) 
bekezdésében említett intézkedések 
elfogadásra kerültek;

a) a 15. cikk (3) és (4) bekezdésében, 
a 16. cikk (4) bekezdésében, a 39. cikk (3) 
bekezdésében, a 40. cikk (2) bekezdésében, 
a 72. cikk (1) és (5) bekezdésében, 
valamint a 73. cikk (2) bekezdésében 
említett intézkedések elfogadásra kerültek;

Or. en

Módosítás 1066
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk - 1 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok és az ETIAS Központi 
Egység értesítették a Bizottságot a 76. cikk 
(1) és (3) bekezdésében említett különböző 
hatóságokra vonatkozó adatokról.

d) a tagállamok és az ETIAS Központi 
Egység értesítették a Bizottságot a 76. cikk 
(1) bekezdésében említett különböző 
hatóságokra vonatkozó adatokról.

Or. en

Indokolás

A 76. cikk (3) bekezdése törlendő.

Módosítás 1067
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépésének napjától]-tól/től 
határozatlan időre szóló felhatalmazást kap 
a 15. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 16. 
cikk (4) bekezdésében, a 28. cikk (3) 
bekezdésében, valamint a 72. cikk (1) és 
(5) bekezdésében említett felhatalmazáson 

(2) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépésének napjától]-tól/től 
határozatlan időre szóló felhatalmazást kap 
a 15. cikk (4) bekezdésében és a 72. cikk 
(1) és (4) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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alapuló jogi aktusok elfogadására. elfogadására.

Or. en

Indokolás

A 15. cikk (3) bekezdése, a 16. és a 28. cikk törlendő.

Módosítás 1068
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépésének napjától]-tól/től 
határozatlan időre szóló felhatalmazást kap 
a 15. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 16. 
cikk (4) bekezdésében, a 28. cikk (3) 
bekezdésében, valamint a 72. cikk (1) és 
(5) bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépésének napjától]-tól/től 
határozatlan időre szóló felhatalmazást kap 
a 15. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 16. 
cikk (4) bekezdésében, valamint a 72. cikk 
(1) és (5) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 1069
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépésének napjától]-tól/től 
határozatlan időre szóló felhatalmazást kap 
a 15. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 16. 
cikk (4) bekezdésében, a 28. cikk (3) 
bekezdésében, valamint a 72. cikk (1) és 
(5) bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépésének napjától]-tól/től 
határozatlan időre szóló felhatalmazást kap 
a 13. cikk (2a) bekezdésében, a 15. cikk 
(3) és (4) bekezdésében, a 16. cikk (4) 
bekezdésében, a 28. cikk (3) bekezdésében, 
valamint a 72. cikk (1) és (5) bekezdésében 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.
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Or. fr

Módosítás 1070
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 15. cikk 
(3) és (4) bekezdésében, a 16. cikk (4) 
bekezdésében, a 28. cikk (3) 
bekezdésében, valamint a 72. cikk (1) és 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 15. cikk 
(4) bekezdésében, valamint a 72. cikk (1) 
és (5) bekezdésében említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Indokolás

A 15. cikk (3) bekezdése, a 16. és a 28. cikk törlendő.

Módosítás 1071
Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 15. cikk 
(3) és (4) bekezdésében, a 16. cikk (4) 
bekezdésében, a 28. cikk (3) 
bekezdésében, valamint a 72. cikk (1) és 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást. 

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 15. cikk 
(3) és (4) bekezdésében, valamint a 72. 
cikk (1) és (5) bekezdésében említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
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A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 1072
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 15. cikk (2) és (4) bekezdése, a 
16. cikk (4) bekezdése, a 28. cikk (3) 
bekezdése, valamint a 72. cikk (1) és (4) 
bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő [két 
hónapon] belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam [két 
hónap]-pal meghosszabbodik.

(5) A 15. cikk (4) bekezdése, valamint 
a 72. cikk (1) és (4) bekezdése értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam [két 
hónap]-pal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

A 15. cikk (3) bekezdése, a 16. és a 28. cikk törlendő.

