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RENDŐRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A rendőrségi együttműködés fő eszköze az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol), amely
a szélesebb értelemben vett európai belső biztonsági struktúra központi eleme. Az
együttműködés és a szakpolitikák kialakítása még tart, középpontba állítva a páneurópai
fenyegetések és a bűnözés elleni hatékonyabb küzdelmet, és – különösen az Európai
Parlament vonatkozásában – ennek során tiszteletben tartva az alapvető jogokat és
adatvédelmi szabályokat.

JOGALAP

Az EUMSZ 33. (vámügyi együttműködés), 87., 88. és 89. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

A hatékony rendőri együttműködés kulcsszerepet játszik az Uniónak a szabadságon, a
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló, az alapvető jogok tiszteletben tartására épülő
térséggé történő átalakításában. A határokon átnyúló, a rendőrségi szerveket, a vámhatóságokat
és egyéb bűnüldöző szolgálatokat bevonó bűnüldözési együttműködés célja a bűncselekmények
megelőzése, felderítése és kivizsgálása az Európai Unió egész területén. A gyakorlatban az
együttműködés legfőképpen a súlyos bűncselekményekre (szervezett bűnözés, kábítószer-
kereskedelem, emberkereskedelem, számítástechnikai bűnözés) és a terrorizmusra vonatkozik.

EREDMÉNYEK

A. Előzmények
A tagállamok közti rendőri együttműködés 1976-ban vette kezdetét, az ún. „Trevi Csoport”,
az igazságügyi és belügyminisztériumok képviselőinek kormányközi hálózata révén. Ezt
követően a Maastrichti Szerződés meghatározta azokat a közös érdekű kérdéseket, amelyek
esetében indokolt a rendőrségi együttműködés (terrorizmus, kábítószer és a nemzetközi bűnözés
egyéb formái). Továbbá lefektette egy „európai rendőrségi hivatal” (Europol) létrehozásának
elvét, amely kezdetben az Europol Kábítószeregység formájában jött létre. Az Europol
Egyezményt 1995. július 26-án írták alá, bár a hivatal csak 1999. július 1-jén kezdte meg
hivatalosan működését az (1997. október 2-án aláírt) Amszterdami Szerződésben megerősített
hatáskörökkel. Ugyanakkor a rendőrségi együttműködés terén már az Europol létrejötte
előtt is történt előrelépés. A schengeni térség létrehozásával (1985), amelyben eleinte csak
néhány tagállam vett részt, megvalósult a határokon átnyúló rendőri együttműködés (lásd
még a 2.1.3. és az 5.12.4. sz. tájékoztatót). Az Amszterdami Szerződés hatálybalépésekor a
schengeni vívmányokat – ideértve a rendőrségi együttműködéssel kapcsolatos aspektusokat
– belefoglalták az uniós jogba, bár a kormányközi együttműködés harmadik pilléréhez
kerültek. Ugyanezt a kormányközi megközelítést alkalmazták azon rendőrségi együttműködési
intézkedések esetében is, amelyeket a tagállamok egy kis csoportja fogadott el a Prümi
Szerződés keretében, amely DNS-, ujjlenyomat- és jármű-nyilvántartási adatok cseréjéről szóló

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.12.4.pdf
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rendelkezéseket tartalmazott. A Prümi Szerződést uniós szinten a 2008. június 23-i 2008/615/
IB tanácsi határozattal vezették be teljes egészében.
B. A jelenlegi intézményi keret
A Lisszaboni Szerződés jelentősen leegyszerűsítette az intézményi keretet (EUMSZ), így a
rendőri együttműködésre vonatkozó intézkedések nagy része jelenleg a rendes jogalkotási
eljárás (együttdöntési eljárás) keretében kerül elfogadásra, felülvizsgálatuk pedig a Bíróság
hatáskörébe tartozik. Mindazonáltal, még ha el is tekintünk a szabadságon, a biztonságon
és a jog érvényesülésén alapuló térség sajátosságaitól (az Egyesült Királyságra, Írországra
és Dániára vonatkozó mentességek, a nemzeti parlamentek kiváltságos szerepe (lásd az
EUMSZ-hez csatolt 1., 2., 21. és 22. sz. jegyzőkönyvet)), a rendőrségi együttműködés és a
büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés nem vált maradéktalanul a közösségi
keret részévé, és részben továbbra is megőrzi eredeti sajátosságait:
— a Bizottság megosztja a tagállamokkal kezdeményezési jogkörét, ha ez utóbbiak a Tanács

tagjainak egynegyedét képviselik (az EUMSZ 76. cikke);

