
 

Hogyan változik a Schengeni Információs
Rendszer?
 
Jelentős változások várhatók a Schengeni Információs Rendszerben, amely így nagyobb
biztonságot garantál az európaiaknak. Infografikán mutatjuk be, hogy mi változik.
 

Cikk
18-10-2018 - 18:21
20181011STO15882

HU Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
Kapcsolat: webmaster@europarl.eu

1 I 6



Október 24-én szerdán elfogadta a Parlament azokat az új szabályokat, amelyek a belső
határvédelmet és biztonságot hivatottak megerősítésíteni 30 európai országban.
 
 
A Schengeni Információs Rendszer (SIS) adatbázisának megerősítése azért is fontos, mert így
az unió hatékonyabban tud majd fellépni a terrorizmussal, a határokon átnyúló bűnözéssel és a
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20181018IPR16534/biztonsagosabb-lesz-az-egesz-uniot-lefedo-informacios-rendszer
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599341/EPRS_BRI(2017)599341_EN.pdf


szabálytalan határátkelésekkel szemben.
 
 
 
Erősebb külső határok
 
 
Az elmúlt években az unió külső határai nagy terhelésnek vannak kitéve, néhány ország pedig
visszavezette a belső határok ellenőrzését, válaszul az Európában történt terrortámadásokra és
a 2015-ös menekülthullámra.
 
A belső határok nélküli Európa megmaradásának és a közös külső határok megerősítésének
érdekében az Európai Bizottság 2016 decemberében előterjesztett egy három
törvényjavaslatból álló csomagot, a SIS jogi kereteinek felülvizsgálatára. „A Schengeni
Információs Rendszer marad a legnagyobb, legjobban működő és a legtöbbet használt
adatbázis a szabadság, a biztonság és az igazságosság területén, miközben egyre nagyobb
biztonságot nyújt az európai polgároknak” - mondta el Carlos Coelho (néppárti, portugál)
jelentéstevő.
 
 
 
Legfőbb reformok
 
 
Az illegális migráció megállítása érdekében a rendszernek fejlődnie kell, például az
információáramlásban. Emellett új riasztási kategóriákat is be kell vezetni, például a harmadik
országbeli, hazájukba visszatérő személyekre vonatkozóan. „A tagállamok jelenleg nem adnak
át egymásnak információt arról, hogy egy harmadik országbeli személy kapott-e kiutasítási
határozatot, vagy sem. Az információhiány miatt így egy harmadik országbeli személy a
határozat birtokában is könnyen elkerülheti a kiutasítást, ha átmegy egy másik tagállamba” -
magyarázta Jeroen Lenaers (néppárt, holland) társelőadó.
 
Ezentúl azonban a tagállamoknak kötelessége lesz megosztani például a terrortámadások
részleteit az összes többi uniós állammal, és riasztási kategóriákat kell felállítaniuk a
terrorizmussal kapcsolatban.
 
Új megelőző riasztási kategóriákat állítanak fel továbbá az erőszak, a kényszerházasság és az
emberrablás veszélyének kitett gyermekekre vonatkozóan, ahogy a bűnözők azonosítása is
könnyebb lesz, és a biometria használatát is növelik.
 
 
Emellett szigorúbb adatvédelmi szabályok lépnek életbe, több eszközt és felügyeletet adva az
adatvédelmi hatóságok kezébe.
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180525STO04311/schengen-valoban-veszelyben-van-a-belso-hatarok-nelkuli-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180316STO99922/terrorizmus-elleni-kuzdelem-mit-tesz-az-eu-infografika
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170629STO78630/a-migracios-valsag-szamokban
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/biztonsag/20190612STO54307/schengen-utmutato-a-hatarok-nelkuli-europai-terseghez
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/fact-sheets/docs/20161221/sis_factsheet_21122016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/fact-sheets/docs/20161221/sis_factsheet_21122016_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1892/CARLOS_COELHO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/95074/JEROEN_LENAERS_home.html


Háttér
 
 
A Schengeni Információs Rendszert 1990-ben hozták létre, miután eltörölték a schengeni
övezetben a belső határellenőrzést. Jelenlegi formáját (az úgynevezett “SIS II”) 2006-ban nyerte
el és 2013-ban lépett működésbe.  A jelenlegi szabályokat az állampolgári jogi szakbizottság
fogadta el.
 
 
 
Következő lépések
 
 
A Parlament és a Tanács már júniusban megegyezett az új szabályokról, de mielőtt jogerőre
emelkednek, a Tanácsnak hivatalosan is el kell fogadnia azokat.
 
Mi az a SIS?
• A Schengeni Információs Rendszer egy központosított, nagyméretű információs adatbázis,
amely biztosítja a külső határvédelmet és az együttműködést a törvények végrehajtásában.
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180612IPR05604/security-union-political-agreement-on-strengthened-schengen-information-system
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180618IPR06030/deal-on-stronger-schengen-information-system-approved-by-civil-liberties-meps
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A Schengeni Információs Rendszer országai
• 30 ország: 22 uniós tagállam, amely a schengeni övezetnek is tagja, 4 nem uniós ország,
amely tagja a schengeni övezetnek és 4 uniós tagállam, amely nem tagja a schengeni
övezetnek, de a Schengeni Információs Rendszernek igen, speciális feltételekkel

• Írország és Ciprus az a két uniós ország, amely nem tagja sem a schengeni övezetnek, sem
a SIS-nek

További cikkek a schengeni övezetről:
Schengen: valóban veszélyben van a belső határok nélküli Európa?
Schengen: növekszik a határok nélküli Európa (angolul)
Schengen: modern beléptetési rendszer a hatékonyabb határvédelemért (video)
Schengen és az uniós határigazgatás

További információ
Biztonságosabb lesz az egész Uniót lefedő információs rendszer (sajtóközlemény)
A SIS használata (angol)
A Schengeni Információs Rendszer módosítása a határellenőrzés szempontjából (angol)
A Schengeni Információs Rendszer (angol)
A SIS II módosítása
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180525STO04311/schengen-valoban-veszelyben-van-a-belso-hatarok-nelkuli-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20180216STO98008/schengen-enlargement-of-europe-s-border-free-area
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20171023STO86604/schengen-modern-beleptetesi-rendszer-a-hatekonyabb-hatarvedelemert-video
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/biztonsag
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20181018IPR16534/biztonsagosabb-lesz-az-egesz-uniot-lefedo-informacios-rendszer
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628281/EPRS_ATA(2018)628281_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599341/EPRS_BRI(2017)599341_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/fact-sheets/docs/20161221/sis_factsheet_21122016_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-the-revision-of-the-schengen-information-system-ii

