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Az Országgyűlés

Alkotmányügyi, igazságügyi

	

Emberi jogi, kisebbségi,
és ügyrendi bizottságának

	

civil- és vallásügyi bizottságának

Európai ügyek
bizottságának

ajánlása

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 kihirdetéséról szóló, az

Országgyűlés 2006. november 20-i ülésnapján elfogadott, de ki nem hirdetett
törvénynek a Házszabály 110. §-a szerinti

Érkezett: 2006 DEC 18.

ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság), Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága
(továbbiakban : Emberi jogi bizottság) valamint Európai üzyek bizottsága, megvitatta 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, az Országgyűlés 2006. július 24-i ülésnapján elfogadott,
de ki nem hirdetett törvényhez benyújtott T/1097/13-14. számú zárószavazás előtti módosító
javaslatokat .

A Külügyi bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítvány nem érkezett, ezért az
ajánlást nem tárgyalta.

Az Alkotmányügyi bizottság a 2006. december 18-í ülésén a T/1097/13 . sz. módosító
javaslatát visszavonta .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Lt. : a 16giközlekedésről szóló 1995 . évi XCVII . törvény

vitáj ához
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1 . Dr. Latorcai János, dr. Rubovszky György és dr. Semjén Zsolt képviselő a
törvény 5 . § (5) bekezdésében az Lt. 27/A. § (7) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

/(5) A légi közlekedésről szóló 1995 . évi XMI. törvény a következő címmel és
27/A . §-sal egészül ki :

„A személyszállítást végző légifuvarozókra vonatkozó adatkezelési és adatszolgáltatási
rendelkezések/

"(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 egyedi tájékoztatás
másodpéldányának aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást tudomásul vette, így különösen
személyes adatainak az e törvény szerinti kezeléséhez és továbbításához hozzájárulását
megadta."

Indokolás : Lásd a T/1097/14 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2006 . december 18 .

Dr. Avarkeszi Dezső s .k.,

	

Balog Zoltán s.k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi

	

az Emberi jogi, kisebbségi,
és ügyrendi bizottság elnöke

	

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Dr. Eörsi Mátyás s.k.,
az Európai ügyek

bizottságának elnöke
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