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Módosítás 1
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a tervezett 
partnerségnek a demokrácia, a 
jogállamiság és az emberi jogok 
tiszteletben tartásának közös értékein és 
elvein kell alapulnia, amelyeket kötelező 
erejű politikai záradékokban kell rögzíteni; 
hangsúlyozza, hogy az EU-t köti az 
Európai Unió Alapjogi Chartája, és hogy a 
jövőbeli kapcsolatokról szóló 
megállapodásnak magában kell foglalnia 
az Egyesült Királyság folyamatos 
elkötelezettségét az emberi jogok európai 
egyezménye (EJEE) keretének tiszteletben 
tartása mellett;

2. hangsúlyozza, hogy a tervezett 
partnerségnek a demokrácia, a 
jogállamiság, a kölcsönös bizalom és az 
emberi jogok tiszteletben tartásának közös 
értékein és elvein kell alapulnia, amelyeket 
kötelező erejű politikai záradékokban kell 
rögzíteni; hangsúlyozza, hogy az EU-t köti 
az Európai Unió Alapjogi Chartája, és 
hogy a jövőbeli kapcsolatokról szóló 
megállapodásnak magában kell foglalnia 
az Egyesült Királyság folyamatos 
elkötelezettségét az emberi jogok európai 
egyezménye (EJEE) keretének tiszteletben 
tartása mellett;

Or. en

Módosítás 2
Terry Reintke

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggasztja a tárgyalások lassú 
előrehaladása, és az, hogy a COVID19 
miatti kijárási korlátozás időszakára 
tervezett két tárgyalási fordulót és annak 
április 20-ára tervezett folytatását törölték; 
megjegyzi, hogy az Európai Bizottság 
Egyesült Királysággal fenntartott 
kapcsolatokért felelős munkacsoportjától 
kapott információk szerint a tárgyalások 
második fordulója során a biztonság, a 
bűnüldözés és a büntetőügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködés, az 
adatvédelem és a polgárok jogai, valamint 

4. aggasztja a tárgyalások lassú 
előrehaladása, és az, hogy a Covid19 miatti 
kijárási korlátozás időszakára tervezett két 
tárgyalási fordulót és annak április 20-ára 
tervezett folytatását törölték; megjegyzi, 
hogy az Európai Bizottság Egyesült 
Királysággal fenntartott kapcsolatokért 
felelős munkacsoportjától kapott 
információk szerint a tárgyalások második 
fordulója során a biztonság, a bűnüldözés 
és a büntetőügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködés, az 
adatvédelem és a polgárok jogai, valamint 
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az irreguláris migráció és menekültügy 
kérdéseiről folytatott első eszmecsere 
ellenére nem történt jelentős előrelépés; 
emlékeztet arra, hogy a kilépésről 
rendelkező megállapodás 132. cikke 
értelmében az átmeneti időszak csak oly 
módon hosszabbítható meg, ha a vegyes 
bizottság 2020. július 1. előtt erről 
határozatot hoz; figyelembe veszi, hogy az 
Egyesült Királyság kormánya a második 
tárgyalási fordulóban hangsúlyozta azon 
szándékát, hogy nem kéri az átmeneti 
időszak meghosszabbítását; mélyen 
megkérdőjelezi, hogy az év végéig le 
tudják-e zárni a tárgyalásokat valamennyi 
lényeges kérdésről, különös tekintettel a 
Covid19-világjárvány jelenlegi 
körülményeire és az eddig elért lassú 
előrehaladásra; felhívja a tárgyaló feleket, 
hogy tegyenek meg minden erőfeszítést 
annak érdekében, hogy párhuzamosan 
haladjanak előre a tárgyalások valamennyi 
területén, beleértve a legnehezebb 
területeket is, és fogadjanak el átfogó 
tárgyalási stratégiát;

a migráció és menekültügy kérdéseiről 
folytatott első eszmecsere ellenére nem 
történt jelentős előrelépés; emlékeztet arra, 
hogy a kilépésről rendelkező megállapodás 
132. cikke értelmében az átmeneti időszak 
csak oly módon hosszabbítható meg, ha a 
vegyes bizottság 2020. július 1. előtt erről 
határozatot hoz; figyelembe veszi, hogy az 
Egyesült Királyság kormánya a második 
tárgyalási fordulóban hangsúlyozta azon 
szándékát, hogy nem kéri az átmeneti 
időszak meghosszabbítását; mélyen 
megkérdőjelezi, hogy az év végéig le 
tudják-e zárni a tárgyalásokat valamennyi 
lényeges kérdésről, különös tekintettel a 
Covid19-világjárvány jelenlegi 
körülményeire és az eddig elért lassú 
előrehaladásra; felhívja a tárgyaló feleket, 
hogy tegyenek meg minden erőfeszítést 
annak érdekében, hogy párhuzamosan 
haladjanak előre a tárgyalások valamennyi 
területén, beleértve a legnehezebb 
területeket is, és fogadjanak el átfogó 
tárgyalási stratégiát;

Or. en

Módosítás 3
Sira Rego

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggasztja a tárgyalások lassú 
előrehaladása, és az, hogy a COVID19 
miatti kijárási korlátozás időszakára 
tervezett két tárgyalási fordulót és annak 
április 20-ára tervezett folytatását törölték; 
megjegyzi, hogy az Európai Bizottság 
Egyesült Királysággal fenntartott 
kapcsolatokért felelős munkacsoportjától 
kapott információk szerint a tárgyalások 
második fordulója során a biztonság, a 
bűnüldözés és a büntetőügyekben folytatott 

4. aggasztja a tárgyalások lassú 
előrehaladása, és az, hogy a Covid19 miatti 
kijárási korlátozás időszakára tervezett két 
tárgyalási fordulót és annak április 20-ára 
tervezett folytatását törölték; megjegyzi, 
hogy az Európai Bizottság Egyesült 
Királysággal fenntartott kapcsolatokért 
felelős munkacsoportjától kapott 
információk szerint a tárgyalások második 
fordulója során a biztonság, a bűnüldözés 
és a büntetőügyekben folytatott 
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igazságügyi együttműködés, az 
adatvédelem és a polgárok jogai, valamint 
az irreguláris migráció és menekültügy 
kérdéseiről folytatott első eszmecsere 
ellenére nem történt jelentős előrelépés; 
emlékeztet arra, hogy a kilépésről 
rendelkező megállapodás 132. cikke 
értelmében az átmeneti időszak csak oly 
módon hosszabbítható meg, ha a vegyes 
bizottság 2020. július 1. előtt erről 
határozatot hoz; figyelembe veszi, hogy az 
Egyesült Királyság kormánya a második 
tárgyalási fordulóban hangsúlyozta azon 
szándékát, hogy nem kéri az átmeneti 
időszak meghosszabbítását; mélyen 
megkérdőjelezi, hogy az év végéig le 
tudják-e zárni a tárgyalásokat valamennyi 
lényeges kérdésről, különös tekintettel a 
Covid19-világjárvány jelenlegi 
körülményeire és az eddig elért lassú 
előrehaladásra; felhívja a tárgyaló feleket, 
hogy tegyenek meg minden erőfeszítést 
annak érdekében, hogy párhuzamosan 
haladjanak előre a tárgyalások valamennyi 
területén, beleértve a legnehezebb 
területeket is, és fogadjanak el átfogó 
tárgyalási stratégiát;

igazságügyi együttműködés, az 
adatvédelem és a polgárok jogai, valamint 
a migráció és menekültügy kérdéseiről 
folytatott első eszmecsere ellenére nem 
történt jelentős előrelépés; emlékeztet arra, 
hogy a kilépésről rendelkező megállapodás 
132. cikke értelmében az átmeneti időszak 
csak oly módon hosszabbítható meg, ha a 
vegyes bizottság 2020. július 1. előtt erről 
határozatot hoz; figyelembe veszi, hogy az 
Egyesült Királyság kormánya a második 
tárgyalási fordulóban hangsúlyozta azon 
szándékát, hogy nem kéri az átmeneti 
időszak meghosszabbítását; mélyen 
megkérdőjelezi, hogy az év végéig le 
tudják-e zárni a tárgyalásokat valamennyi 
lényeges kérdésről, különös tekintettel a 
Covid19-világjárvány jelenlegi 
körülményeire és az eddig elért lassú 
előrehaladásra; felhívja a tárgyaló feleket, 
hogy tegyenek meg minden erőfeszítést 
annak érdekében, hogy párhuzamosan 
haladjanak előre a tárgyalások valamennyi 
területén, beleértve a legnehezebb 
területeket is, és fogadjanak el átfogó 
tárgyalási stratégiát;