Módosítás 1073
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Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 15. cikk (2) és (4) bekezdése, a 
16. cikk (4) bekezdése, a 28. cikk (3) 
bekezdése, valamint a 72. cikk (1) és (4) 
bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő [két 
hónapon] belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam [két 
hónap]-pal meghosszabbodik.

(5) A 15. cikk (2) és (4) bekezdése, a 
16. cikk (4) bekezdése, valamint a 72. cikk 
(1) és (4) bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő [két 
hónapon] belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam [két 
hónap]-pal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 1074
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 15. cikk (2) és (4) bekezdése, a 
16. cikk (4) bekezdése, a 28. cikk (3) 
bekezdése, valamint a 72. cikk (1) és (4) 
bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő [két 
hónapon] belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 

(5) A 15. cikk (2) és (4) bekezdése, a 
16. cikk (4) bekezdése, a 28. cikk (3) 
bekezdése, a 72. cikk (1) és (4) bekezdése, 
valamint a 73. cikk (2) bekezdése
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő [két hónapon] belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 
kifogást, illetve ha az említett időtartam 
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megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam [két 
hónap]-pal meghosszabbodik.

lejártát megelőzően mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 
[két hónap]-pal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 1075
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) [E rendelet hatálybalépése után hat 
hónap – OPOCE, illesszék be az aktuális 
dátumot]-ig, majd azt követően hat 
hónaponként az ETIAS Információs 
Rendszer fejlesztési szakasza alatt az eu-
LISA jelentést készít az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a központi 
rendszer, az egységes interfészek, valamint 
a központi rendszer és az egységes 
interfészek közötti kommunikációs 
infrastruktúra fejlesztésének helyzetéről. A 
fejlesztés befejeztével jelentést kell 
benyújtani az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amely részletesen bemutatja a 
célok – különösen a tervezéssel és a 
költségekkel kapcsolatos célok –
megvalósítását és az esetleges eltérések 
indokait.

(2) [E rendelet hatálybalépése után hat 
hónap – OPOCE, illesszék be az aktuális 
dátumot]-ig, majd azt követően hat 
hónaponként az ETIAS Információs 
Rendszer fejlesztési szakasza alatt az eu-
LISA jelentést készít az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a központi 
rendszer, az egységes interfészek, valamint 
a központi rendszer és az egységes 
interfészek közötti kommunikációs 
infrastruktúra fejlesztésének helyzetéről. E 
jelentés magában foglalja a költségvetés 
és a költségek alakulásának 
felülvizsgálatát, részletes műszaki és 
pénzügyi értékelést, pontos tájékoztatást a 
kialakítási követelményekben bekövetkező 
költségemelkedésekről és -változásokról, 
illetve ezen emelkedések és változások 
okairól, valamint tájékoztatást a 
rendszernek a 74. cikk szerint uniós 
költségvetés által viselt átfogó költségeit 
esetleg befolyásoló kockázatokról. A 
fejlesztés befejeztével jelentést kell 
benyújtani az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amely részletesen bemutatja a 
célok – különösen a tervezéssel és a 
költségekkel kapcsolatos célok –
megvalósítását és az esetleges eltérések 
indokait.
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Or. fr

Indokolás

L’expérience acquise lors de l’élaboration d’autres systèmes informatiques à grande échelle 
au niveau de l’Union, comme les systèmes SIS II et VIS, a montré que ces initiatives 
entraînaient des retards importants et une hausse rapide des coûts. Pour assurer un contrôle 
parlementaire et un suivi plein et entier du processus et de réduire autant que possible les 
risques de dépassement du budget et de retards, il est recommandé que les rapports faits par 
l’agence eu-LISA au Parlement et au Conseil dans la phase de développement de l’ETIAS 
comportent des mises à jour obligatoires sur l’évolution du budget et des coûts.

