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P9_TA(2020)0038
A hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszere ***I
Az Európai Parlament 2020. február 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Határ- és 
Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0631),

– tekintettel az Elnökök Értekezletének 2019. március 21-i határozatára, miszerint több 
részre bontja a Bizottság javaslatát és felhatalmazást ad az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottságnak, hogy készítsen külön jogalkotási jelentést a hamis és eredeti 
okmányok online rendszerére (False and Authentic Documents Online – FADO) 
vonatkozó rendelkezésekről, nevezetesen a bizottsági javaslat 80–83., 102., 114. és 115. 
preambulumbekezdéséről és 80. cikkéről;

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
77. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjára és 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, 
amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0150/2019),

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 
valamint 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i 
véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2019. február 6-i véleményére2,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. 

1 HL C 110., 2019.3.22., 62. o.
2 HL C 168., 2019.5.16., 74. o.



december 4-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament 
álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. és 40. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-
0022/2019),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



P9_TC1-COD(2018)0330B

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2020. február 13-án került 
elfogadásra a hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszeréről és a 98/700/IB 
tanácsi együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2020/... európai 
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2020/493 rendelettel.)