Or. en

Módosítás 4
Evin Incir

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggasztja a tárgyalások lassú 
előrehaladása, és az, hogy a COVID19 
miatti kijárási korlátozás időszakára 
tervezett két tárgyalási fordulót és annak 
április 20-ára tervezett folytatását törölték; 
megjegyzi, hogy az Európai Bizottság 
Egyesült Királysággal fenntartott 
kapcsolatokért felelős munkacsoportjától 
kapott információk szerint a tárgyalások 

4. aggasztja a tárgyalások lassú 
előrehaladása, és az, hogy a Covid19 miatti 
kijárási korlátozás időszakára tervezett két 
tárgyalási fordulót és annak április 20-ára 
tervezett folytatását törölték; megjegyzi, 
hogy az Európai Bizottság Egyesült 
Királysággal fenntartott kapcsolatokért 
felelős munkacsoportjától kapott 
információk szerint a tárgyalások második 
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második fordulója során a biztonság, a 
bűnüldözés és a büntetőügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködés, az 
adatvédelem és a polgárok jogai, valamint 
az irreguláris migráció és menekültügy 
kérdéseiről folytatott első eszmecsere 
ellenére nem történt jelentős előrelépés; 
emlékeztet arra, hogy a kilépésről 
rendelkező megállapodás 132. cikke 
értelmében az átmeneti időszak csak oly 
módon hosszabbítható meg, ha a vegyes 
bizottság 2020. július 1. előtt erről 
határozatot hoz; figyelembe veszi, hogy az 
Egyesült Királyság kormánya a második 
tárgyalási fordulóban hangsúlyozta azon 
szándékát, hogy nem kéri az átmeneti 
időszak meghosszabbítását; mélyen 
megkérdőjelezi, hogy az év végéig le 
tudják-e zárni a tárgyalásokat valamennyi 
lényeges kérdésről, különös tekintettel a 
Covid19-világjárvány jelenlegi 
körülményeire és az eddig elért lassú 
előrehaladásra; felhívja a tárgyaló feleket, 
hogy tegyenek meg minden erőfeszítést 
annak érdekében, hogy párhuzamosan 
haladjanak előre a tárgyalások valamennyi 
területén, beleértve a legnehezebb 
területeket is, és fogadjanak el átfogó 
tárgyalási stratégiát;

fordulója során a biztonság, a bűnüldözés 
és a büntetőügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködés, az 
adatvédelem és a polgárok jogai, valamint 
a migráció és menekültügy kérdéseiről 
folytatott első eszmecsere ellenére nem 
történt jelentős előrelépés; emlékeztet arra, 
hogy a kilépésről rendelkező megállapodás 
132. cikke értelmében az átmeneti időszak 
csak oly módon hosszabbítható meg, ha a 
vegyes bizottság 2020. július 1. előtt erről 
határozatot hoz; figyelembe veszi, hogy az 
Egyesült Királyság kormánya a második 
tárgyalási fordulóban hangsúlyozta azon 
szándékát, hogy nem kéri az átmeneti 
időszak meghosszabbítását; mélyen 
megkérdőjelezi, hogy az év végéig le 
tudják-e zárni a tárgyalásokat valamennyi 
lényeges kérdésről, különös tekintettel a 
Covid19-világjárvány jelenlegi 
körülményeire és az eddig elért lassú 
előrehaladásra; felhívja a tárgyaló feleket, 
hogy tegyenek meg minden erőfeszítést 
annak érdekében, hogy párhuzamosan 
haladjanak előre a tárgyalások valamennyi 
területén, beleértve a legnehezebb 
területeket is, és fogadjanak el átfogó 
tárgyalási stratégiát;

Or. en

Módosítás 5
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. tudomásul veszi a kilépésről 
rendelkező megállapodás alapján 
létrehozott EU–Egyesült Királyság vegyes 
bizottságban folytatott megbeszéléseket, 
valamint a polgárok jogaival foglalkozó 
szakbizottság soron következő ülését; 
felhívja a vegyes bizottság társelnökeit, 

5. tudomásul veszi a kilépésről 
rendelkező megállapodás alapján 
létrehozott EU–Egyesült Királyság vegyes 
bizottságban folytatott megbeszéléseket, 
valamint a polgárok jogaival foglalkozó 
szakbizottság soron következő ülését; 
felhívja a vegyes bizottság társelnökeit, 



AM\1205232HU.docx 7/26 PE652.317v01-00

HU

hogy e tekintetben aktívan vonják be a 
polgárokat és a civil társadalmi 
szervezeteket; kéri, hogy a Parlamentet 
teljes körűen tájékoztassák a vegyes 
bizottság által folytatott valamennyi 
megbeszélésről és meghozott határozatról; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 
Egyesült Királyság belügyminisztériuma 
által 2020. április 16-án közzétett 
legfrissebb uniós letelepedési 
rendszerstatisztikák1 szerint a 2020. 
március 31-ig beérkezett 3,4 millió (3 468 
700) kérelem alapján mindössze a 
kérelmezők 58 %-a kapott letelepedett 
státuszt, 41 %-a pedig előzetes letelepedett 
státuszt; megismétli a Parlament felhívását2 
, hogy mind az Egyesült Királyságban, 
mind a tagállamokban a tartózkodási 
jogállást biztosító rendszereknek 
megkülönböztetésmentesnek, 
felhasználóbarátnak és átláthatónak, 
valamint ingyenesnek és deklaratív 
jellegűeknek kell lenniük, és a hogy 
jogállás igazolásaként fizikai 
dokumentumot kell kiadni; emlékeztet arra, 
hogy az előzetesen letelepedett státusszal 
rendelkező uniós polgárokat a kilépésről 
rendelkező megállapodás értelmében 
egyenlő bánásmódban kell részesíteni az 
Egyesült Királyság állampolgáraival, 
többek között az ellátásokhoz való 
hozzáférés tekintetében; felhívja a vegyes 
bizottságot és a Bizottságot, hogy kövessék 
nyomon a vonatkozó fejleményeket; 
megjegyzi, hogy kevés előrelépés történt a 
Parlament azon felhívása tekintetében, 
hogy foglalkozzanak az uniós vitarendezési 
rendszerrel kapcsolatos kérdésekkel, 
különösen az alkalmazás 
hozzáférhetőségével, az ellenőrző hatóság 
függetlenségével, a határidő be nem 
tartásának az uniós polgárokra gyakorolt 
lehetséges következményeivel, valamint az 
Egyesült Királyság uniós vitarendezési 
rendszerének az EU-27 azon észak-
írországi állampolgáraira való 
alkalmazhatóságával kapcsolatban, akik 
nem kértek brit állampolgárságot a 
nagypénteki megállapodás értelmében, 

