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Az EU tagállami m őködéssel kapcsolatos folyamatban lév ı ügyek 

A KEK KH folyamatban lévő, az EU tagállami működéssel kapcsolatos feladatai: 

• A 2009/316/IB Tanácsi határozatban foglaltak szerint létre kell hozni az Európai Bűnügyi 

Információs Rendszert (ECRIS). A tagállamoknak 2012. április 7-ig kell meghozni azokat az 

intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Tanácsi határozat rendelkezéseinek 

megfeleljenek. Ennek megvalósításával kapcsolatosan rendszeresek a bizottsági, illetve a 

munkacsoport ülések. 

• A harmadik államokbeli elítéltek európai indexének létrehozatala (EICTN), amely 2012-re 

vagy 2015-re valósítható meg, a megoldási módtól függően. 

• Az Európai Bizottság fennhatósága alatt működő SIS-Tech munkacsoport által 

meghatározott feladatok folyamatos ellátása. 

• Vezetői Engedély Bizottság: a Bizottság által létrehozott munkacsoport, melynek 

elsődleges feladata Az Európai Parlament és a Tanács vezetői engedélyekről szóló 

2006/126 számú irányelvében (ún. III. VEN irányelv) foglaltak nemzeti jogba történő 

átültetésének a felügyelete, az ehhez szükséges jogértelmezések kialakítása. (A 

jogalkotási feladatok mind a vezetői engedély okmányra, mind a vizsgáztatási 

szabályokra kiterjednek.) Jelentős feladat továbbá a vezetői engedély adatok 

elektronikus cseréje technikai feltételeinek a megteremtése (ún. RESPER projekt). Az 

elektronikus adatcsere feltételrendszerének kidolgozása, meghatározása érdekében a 

Vezetői Engedély munkacsoport által egy szakértői munkacsoport került felállításra 

(RESPER munkacsoport).  

• Gépjárműadatok cseréjével foglalkozó prümi technikai munkacsoport: a Tanács által 

létrehozott, az Információ cserével foglalkozó ad hoc munkacsoport gépjárműadatok 

cseréjéért felelős almunkacsoportja. Az almunkacsoport fő feladata, a Prümi 

Szerződésben, illetve a vonatkozó tanácsi határozatokban meghatározott jármű 

tulajdonos/üzembentartó, illetve jármű műszaki adataira vonatkozó elektronikus 

adatcsere megvalósítása. Az EUCARIS rendszer igénybevételével megvalósuló 

elektronikus adatcsere éles üzemben történő megindításának – a tanácsi határozatban 

meghatározott – határideje 2011. június. 

• A 6. Cikk Bizottság 2010. április 20-i ülésének napirendjén szerepel az ICAO PKD 

kérdésköre. A korábbi megbeszéléseken kialakított álláspont értelmében a tagállamok 

csatlakozásához szükséges forrást a Külső Határok Alapból lehetne biztosítani. Ennek 

kérdését a Határok Munkacsoport is tárgyalta. A finanszírozásról még nem született 

egyértelmű döntés. 
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•  Az elektronikus személyazonosításhoz kapcsolódó nyilvántartások témakörében Belgium 

megkereste a többi tagállamot egy hosszabb távú uniós szintű követelményrendszer 

kidolgozására induló előkészítő projektben történő részvétel lehetőségét felajánlva. Az 

előkészítő projektet a 2010. második felében esedékes belga elnökség alatt tervezik 

elindítani. Az IRM megkereste a KEK KH-t az esetleges magyar részvétellel kapcsolatos 

álláspont kialakítása érdekében. Az előkészítő projektben történő részvételre nincs 

elkülönítve forrás.  