Módosítás 1076
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) [E rendelet hatálybalépése után hat 
hónap – OPOCE, illesszék be az aktuális 
dátumot]-ig, majd azt követően hat 
hónaponként az ETIAS Információs 
Rendszer fejlesztési szakasza alatt az eu-
LISA jelentést készít az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a központi 
rendszer, az egységes interfészek, valamint 
a központi rendszer és az egységes 
interfészek közötti kommunikációs 
infrastruktúra fejlesztésének helyzetéről. A 
fejlesztés befejeztével jelentést kell 
benyújtani az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amely részletesen bemutatja a 
célok – különösen a tervezéssel és a 
költségekkel kapcsolatos célok –
megvalósítását és az esetleges eltérések 
indokait.

(2) [E rendelet hatálybalépése után hat 
hónap – OPOCE, illesszék be az aktuális 
dátumot]-ig, majd azt követően hat 
hónaponként az ETIAS Információs 
Rendszer fejlesztési szakasza alatt az eu-
LISA jelentést készít az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a központi 
rendszer, az egységes interfészek, valamint 
a központi rendszer és az egységes 
interfészek közötti kommunikációs 
infrastruktúra fejlesztésének helyzetéről. A 
fejlesztés befejeztével jelentést kell 
benyújtani az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az európai adatvédelmi 
biztosnak, amely részletesen bemutatja a 
célok – különösen a tervezéssel és a 
költségekkel kapcsolatos célok –
megvalósítását és az esetleges eltérések 
indokait.

Or. en

Módosítás 1077
Gérard Deprez, Louis Michel
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Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Legkésőbb az ETIAS működésbe 
lépését követően egy éven belül a 
Bizottság megvizsgálja annak a 
lehetőségét, hogy a vasúti fuvarozóknak 
biztonságos hozzáférést biztosítson annak 
érdekében, hogy a 39. cikk (1) bekezdése 
(2) albekezdésének megfelelően kérelmet
továbbítsanak az ETIAS központi 
rendszer felé annak ellenőrzése céljából, 
hogy az utazási engedély megszerzésére 
kötelezett harmadik országbeli 
állampolgárok rendelkeznek-e érvényes 
utazási engedéllyel.

Or. fr

Módosítás 1078
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Három évvel azután, hogy az ETIAS 
rendszer megkezdte működését és ezt 
követően négyévente a Bizottság értékeli 
az ETIAS rendszert, és szükség esetén 
ajánlásokat fogalmaz meg az Európai 
Parlament és a Tanács felé. Az 
értékelésnek ki kell térnie a következőkre:

Egy évvel azután, hogy az ETIAS rendszer 
megkezdte működését és ezt követően 
kétévente a Bizottság értékeli az ETIAS 
rendszert, és szükség esetén ajánlásokat 
fogalmaz meg az Európai Parlament és a 
Tanács felé, amelyek költségvetési 
vonzatát részletesen értékeli. Az 
értékelésnek ki kell térnie a következőkre:

Or. fr

Indokolás

A teljes körű parlamenti ellenőrzés és költségvetési felügyelet és tervezés biztosítása, valamint 
a költségvetési vonzattal járó esetleges változások lehető legkorábbi kimutatása érdekében 
javasoljuk, hogy az átfogó értékelésre egy év után és azt követően kétévente kerüljön sor, és az 
értékelés tartalmazza a jövőbeli műveletek esetleges költségvetési vonzatait.
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Módosítás 1079
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Három évvel azután, hogy az ETIAS 
rendszer megkezdte működését és ezt 
követően négyévente a Bizottság értékeli 
az ETIAS rendszert, és szükség esetén 
ajánlásokat fogalmaz meg az Európai 
Parlament és a Tanács felé. Az 
értékelésnek ki kell térnie a következőkre:

Két évvel azután, hogy az ETIAS rendszer 
megkezdte működését és ezt követően 
háromévente a Bizottság értékeli az 
ETIAS rendszert, és szükség esetén 
ajánlásokat fogalmaz meg az Európai 
Parlament és a Tanács felé. Az 
értékelésnek ki kell térnie a következőkre:

Or. en

Módosítás 1080
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ETIAS rendszer 
teljesítményének és munkamódszereinek 
hatása, eredményessége és hatékonysága a 
célkitűzéseivel, megbízatásával és 
feladataival összefüggésben;

b) az ETIAS rendszer 
teljesítményének és munkamódszereinek 
hatása (az ETIAS Központi Egységet és az 
ETIAS Nemzeti Egységeket is ide 
számítva), eredményessége és 
hatékonysága a célkitűzéseivel, 
megbízatásával és feladataival 
összefüggésben;

Or. en

Módosítás 1081
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az automatizált kérelemfeldolgozó 
rendszer által a kockázatelemzéshez 
használt szabályok;

törölve

Or. en

Módosítás 1082
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az automatizált kérelemfeldolgozó 
rendszer által a kockázatelemzéshez 
használt szabályok;

c) az automatizált kérelemfeldolgozó 
rendszer által a kockázatelemzéshez 
használt szabályok, valamint az alapvető 
jogokra gyakorolt hatásuk;

Or. fr

Módosítás 1083
Gérard Deprez, Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 29. cikk szerinti ETIAS 
figyelőlista, valamint az alapvető jogokra 
gyakorolt hatása;

Or. fr

Módosítás 1084
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az alapvető jogokra gyakorolt hatás. f) az alapvető jogokra gyakorolt hatás, 
különös tekintettel a személyes adatok 
védelmére és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmára.

Or. en

Indokolás

Az Alapjogi Ügynökség véleménye szerint.

Módosítás 1085
Monika Hohlmeier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az EU bevételi forrásai, valamint 
az EU szervei és a tagállamok számára 
felmerülő kiadások.

Or. en

Módosítás 1086
Gérard Deprez, Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETIAS rendszer működésének 
megkezdését követően egy évvel, majd ezt 
követően kétévente az európai 
adatvédelmi biztos jelentést készít az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak az ETIAS felügyelőlistának 
az adatvédelemi szempontból gyakorolt 
hatásáról, valamint hatékonyságáról és 
eredményességéről.
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Or. fr

Módosítás 1087
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A bizalmas információk 
közzétételére irányadó nemzeti 
jogszabályok rendelkezéseinek betartása 
mellett a tagállamok és az Europol éves 
jelentést készítenek az ETIAS Központi 
Rendszerben tárolt adatokhoz való 
bűnüldözési célú hozzáférés 
eredményességéről, amely információkat 
és statisztikákat tartalmaz az alábbiakról:

törölve

a) a lekérdezés pontos célja, beleértve a 
terrorcselekmény vagy egyéb súlyos 
bűncselekmény típusát;

b) azon megalapozott gyanú alapos 
indokai, miszerint a gyanúsított, az 
elkövető vagy az áldozat e rendelet hatálya 
alá tartozik;

c) az ETIAS Központi Rendszerhez való 
bűnüldözési célú hozzáférésre irányuló 
kérelmek száma;

d) a sikeres személyazonosítást 
eredményező esetek száma és típusa;

e) a kivételesen sürgős eljárás 
szükségessége és alkalmazása, beleértve 
azokat az eseteket, amikor a központi 
hozzáférési pont az utólagos ellenőrzés 
során nem találta indokoltnak a sürgős 
eljárást.

A tagállamok és az Europol éves 
jelentéseit a következő év június 30-ig kell 
eljuttatni a Bizottsághoz.

Or. en



PE609.323v02-00 162/163 AM\1135937HU.docx

HU

Indokolás

A rendszerhez bűnüldözési célból történő hozzáférés törlendő.

Módosítás 1088
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon megalapozott gyanú alapos 
indokai, miszerint a gyanúsított, az 
elkövető vagy az áldozat e rendelet hatálya 
alá tartozik;

törölve

Or. fr

Módosítás 1089
Gérard Deprez, Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a 29. cikk szerinti ETIAS 
felügyelőlistán alapuló pozitív találat 
miatt elutasított utazási engedély iránti 
kérelmek száma;

Or. fr

Módosítás 1090
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller 

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és az Europol éves jelentéseit A tagállamok és az Europol éves jelentéseit 
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a következő év június 30-ig kell eljuttatni a 
Bizottsághoz.

a következő év június 30-ig kell eljuttatni a 
Bizottsághoz és az Európai Parlamenthez.

Or. en
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