hogy e tekintetben aktívan vonják be a 
polgárokat és a civil társadalmi 
szervezeteket; kéri, hogy a Parlamentet 
teljes körűen tájékoztassák a vegyes 
bizottság által folytatott valamennyi 
megbeszélésről és meghozott határozatról; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 
Egyesült Királyság belügyminisztériuma 
által 2020. április 16-án közzétett 
legfrissebb uniós letelepedési 
rendszerstatisztikák1 szerint a 2020. 
március 31-ig beérkezett 3,4 millió (3 468 
700) kérelem alapján mindössze a 
kérelmezők 58 %-a kapott letelepedett 
státuszt, 41 %-a pedig előzetes letelepedett 
státuszt; megismétli a Parlament felhívását2 
, hogy mind az Egyesült Királyságban, 
mind a tagállamokban a tartózkodási 
jogállást biztosító rendszereknek 
megkülönböztetésmentesnek, 
felhasználóbarátnak és átláthatónak, 
valamint ingyenesnek és deklaratív 
jellegűeknek kell lenniük, és a hogy 
jogállás igazolásaként fizikai 
dokumentumot kell kiadni; emlékeztet arra, 
hogy az előzetesen letelepedett státusszal 
rendelkező uniós polgárokat a kilépésről 
rendelkező megállapodás értelmében 
egyenlő bánásmódban kell részesíteni az 
Egyesült Királyság állampolgáraival, 
többek között az ellátásokhoz és az 
egészségügyi rendszerhez való hozzáférés 
tekintetében; felhívja a vegyes bizottságot 
és a Bizottságot, hogy kövessék nyomon a 
vonatkozó fejleményeket; megjegyzi, hogy 
kevés előrelépés történt a Parlament azon 
felhívása tekintetében, hogy 
foglalkozzanak az uniós vitarendezési 
rendszerrel kapcsolatos kérdésekkel, 
különösen az alkalmazás 
hozzáférhetőségével, az ellenőrző hatóság 
függetlenségével, a határidő be nem 
tartásának az uniós polgárokra gyakorolt 
lehetséges következményeivel, valamint az 
Egyesült Királyság uniós vitarendezési 
rendszerének az EU-27 azon észak-
írországi állampolgáraira való 
alkalmazhatóságával kapcsolatban, akik 
nem kértek brit állampolgárságot a 
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továbbá annak szükségességével 
kapcsolatban, hogy teljes mértékben 
tiszteletben tartsák a nagypénteki 
megállapodást a megállapodásban foglaltak 
szerint; sürgeti az Egyesült Királyság 
hatóságait annak biztosítására, hogy Észak-
Írország lakosainak jogai ne sérüljenek; 
hangsúlyozza, hogy ezeket a kérdéseket a 
jövőbeli megállapodás előfeltételeként az 
átmeneti időszak végéig teljes körűen 
kezelni és értékelni kell;

nagypénteki megállapodás értelmében, 
továbbá annak szükségességével 
kapcsolatban, hogy teljes mértékben 
tiszteletben tartsák a nagypénteki 
megállapodást a megállapodásban foglaltak 
szerint; sürgeti az Egyesült Királyság 
hatóságait annak biztosítására, hogy Észak-
Írország lakosainak jogai ne sérüljenek; 
hangsúlyozza, hogy ezeket a kérdéseket a 
jövőbeli megállapodás előfeltételeként az 
átmeneti időszak végéig teljes körűen 
kezelni és értékelni kell;

_________________ _________________
1 
https://assets.publishing.service.gov.uk/gov
ernment/uploads/system/uploads/attachme
nt_data/file/879569/eu-settlement-scheme-
statistics-march-2020.pdf

1 
https://assets.publishing.service.gov.uk/gov
ernment/uploads/system/uploads/attachme
nt_data/file/879569/eu-settlement-scheme-
statistics-march-2020.pdf

2 Az Európai Parlament 2020. február 12-i 
állásfoglalása a Nagy-Britannia és Észak-
Írország Egyesült Királyságával 
folytatandó új partnerségre irányuló 
tárgyalásokra javasolt megbízatásról - 
Elfogadott szövegek,  P9_TA(2020)0033.

2 Az Európai Parlament 2020. február 12-i 
állásfoglalása a Nagy-Britannia és Észak-
Írország Egyesült Királyságával 
folytatandó új partnerségre irányuló 
tárgyalásokra javasolt megbízatásról – 
Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0033.

Or. en

Módosítás 6
Javier Zarzalejos, José Manuel García-Margallo y Marfil

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy mindaddig, 
amíg Spanyolország és az Egyesült 
Királyság kormányai között nem születik 
végleges megállapodás Gibraltár 
dekolonizációjáról az Európai Parlament 
és az Európai Tanács által is támogatott 
ENSZ-határozatokkal összhangban, 
védeni kell a lakosok jogait, különösen 
azon munkavállalókét, akik a határkerítés 
két oldala között ingáznak. az említett 
megállapodást 2021 nyara előtt meg 
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kellene kötni ahhoz, hogy korán 
alkalmazni lehessen az egyes (pl. légi 
forgalommal kapcsolatos) jogokat érintő, 
jelenleg felfüggesztett közösségi 
rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 7
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza a magánélethez és az 
adatvédelemhez fűződő alapvető jogok 
előmozdításának és védelmének 
fontosságát, ideértve a személyes adatok 
biztonságát is, amely a digitális gazdaság 
egyik kulcstényezője, és kiemeli, hogy az 
EU valamennyi jelenlegi és jövőbeli 
fejlődő kereskedelmi kapcsolata keretében 
megköveteli ezen elvek teljes körű 
tiszteletben tartását;

Or. en

Módosítás 8
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. aggodalmának ad hangot amiatt, 
hogy a jövőbeli partnerségi 
megállapodásról szóló tárgyalások első 
fordulója (2020. március 2–5.) során az 
Egyesült Királyság arról tájékoztatott, hogy 
a büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
és rendőrségi együttműködés tekintetében 
nem vállal kötelezettséget az emberi jogok 

11. azon az állásponton van, hogy 
amennyiben az Egyesült Királyság nem 
nyilvánítja ki egyértelműen az Emberi 
Jogok Európai Egyezményének 
végrehajtása iránti elkötelezettségét, és 
nem fogadja el az Európai Unió 
Bíróságának joghatóságát, elvész a 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi és 
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európai egyezményének betartására, és 
nem fogadja el az Európai Unió 
Bíróságának joghatóságát sem; sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy ez utóbbi álláspontot 
a tárgyalások második fordulójában is 
fenntartották; teljes mértékben egyetért az 
EU-t képviselő főtárgyaló, Michel Barnier 
úr álláspontjával, hogy amennyiben az 
Egyesült Királyság fenntartja ezt az 
álláspontot, akkor az azonnali és gyakorlati 
következményekkel fog járni az EU és az 
Egyesült Királyság közötti 
együttműködésre nézve, amely a 
nemzetközi megállapodások alapján 
továbbra is lehetséges lesz, ám korántsem 
lesz túl ambiciózus8; tudomásul veszi 
továbbá az EU-t képviselő főtárgyaló, 
Barnier úr által a második tárgyalási 
fordulót követően tett nyilatkozatokat, 
amelyek szerint az Egyesült Királyság e 
második forduló során nem volt hajlandó 
határozott garanciákat nyújtani az alapvető 
jogokra és az egyéni szabadságokra 
vonatkozóan, és ragaszkodott a jelenlegi 
normák enyhítéséhez és az elfogadott 
adatvédelmi mechanizmusoktól való 
eltéréshez, ezáltal súlyosan korlátozva a 
jövőbeli biztonsági partnerséget9;

