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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 111 . §-a alapján az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között
az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi
feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült államok Belbiztonsági Minisztériuma részére
történő továbbításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló, a köztársasági elnök által
megfontolásra visszaküldött T/1097/12 . számú, ki nem hirdetett törvényhez az alábbi

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A ki nem hirdetett törvény 5 . § (5) bekezdésében a légi közlekedésről szóló 1995 . évi XCV11 .
törvény 27/A. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7) A személyszállítást végző légifuvarozó köteles az utasokat az adatok felvételével
egyidejűleg egyedileg tájékoztatni az adatok kezelőjéről és az esetleges adatfeldolgozójáról, a
róla kezelt adatokról való tájékozódás és az adatok helyesbítésének jogáról, valamint arról,
hogy adatait mely szervnek és milyen célból továbbíthatja . Az utas az eQvedi tájékoztatás
másodpéldányának aláírásával igazolia, hogy a tájékoztatást tudomásul vette, így különösen
személves adatainak az e törvény szerinti kezeléséhez és továbbításához hozzáiárulását
megadta.

INDOKOLÁS

A köztársasági elnök az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az
utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az
Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényt megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek,
mert az álláspontja szerint nem tartalmazza valamennyi, a személyes adatok védelméhez
szükséges garanciát .
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Zárószavazás előtti módosító javaslat



A zárószavazás előtti módosító javaslat az utas aktív magatartását, az adatkezelésről szóló
tájékoztató aláírását is megköveteli az adatkezelés jogszerűségéhez, így az utas kifejezetten ki
tudja nyilvánítani azt az akaratát, hogy az Egyesült Államokba való beutazás feltételéül
szabott adatkezelést tudomásul veszi és a szükséges hozzájárulást megadta.

Budapest. 2006 . december 12.
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