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MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak 

feldolgozásáról és a légi fuvarozók által az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való 

továbbításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról szóló, 2011. szeptember 

22-i 2012/380/EU tanácsi határozathoz 

(HL L 186., 2012.7.14., 2. o.) 

1. A tartalomjegyzékben és a 2. oldalon a címben 

A következő szövegrész: 

„… az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak 

feldolgozásáról és a légi fuvarozók által az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való 

továbbításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról”, 

helyesen: 

„… az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a 

légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való 

továbbításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról”. 

2. 2. oldal, (2) preambulumbekezdés 

A következő szövegrész: 

„(2) Az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak 

feldolgozásáról és a légi fuvarozók által az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak 

való továbbításáról szóló megállapodásra …”, 

helyesen: 

„(2) Az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak  

a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak 

való továbbításáról szóló megállapodásra …”. 
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3. 2. oldal, 1. cikk 

A következő szövegrész: 

„Az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak 

feldolgozásáról és a légi fuvarozók által az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való 

továbbításáról szóló megállapodás …”, 

helyesen: 

„Az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi 

fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való 

továbbításáról szóló megállapodás …”. 

 