rendőrségi együttműködésre irányuló 
megállapodás lehetősége. aggodalmának 
ad hangot amiatt, hogy a jövőbeli 
partnerségi megállapodásról szóló 
tárgyalások első fordulója (2020. március 
2–5.) során az Egyesült Királyság arról 
tájékoztatott, hogy a büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi és rendőrségi 
együttműködés tekintetében nem vállal 
kötelezettséget az emberi jogok európai 
egyezményének betartására, és nem 
fogadja el az Európai Unió Bíróságának 
joghatóságát sem; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy ez utóbbi álláspontot a 
tárgyalások második fordulójában is 
fenntartották; teljes mértékben egyetért az 
EU-t képviselő főtárgyaló, Michel Barnier 
úr álláspontjával, hogy amennyiben az 
Egyesült Királyság fenntartja ezt az 
álláspontot, akkor az azonnali és gyakorlati 
következményekkel fog járni az EU és az 
Egyesült Királyság közötti 
együttműködésre nézve, amely a 
nemzetközi megállapodások alapján 
továbbra is lehetséges lesz, ám korántsem 
lesz túl ambiciózus8; tudomásul veszi 
továbbá az EU-t képviselő főtárgyaló, 
Barnier úr által a második tárgyalási 
fordulót követően tett nyilatkozatokat, 
amelyek szerint az Egyesült Királyság e 
második forduló során nem volt hajlandó 
határozott garanciákat nyújtani az alapvető 
jogokra és az egyéni szabadságokra 
vonatkozóan, és ragaszkodott a jelenlegi 
normák enyhítéséhez és az elfogadott 
adatvédelmi mechanizmusoktól való 
eltéréshez, ezáltal súlyosan korlátozva a 
jövőbeli biztonsági partnerséget9;

_________________ _________________
8 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/hu/INF_19_5950

8 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/hu/INF_19_5950

9 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/statement_20_739

9 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/statement_20_739

Or. en
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Módosítás 9
Terry Reintke

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. úgy véli, hogy megkülönböztetett 
figyelmet kell fordítani az Egyesült 
Királyságban a nemzetbiztonság és a 
személyes adatok bűnüldöző hatóságok 
általi feldolgozása terén érvényben lévő 
jogi keretre; emlékeztet arra, hogy a 
tömeges megfigyelési programok nem 
feltétlenül egyeztethetők össze az uniós 
joggal; támogatja az EUB e területre 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatának, 
például a Schrems-ügynek, valamint az 
EJEB ítélkezési gyakorlatának a 
figyelembevételét;

12. úgy véli, hogy megkülönböztetett 
figyelmet kell fordítani az Egyesült 
Királyságban a nemzetbiztonság és a 
személyes adatok bűnüldöző hatóságok 
általi feldolgozása terén érvényben lévő 
jogi keretre; emlékeztet arra, hogy a 
tömeges megfigyelési programok nem 
egyeztethetők össze az uniós joggal; 
támogatja az EUB e területre vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatának, például a 
Schrems-ügynek, valamint az EJEB 
ítélkezési gyakorlatának a 
figyelembevételét;

Or. en

Módosítás 10
Nathalie Loiseau, Morten Petersen, Sophia in 't Veld

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. hangsúlyozza, hogy az Egyesült 
Királyság 2014-ben, még az EU 
tagállamaként úgy határozott, hogy 
kimaradási jogával élve a továbbiakban 
nem vesz részt a büntetőügyekben 
folytatott rendőrségi és igazságügyi 
együttműködést érintő uniós eszközökben, 
később aztán eseti alapon mégis részt vett 
egyes jogalkotási intézkedésekben;

Or. en
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Módosítás 11
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. emlékeztet arra a felhívására, hogy 
– tekintettel a földrajzi közelségre, 
valamint az EU-t és az Egyesült 
Királyságot egyaránt érintő fenyegetésekre 
– a tárgyaló felek a bűnüldözés területén 
törekedjenek hatékony együttműködési 
megállapodások fenntartására, amelyek 
hatékonyak és kölcsönösen előnyösek 
polgáraik biztonsága szempontjából, 
figyelembe véve, hogy az Egyesült 
Királyság immár harmadik ország, és ezért 
nem élvezheti ugyanazokat a jogokat és 
lehetőségeket, mint a tagállamok; 
hangsúlyozza, hogy a különálló önálló 
megállapodások aláásnák a jogi 
következetességet a bűnüldözés és a 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés területén; sürgeti a 
Bizottságot, hogy tartsa magát tárgyalási 
irányelveihez, és törekedjen egyetlen 
átfogó megállapodás létrehozására;

15. emlékeztet arra a felhívására, hogy 
– tekintettel a földrajzi közelségre, 
valamint az EU-t és az Egyesült 
Királyságot egyaránt érintő fenyegetésekre 
– a tárgyaló felek a bűnüldözés területén 
törekedjenek hatékony, kiegyensúlyozott és 
kölcsönös együttműködési megállapodások 
fenntartására, amelyek hatékonyak és 
kölcsönösen előnyösek polgáraik 
biztonsága szempontjából, figyelembe 
véve, hogy az Egyesült Királyság immár 
harmadik ország, és ezért nem élvezheti 
ugyanazokat a jogokat és lehetőségeket, 
mint a tagállamok; hangsúlyozza, hogy a 
különálló önálló megállapodások aláásnák 
a jogi következetességet a bűnüldözés és a 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés területén; sürgeti a 
Bizottságot, hogy tartsa magát tárgyalási 
irányelveihez, és törekedjen egyetlen 
átfogó megállapodás létrehozására;

Or. en

Módosítás 12
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. mélységesen aggasztja az Egyesült 
Királyság arra irányuló kérelme, hogy 
közvetlen hozzáférést kapjon az uniós 
adatinformációs rendszerekhez a bel- és 
igazságügy területén, valamint hogy a 
tagállamokéhoz közeli státuszt tartson fenn 
a bel- és igazságügyi ügynökségeknél; e 

16. határozottan ellenzi az Egyesült 
Királyság arra irányuló kérelmét, hogy 
közvetlen hozzáférést kapjon az uniós 
adatinformációs rendszerekhez a bel- és 
igazságügy területén, valamint hogy a 
tagállamokéhoz közeli státuszt tartson fenn 
a bel- és igazságügyi ügynökségeknél; e 



AM\1205232HU.docx 13/26 PE652.317v01-00

HU

tekintetben ismételten hangsúlyozza, hogy 
az Egyesült Királyság nem schengeni 
harmadik országként nem férhet hozzá 
közvetlenül az uniós információs 
rendszerek adataihoz, és nem vehet részt a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térséggel 
foglalkozó uniós ügynökségek irányítási 
struktúráiban; figyelmeztet arra, hogy az 
információk – többek között a személyes 
adatok – Egyesült Királysággal való 
megosztására szigorú biztosítékok, 
ellenőrzési és felügyeleti feltételek mellett 
kell sort keríteni, ideértve a személyes 
adatok uniós jog által biztosított 
védelemmel egyenértékű védelmét is;

tekintetben ismételten hangsúlyozza, hogy 
az Egyesült Királyság nem schengeni 
harmadik országként nem férhet hozzá 
közvetlenül az uniós információs 
rendszerek adataihoz, és nem vehet részt a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térséggel 
foglalkozó uniós ügynökségek irányítási 
struktúráiban; figyelmeztet arra, hogy az 
információk – többek között a személyes 
adatok – Egyesült Királysággal való 
megosztására szigorú biztosítékok, 
ellenőrzési és felügyeleti feltételek mellett 
kell sort keríteni, ideértve a személyes 
adatok uniós jog által biztosított 
védelemmel egyenértékű védelmét is;

Or. en

Módosítás 13
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
16 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

16a. emlékeztet a brit hatóságok által 
végrehajtott, a Belgacom belga hírközlési 
szolgáltató rendszerébe történő 
jogosulatlan behatolásra, amelyre 2013-
ban derült fény, és amelyért a belga 
szövetségi ügyész 2018-as megállapítása 
szerint a brit Kormányzati 
Kommunikációs Központot (GCHQ) 
terhelte a felelősség;

Or. en

Módosítás 14
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
16 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

16b. emlékeztet rá, hogy a brit 
hatóságok 75 000 esetben nem 
továbbították az uniós polgárokkal 
szemben lefolytatott büntetőeljárások 
részleteit az érintettek származási 
országának a 2009/315 IB tanácsi 
kerethatározattal összhangban, és ezt a 
mulasztásukat titkolták más tagállamok 
előtt azért, hogy csorba ne essen az 
Egyesült Királyság jóhírén a bűnüldözési 
együttműködés és a büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi együttműködés 
tekintetében; elítéli, hogy az Egyesült 
Királyság a mai napig nem továbbította az 
említett 75 000 büntetőeljárás részleteit az 
EU 27 tagállamának bűnüldöző hatóságai 
felé;

Or. en

Módosítás 15
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. emlékeztet arra, hogy a Schengeni 
Információs Rendszert (SIS) a 
határellenőrzések schengeni térségben való 
megszüntetésének orvoslására szolgáló 
kompenzációs eszközként hozták létre; 
rámutat, hogy a SIS-re vonatkozó 
jogszabályok kifejezetten tiltják, hogy 
harmadik országok hozzáférjenek a 
rendszerhez; hangsúlyozza, hogy harmadik 
országként az Egyesült Királyság nem 
férhet hozzá a SIS-hez; emlékeztet arra, 
hogy 2015-ben az Egyesült Királyság 
megkezdte a SIS-re vonatkozó schengeni 
vívmányok bizonyos rendelkezéseinek 
alkalmazását a rendőrségi együttműködés 
területén10, és hogy a SIS Egyesült 
Királyság általi alkalmazásában súlyos 

17. emlékeztet arra, hogy a Schengeni 
Információs Rendszert (SIS) a 
határellenőrzések schengeni térségben való 
megszüntetésének orvoslására szolgáló 
kompenzációs eszközként hozták létre; 
rámutat, hogy a SIS-re vonatkozó 
jogszabályok kifejezetten tiltják, hogy 
harmadik országok hozzáférjenek a 
rendszerhez; hangsúlyozza, hogy harmadik 
országként az Egyesült Királyság nem 
férhet hozzá a SIS-hez; emlékeztet arra, 
hogy 2015-ben az Egyesült Királyság 
megkezdte a SIS-re vonatkozó schengeni 
vívmányok bizonyos rendelkezéseinek 
alkalmazását a rendőrségi együttműködés 
területén10, és hogy a SIS Egyesült 
Királyság általi alkalmazásában súlyos 
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hiányosságokat tártak fel, amelyeket még 
mindig nem orvosoltak; úgy véli, hogy az 
EU és az Egyesült Királyság között a 
bűnüldözés és az igazságügyi 
együttműködés terén a jövőben folytatandó 
együttműködésnek a kölcsönös bizalmon 
kell alapulnia; úgy véli ezért, hogy az EU 
és az Egyesült Királyság között a 
bűnüldözés és az igazságügyi 
együttműködés terén a jövőben folytatandó 
együttműködést attól kell függővé tenni, 
hogy ezeket a hiányosságokat orvosolták-e; 
hangsúlyozza e tekintetben a szigorú 
adatvédelmi szabályok fontosságát mindkét 
tárgyaló fél esetében;

hiányosságokat tártak fel, amelyeket még 
mindig nem orvosoltak; emlékeztet arra, 
hogy március 5-én a Tanács egy sor 
ajánlást adott ki a SIS területét érintő 
schengeni vívmányok Egyesült 
Királyságbeli alkalmazásának 2017-es 
értékelése során feltárt súlyos 
hiányosságok orvoslására, és az Egyesült 
Királyság válaszából az olvasható ki, hogy 
nem áll szándékában végrehajtani az 
ajánlásokat és meghozni az elvárt 
intézkedéseket, ezért felszólít az Egyesült 
Királyság Schengeni Információs 
Rendszerhez való ideiglenes 
hozzáférésének azonnali felfüggesztésére; 
úgy véli, hogy az EU és az Egyesült 
Királyság között a bűnüldözés és az 
igazságügyi együttműködés terén a 
jövőben folytatandó együttműködésnek a 
kölcsönös bizalmon kell alapulnia; úgy véli 
ezért, hogy az EU és az Egyesült Királyság 
között a bűnüldözés és az igazságügyi 
együttműködés terén a jövőben folytatandó 
együttműködést attól kell függővé tenni, 
hogy ezeket a hiányosságokat orvosolták-e; 
hangsúlyozza e tekintetben a szigorú 
adatvédelmi szabályok fontosságát mindkét 
tárgyaló fél esetében;

_________________ _________________
10 A Tanács 2007/533/IB határozata (2007. 
június 12.) a Schengeni Információs 
Rendszer második generációjának (SIS II) 
létrehozásáról, működtetéséről és 
használatáról (HL L 205., 2007.8.7., 63. 
o.).

10 A Tanács 2007/533/IB határozata (2007. 
június 12.) a Schengeni Információs 
Rendszer második generációjának (SIS II) 
létrehozásáról, működtetéséről és 
használatáról (HL L 205., 2007.8.7., 63. 
o.).

Or. en

Módosítás 16
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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17. emlékeztet arra, hogy a Schengeni 
Információs Rendszert (SIS) a 
határellenőrzések schengeni térségben való 
megszüntetésének orvoslására szolgáló 
kompenzációs eszközként hozták létre; 
rámutat, hogy a SIS-re vonatkozó 
jogszabályok kifejezetten tiltják, hogy 
harmadik országok hozzáférjenek a 
rendszerhez; hangsúlyozza, hogy harmadik 
országként az Egyesült Királyság nem 
férhet hozzá a SIS-hez; emlékeztet arra, 
hogy 2015-ben az Egyesült Királyság 
megkezdte a SIS-re vonatkozó schengeni 
vívmányok bizonyos rendelkezéseinek 
alkalmazását a rendőrségi együttműködés 
területén10, és hogy a SIS Egyesült 
Királyság általi alkalmazásában súlyos 
hiányosságokat tártak fel, amelyeket még 
mindig nem orvosoltak; úgy véli, hogy az 
EU és az Egyesült Királyság között a 
bűnüldözés és az igazságügyi 
együttműködés terén a jövőben folytatandó 
együttműködésnek a kölcsönös bizalmon 
kell alapulnia; úgy véli ezért, hogy az EU 
és az Egyesült Királyság között a 
bűnüldözés és az igazságügyi 
együttműködés terén a jövőben folytatandó 
együttműködést attól kell függővé tenni, 
hogy ezeket a hiányosságokat orvosolták-
e; hangsúlyozza e tekintetben a szigorú 
adatvédelmi szabályok fontosságát 
mindkét tárgyaló fél esetében;

17. emlékeztet arra, hogy a Schengeni 
Információs Rendszert (SIS) a 
határellenőrzések schengeni térségben való 
megszüntetésének orvoslására szolgáló 
kompenzációs eszközként hozták létre; 
rámutat, hogy a SIS-re vonatkozó 
jogszabályok kifejezetten tiltják, hogy 
harmadik országok hozzáférjenek a 
rendszerhez; hangsúlyozza, hogy harmadik 
országként az Egyesült Királyság nem 
férhet hozzá a SIS-hez; emlékeztet arra, 
hogy 2015-ben az Egyesült Királyság 
megkezdte a SIS-re vonatkozó schengeni 
vívmányok bizonyos rendelkezéseinek 
alkalmazását a rendőrségi együttműködés 
területén10, és hogy a SIS Egyesült 
Királyság általi alkalmazásában súlyos 
szabálytalanságokat tártak fel, amelyeket 
még mindig nem orvosoltak; úgy véli, 
hogy az EU és az Egyesült Királyság 
között a bűnüldözés és az igazságügyi 
együttműködés terén a jövőben folytatandó 
együttműködésnek a kölcsönös bizalmon 
kell alapulnia; úgy véli ezért, hogy az EU 
és az Egyesült Királyság között a 
bűnüldözés és az igazságügyi 
együttműködés terén a jövőben folytatandó 
együttműködést attól kell függővé tenni, 
hogy az Egyesült Királyság az esetleges 
megállapodás megkötését megelőzően 
teljes körűen orvosolta-e a SIS 
alkalmazását érintő szabálytalanságokat, 
továbbá korábbi mulasztását pótolva 
továbbítja-e a 75 000 büntetőeljárásra 
vonatkozó részletes információkat; 
hangsúlyozza, hogy az említett 
együttműködés csak szigorú adatvédelmi 
szabályok lefektetése és hatékony 
végrehajtási mechanizmusok megléte 
esetén vehető fontolóra;

_________________ _________________
10 A Tanács 2007/533/IB határozata (2007. 
június 12.) a Schengeni Információs 
Rendszer második generációjának (SIS II) 
létrehozásáról, működtetéséről és 
használatáról (HL L 205., 2007.8.7., 63. 
o.).

10 A Tanács 2007/533/IB határozata (2007. 
június 12.) a Schengeni Információs 
Rendszer második generációjának (SIS II) 
létrehozásáról, működtetéséről és 
használatáról (HL L 205., 2007.8.7., 63. 
o.).
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Or. en

Módosítás 17
Loránt Vincze, Juan Fernando López Aguilar, Terry Reintke, Sira Rego, Morten 
Petersen, Evin Incir

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
DNS-adatoknak az Egyesült Királysággal 
való, a prümi keret alapján működő 
automatizált cseréjét csak 2019-ben 
indították el, és hogy a Tanács hamarosan 
végrehajtási határozatot fogad el, amely 
lehetővé teszi az Egyesült Királyság 
számára, hogy részt vegyen a 
daktiloszkópiai adatok automatizált 
cseréjében; emlékezteti a tárgyaló feleket, 
hogy az ilyen automatizált adatcserét 
engedélyező tanácsi határozatok az 
átmeneti időszak végén hatályukat vesztik; 
hangsúlyozza, hogy időben meg kell 
állapodni a jövőbeli kapcsolatokra 
vonatkozó új szabályokról, tekintettel az 
információcsere fontosságára a határokon 
átnyúló súlyos és szervezett bűnözés és 
terrorizmus elleni küzdelemben; úgy véli, 
hogy a jövőbeli kapcsolatokat nem szabad 
az átmeneti időszakban alkalmazott 
szabályoknak előre meghatározniuk; úgy 
véli, hogy a megállapodásnak a teljes 
viszonosság elvén kell alapulnia; 
nyomatékosan sürgeti ezért az Egyesült 
Királyságot, hogy vizsgálja felül 
álláspontját, miszerint nem hozza 
nyilvánosságra a gyanúsított személyek 
adatait, mivel ha ezt nem teszi meg, az EU 
és az Egyesült Királyság közötti prümi 
megállapodás szerinti információcserének 
korlátozottnak kell maradnia;

18. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
DNS-adatoknak az Egyesült Királysággal 
való, a prümi keret alapján működő 
automatizált cseréjét csak 2019-ben 
indították el, és hogy a Tanács hamarosan 
döntést hoz egy végrehajtási határozat 
elfogadásáról, amely lehetővé teszi az 
Egyesült Királyság számára, hogy részt 
vegyen a daktiloszkópiai adatok 
automatizált cseréjében; kiemeli e 
tekintetben, hogy a Parlament a korábban 
a harmadik pillérbe tartozó jogalkotási 
aktusokra vonatkozó különleges 
konzultációs eljárás keretében 2020. 
május 13-án elutasította a Tanács 
határozattervezetét az ujjlenyomat-adatok 
megosztását érintő teljes körű 
kölcsönösséggel, az adatvédelmi 
garanciákkal, valamint a határozat 
alkalmazásának igen rövid időtartamával 
kapcsolatos aggályok miatt; emlékezteti a 
tárgyaló feleket, hogy az említett 
automatizált adatcserét engedélyező tanácsi 
határozatok – amennyiben azokat 
elfogadják – az átmeneti időszak végén 
hatályukat vesztik; hangsúlyozza, hogy 
időben meg kell állapodni a jövőbeli 
kapcsolatokra vonatkozó új szabályokról, 
tekintettel az információcsere fontosságára 
a határokon átnyúló súlyos és szervezett 
bűnözés és terrorizmus elleni 
küzdelemben; úgy véli, hogy a jövőbeli 
kapcsolatokat nem szabad az átmeneti 
időszakban alkalmazott szabályoknak előre 
meghatározniuk; úgy véli, hogy a 
megállapodásnak a teljes viszonosság 
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elvén kell alapulnia; nyomatékosan sürgeti 
ezért az Egyesült Királyságot, hogy 
vizsgálja felül álláspontját, miszerint nem 
hozza nyilvánosságra a gyanúsított 
személyek adatait, mivel ha ezt nem teszi 
meg, az EU és az Egyesült Királyság 
közötti prümi megállapodás szerinti 
információcserének korlátozottnak kell 
maradnia;

Or. en

Módosítás 18
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
DNS-adatoknak az Egyesült Királysággal 
való, a prümi keret alapján működő 
automatizált cseréjét csak 2019-ben 
indították el, és hogy a Tanács hamarosan 
végrehajtási határozatot fogad el, amely 
lehetővé teszi az Egyesült Királyság 
számára, hogy részt vegyen a 
daktiloszkópiai adatok automatizált 
cseréjében; emlékezteti a tárgyaló feleket, 
hogy az ilyen automatizált adatcserét 
engedélyező tanácsi határozatok az 
átmeneti időszak végén hatályukat vesztik; 
hangsúlyozza, hogy időben meg kell 
állapodni a jövőbeli kapcsolatokra 
vonatkozó új szabályokról, tekintettel az 
információcsere fontosságára a határokon 
átnyúló súlyos és szervezett bűnözés és 
terrorizmus elleni küzdelemben; úgy véli, 
hogy a jövőbeli kapcsolatokat nem szabad 
az átmeneti időszakban alkalmazott 
szabályoknak előre meghatározniuk; úgy 
véli, hogy a megállapodásnak a teljes 
viszonosság elvén kell alapulnia; 
nyomatékosan sürgeti ezért az Egyesült 
Királyságot, hogy vizsgálja felül 
álláspontját, miszerint nem hozza 

18. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
DNS-adatoknak az Egyesült Királysággal 
való, a prümi keret alapján működő 
automatizált cseréjét csak 2019-ben 
indították el, és hogy a Tanács hamarosan 
végrehajtási határozatot fogad el, amely 
lehetővé teszi az Egyesült Királyság 
számára, hogy részt vegyen a 
daktiloszkópiai adatok automatizált 
cseréjében; emlékezteti a tárgyaló feleket, 
hogy az ilyen automatizált adatcserét 
engedélyező tanácsi határozatok az 
átmeneti időszak végén hatályukat vesztik; 
hangsúlyozza, hogy időben meg kell 
állapodni a jövőbeli kapcsolatokra 
vonatkozó új szabályokról, tekintettel az 
információcsere fontosságára a határokon 
átnyúló súlyos és szervezett bűnözés és 
terrorizmus elleni küzdelemben; úgy véli, 
hogy a jövőbeli kapcsolatokat nem szabad 
az átmeneti időszakban alkalmazott 
szabályoknak előre meghatározniuk; úgy 
véli, hogy a megállapodásnak a teljes 
viszonosság elvén kell alapulnia;
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nyilvánosságra a gyanúsított személyek 
adatait, mivel ha ezt nem teszi meg, az EU 
és az Egyesült Királyság közötti prümi 
megállapodás szerinti információcserének 
korlátozottnak kell maradnia;

Or. en

Módosítás 19
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
19 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

19. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
az Egyesült Királyság tárgyalási 
megbízatása nem elég ambiciózus a 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés olyan fontos területein, 
mint a pénzmosás elleni rendelkezések; 
kitart amellett, hogy a pénzmosás elleni 
küzdelem terén az egyenlő 
versenyfeltételek elengedhetetlenek a 
végleges megállapodáshoz; úgy véli, hogy 
a tárgyaló felek találhatnának olyan 
megoldást, amely ambiciózusabb 
együttműködést tenne lehetővé, mint az 
Európa Tanács kiadatásról szóló 
egyezménye;

19. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
az Egyesült Királyság tárgyalási 
megbízatása nem elég ambiciózus a 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés olyan fontos területein, 
mint a pénzmosás elleni és a 
terrorelhárítás finanszírozására 
vonatkozó rendelkezések; kitart amellett, 
hogy a pénzmosás elleni küzdelem terén az 
egyenlő versenyfeltételek 
elengedhetetlenek a végleges 
megállapodáshoz; úgy véli, hogy a tárgyaló 
felek találhatnának olyan megoldást, amely 
ambiciózusabb együttműködést tenne 
lehetővé, mint az Európa Tanács 
kiadatásról szóló egyezménye;

Or. en

Módosítás 20
Evin Incir

Véleménytervezet
F alcím

Véleménytervezet Módosítás

Irreguláris migráció, menekültügy és 
határigazgatás

Migráció, menekültügy és határigazgatás
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Or. en

Módosítás 21
Sira Rego

Véleménytervezet
F alcím

Véleménytervezet Módosítás

Irreguláris migráció, menekültügy és 
határigazgatás

Migráció, menekültügy és határigazgatás

Or. en

Módosítás 22
Terry Reintke

Véleménytervezet
F alcím

Véleménytervezet Módosítás

Irreguláris migráció, menekültügy és 
határigazgatás

Migráció, menekültügy és határigazgatás

Or. en

Módosítás 23
Assita Kanko

Véleménytervezet
20 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

20. hangsúlyozza, hogy meg kell 
állapodni a két fél állampolgáraitól eltérő 
állampolgárok irreguláris migrációjával 
kapcsolatos együttműködés feltételeiről, 
elismerve a legkiszolgáltatottabbak 
védelmének szükségességét; megismétli 
felhívását, hogy ennek az 
együttműködésnek mint minimum olyan 

20. hangsúlyozza, hogy meg kell 
állapodni a két fél állampolgáraitól eltérő 
állampolgárok irreguláris migrációjával 
kapcsolatos együttműködés feltételeiről, 
elismerve a valódi menekültek védelmének 
szükségességét;
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intézkedéseket kell tartalmaznia, amelyek 
javítják a nemzetközi védelemhez való 
biztonságos és jogszerű hozzáférést, 
többek között családegyesítés révén;

Or. en

Módosítás 24
Evin Incir

Véleménytervezet
20 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

20. hangsúlyozza, hogy meg kell 
állapodni a két fél állampolgáraitól eltérő 
állampolgárok irreguláris migrációjával 
kapcsolatos együttműködés feltételeiről, 
elismerve a legkiszolgáltatottabbak 
védelmének szükségességét; megismétli 
felhívását, hogy ennek az 
együttműködésnek mint minimum olyan 
intézkedéseket kell tartalmaznia, amelyek 
javítják a nemzetközi védelemhez való 
biztonságos és jogszerű hozzáférést, többek 
között családegyesítés révén;

20. hangsúlyozza, hogy meg kell 
állapodni a két fél állampolgáraitól eltérő 
állampolgárok minden típusú 
migrációjával kapcsolatos együttműködés 
feltételeiről, elismerve az alapvető jogokat, 
valamint az emberi méltóság mindenkire 
kiterjedő fenntartásának és a 
legkiszolgáltatottabbak védelmének 
szükségességét; megismétli felhívását, 
hogy ennek az együttműködésnek mint 
minimum olyan intézkedéseket kell 
tartalmaznia, amelyek javítják a 
nemzetközi védelemhez való biztonságos 
és jogszerű hozzáférést, többek között 
családegyesítés révén;

Or. en

Módosítás 25
Sira Rego

Véleménytervezet
20 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

20. hangsúlyozza, hogy meg kell 
állapodni a két fél állampolgáraitól eltérő 
állampolgárok irreguláris migrációjával 
kapcsolatos együttműködés feltételeiről, 

20. hangsúlyozza, hogy meg kell 
állapodni a két fél állampolgáraitól eltérő 
állampolgárok migrációjával kapcsolatos 
együttműködés feltételeiről, elismerve az 
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elismerve a legkiszolgáltatottabbak 
védelmének szükségességét; megismétli 
felhívását, hogy ennek az 
együttműködésnek mint minimum olyan 
intézkedéseket kell tartalmaznia, amelyek 
javítják a nemzetközi védelemhez való 
biztonságos és jogszerű hozzáférést, többek 
között családegyesítés révén;

alapvető jogokat, valamint az emberi 
méltóság mindenkire kiterjedő 
fenntartásának és a 
legkiszolgáltatottabbak védelmének 
szükségességét; megismétli felhívását, 
hogy ennek az együttműködésnek mint 
minimum olyan intézkedéseket kell 
tartalmaznia, amelyek javítják a 
nemzetközi védelemhez való biztonságos 
és jogszerű hozzáférést, többek között 
családegyesítés révén;

Or. en

Módosítás 26
Terry Reintke

Véleménytervezet
20 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

20. hangsúlyozza, hogy meg kell 
állapodni a két fél állampolgáraitól eltérő 
állampolgárok irreguláris migrációjával 
kapcsolatos együttműködés feltételeiről, 
elismerve a legkiszolgáltatottabbak 
védelmének szükségességét; megismétli 
felhívását, hogy ennek az 
együttműködésnek mint minimum olyan 
intézkedéseket kell tartalmaznia, amelyek 
javítják a nemzetközi védelemhez való 
biztonságos és jogszerű hozzáférést, többek 
között családegyesítés révén;

20. hangsúlyozza, hogy meg kell 
állapodni a két fél állampolgáraitól eltérő 
állampolgárok migrációjával kapcsolatos 
együttműködés feltételeiről, elismerve a 
legkiszolgáltatottabbak védelmének 
szükségességét; megismétli felhívását, 
hogy ennek az együttműködésnek mint 
minimum olyan intézkedéseket kell 
tartalmaznia, amelyek javítják a 
nemzetközi védelemhez való biztonságos 
és jogszerű hozzáférést, többek között 
családegyesítés révén;

Or. en

Módosítás 27
Terry Reintke

Véleménytervezet
21 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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21. hangsúlyozza, hogy szoros 
együttműködésre van szükség a felek 
között az embercsempészet és az 
emberkereskedelem elleni küzdelem 
érdekében, összhangban a nemzetközi 
joggal, amely továbbra is alkalmazandó az 
Egyesült Királyság és az EU közötti 
határon; felhívja a tárgyaló feleket, hogy 
tisztázzák az Europol és az Európai 
Határ- és Parti Őrség lehetséges szerepét 
egy ilyen együttműködés lehetővé 
tételében;

21. hangsúlyozza, hogy szoros 
együttműködésre van szükség a felek 
között az embercsempészet és az 
emberkereskedelem elleni küzdelem 
érdekében, összhangban a nemzetközi 
joggal, amely továbbra is alkalmazandó az 
Egyesült Királyság és az EU közötti 
határon;

Or. en

Módosítás 28
Sira Rego

Véleménytervezet
21 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

21. hangsúlyozza, hogy szoros 
együttműködésre van szükség a felek 
között az embercsempészet és az 
emberkereskedelem elleni küzdelem 
érdekében, összhangban a nemzetközi 
joggal, amely továbbra is alkalmazandó az 
Egyesült Királyság és az EU közötti 
határon; felhívja a tárgyaló feleket, hogy 
tisztázzák az Europol és az Európai 
Határ- és Parti Őrség lehetséges szerepét 
egy ilyen együttműködés lehetővé 
tételében;

21. hangsúlyozza, hogy szoros 
együttműködésre van szükség a felek 
között az embercsempészet és az 
emberkereskedelem elleni küzdelem 
érdekében, összhangban a nemzetközi 
joggal, amely továbbra is alkalmazandó az 
Egyesült Királyság és az EU közötti 
határon;

Or. en

Módosítás 29
Assita Kanko

Véleménytervezet
23 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

23. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
családegyesítés kapcsán tervet kell 
elfogadni, amelynek készen kell állnia 
arra, hogy a humanitárius 
következményekkel járó joghézagok 
elkerülése és a menedékkérők családi 
élethez való jogának tiszteletben tartása 
érdekében az átmeneti időszak végén 
hatályba lépjen, összhangban az EJEE 8. 
cikkével, amely továbbra is alkalmazandó 
az Egyesült Királyságban és az EU-ban;

törölve

Or. en

Módosítás 30
Assita Kanko

Véleménytervezet
25 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

25. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az EU összehangolt megközelítést 
alkalmazzon mindezen kérdésekben, 
mivel az Egyesült Királyság és az egyes 
tagállamok közötti kétoldalú 
megállapodások olyan kérdésekben, mint 
a menedékkérők vagy menekültek 
családegyesítése, illetve az áthelyezési 
vagy visszafogadási megállapodások, 
negatív következményekkel járhatnak az 
uniós menekültügyi és migrációs politika 
koherenciájára nézve; felszólítja mindkét 
tárgyaló felet, hogy törekedjenek 
kiegyensúlyozott és konstruktív 
megközelítésre mindezen kérdésekben, 
beleértve a harmadik országbeli 
állampolgárok legális beutazási 
lehetőségeit és visszafogadási 
megállapodásait is, kiemelten kezelve a 
nemzetközi védelem biztosításának 
szükségességét az arra rászorulók számára, 
és megkülönböztetett figyelmet fordítva a 
legkiszolgáltatottabbakra, amely 

25. hangsúlyozza az összehangolt 
uniós megközelítés alkalmazásának 
fontosságát, mivel az Egyesült Királyság 
és az egyes tagállamok közötti kétoldalú 
megállapodások esetleg ösztönözhetik az 
EU-n belüli másodlagos mozgásokat és az 
irreguláris migrációs mozgásokat, ami 
negatív következményekkel járhat az 
uniós menekültügyi és migrációs politika 
koherenciájára nézve; felszólítja a 
Bizottságot, hogy próbáljon 
megállapodást elérni az Unióba vagy az 
Egyesült Királyságba korábban 
szabálytalanul belépő harmadik országbeli 
állampolgárok kölcsönös visszafogadására 
vonatkozóan, kiemelten kezelve a 
nemzetközi védelem biztosításának 
szükségességét az arra rászorulók számára, 
és megkülönböztetett figyelmet fordítva a 
legkiszolgáltatottabbakra, amely 
megközelítés mellett mindkét fél 
elkötelezte magát;
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megközelítés mellett mindkét fél 
elkötelezte magát;

Or. en

Módosítás 31
Sira Rego

Véleménytervezet
25 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

25. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az EU összehangolt megközelítést 
alkalmazzon mindezen kérdésekben, mivel 
az Egyesült Királyság és az egyes 
tagállamok közötti kétoldalú 
megállapodások olyan kérdésekben, mint a 
menedékkérők vagy menekültek 
családegyesítése, illetve az áthelyezési 
vagy visszafogadási megállapodások, 
negatív következményekkel járhatnak az 
uniós menekültügyi és migrációs politika 
koherenciájára nézve; felszólítja mindkét 
tárgyaló felet, hogy törekedjenek 
kiegyensúlyozott és konstruktív 
megközelítésre mindezen kérdésekben, 
beleértve a harmadik országbeli 
állampolgárok legális beutazási 
lehetőségeit és visszafogadási 
megállapodásait is, kiemelten kezelve a 
nemzetközi védelem biztosításának 
szükségességét az arra rászorulók számára, 
és megkülönböztetett figyelmet fordítva a 
legkiszolgáltatottabbakra, amely 
megközelítés mellett mindkét fél 
elkötelezte magát;

25. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az EU összehangolt megközelítést 
alkalmazzon mindezen kérdésekben, mivel 
az Egyesült Királyság és az egyes 
tagállamok közötti kétoldalú 
megállapodások olyan kérdésekben, mint a 
menedékkérők vagy menekültek 
családegyesítése, illetve az áthelyezési 
vagy visszafogadási megállapodások, 
negatív következményekkel járhatnak az 
uniós menekültügyi és migrációs politika 
koherenciájára nézve; felszólítja mindkét 
tárgyaló felet, hogy törekedjenek 
kiegyensúlyozott és konstruktív 
megközelítésre mindezen kérdésekben, 
beleértve a harmadik országbeli 
állampolgárok legális beutazási 
lehetőségeit is, kiemelten kezelve a 
nemzetközi védelem biztosításának 
szükségességét az arra rászorulók számára, 
és megkülönböztetett figyelmet fordítva a 
legkiszolgáltatottabbakra, amely 
megközelítés mellett mindkét fél 
elkötelezte magát;

Or. en

Módosítás 32
Loránt Vincze

Véleménytervezet
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26 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

26. ismételten kéri, hogy tisztázzák az 
Egyesült Királyság hatóságai és az uniós 
ügynökségek közötti jövőbeli gyakorlati 
együttműködést a bel- és igazságügy 
területén, figyelembe véve az Egyesült 
Királyság immár a schengeni térségen 
kívüli harmadik ország.

26. ismételten kéri, hogy tisztázzák az 
Egyesült Királyság hatóságai és az uniós 
ügynökségek közötti jövőbeli gyakorlati 
együttműködést a bel- és igazságügy 
területén, figyelembe véve, hogy az 
Egyesült Királyság immár a schengeni 
térségen kívüli harmadik ország, és 
kulcsfontosságú partner a terrorizmus és 
a szervezett bűnözés elleni küzdelemben; 
hangsúlyozza, hogy a bűnüldözés és a 
büntető igazságszolgáltatás területén az 
információmegosztás és közös csapatok 
formájában megvalósuló szoros 
együttműködés kölcsönösen előnyös lenne 
mindkét fél számára; sürgeti a tárgyaló 
feleket, hogy törekedjenek szoros 
stratégiai és operatív együttműködésre 
különösen az Europollal és az 
Eurojusttal, tiszteletben tartva 
ugyanakkor ezen együttműködés 
technikai és jogi korlátait; 

Or. en