— az Európai Parlamenttel csupán konzultálnak az operatív együttműködési intézkedésekről,
melyeket a Tanács egyhangúlag fogad el. Amennyiben a Tanácsban nincs egyhangúság,
kilenc vagy több tagállam megerősített együttműködés alapján együttműködhet. Ebben
az esetben az Európai Tanács felfüggeszti a folyamatot, hogy konszenzust keressen (az
ún. „függesztő eljárás”, az EUMSZ 87. cikkének (3) bekezdése);

— az EUMSZ hatálybalépése előtt elfogadott jogi aktusok 5 éven belül nem képezhetik
kötelezettségszegési eljárás tárgyát, illetve azokra vonatkozóan nem nyújtható
be a Bírósághoz előzetes döntéshozatal iránti kérelem (az EUMSZ-hez csatolt
36. sz. jegyzőkönyv). Ez az időszak 2014 decemberében ért véget.

C. A rendőrségi együttműködés ügynökségei és egyéb szervei
1. Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
Az Europol feladata, hogy javítsa a nemzeti rendőri hatóságok és egyéb hasonló
hatóságok hatékonyságát a köztük lévő együttműködés elősegítése révén. Az együttműködés
középpontjában a terrorizmus, a számítástechnikai bűnözés, a kábítószer-kereskedelem és a
határokon átnyúló bűnözés egyéb formáinak megelőzése és felszámolása áll.
2010. január 1. óta az Europol uniós ügynökség, melynek finanszírozását az uniós költségvetés
biztosítja, és amely hágai központjában mintegy 1000 alkalmazottat (közöttük több mint
200 összekötő tisztviselőt) foglalkoztat. Az Europol fő célja a rendőri hatóságok közötti
információcsere javítása. Ennek érdekében az Europol értékelést készít a súlyos és szervezett
bűnözés veszélyéről (SOCTA), amely a Tanács határozatainak alapjául szolgál, valamint
elkészíti a terrorizmus európai unióban kialakult helyzetével és tendenciáival foglalkozó
jelentést (TE-SAT). Az Europol nem jogosult kényszerítő intézkedések megtételére, nem
foganatosíthat letartóztatást vagy házkutatást, azonban operatív hatáskörei fokozatosan nőttek.
Például a Tanács 2002. november 28-i jogi aktusa lehetővé tette, hogy az Europol közös
nyomozócsoportokban vegyen részt, valamint hogy bűnügyi nyomozás megindítását kérje a
tagállamoktól. Fokozta elemzési kapacitásait is, különösen a Számítástechnikai Bűnözés Elleni
Európai Központ (EC3) 2013. januári létrehozása révén, amely többek közt az internetes
szervezett bűnözés általi fenyegetettségről készített értékelésért (iOCTA) felel. Az Europol
vezető szerepet játszik az újonnan felmerülő fenyegetésekre adandó uniós bűnüldözési válasz
kialakításában. A 2015 elején Párizsban és Koppenhágában elkövetett terrorista támadásokat
követően a Bel- és Igazságügyi Tanács megbízta az Europolt, hogy hozzon létre egy a
szélsőséges internetes tartalmakkal foglalkozó egységet, amely az online terrorista propaganda
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és egyéb szélsőséges tevékenységek elleni fellépést célozza. Az új egység 2015. július 1-
jén kezdte meg működését. A 2015-ös párizsi támadásokat követően a Tanács a Terrorizmus
Elleni Küzdelem Európai Központja 2016. január 1-jei elindításával tovább bővítette az Europol
terrorizmus-ellenes mandátumát, amely új szervezethez a tagállamok a terrorizmus elleni
küzdelemmel foglalkozó szakértőket rendelnek ki a határokon átnyúló nyomozási kapacitások
növelése céljából. Hasonlóképpen, az irreguláris migránsok 2014-ben és 2015 elején az EU-ba
történő, hatalmas mértékű beáramlását követően az Europol az embercsempészet elleni irányuló
erőfeszítések fokozása céljából 2015 márciusában elindította a MARE közös műveletet. Ehhez
a művelethez a külső határokon újonnan létrehozott fogadóállomásokon való jelenléte révén
is hozzájárul (lásd az 5.12.4. sz. tájékoztatót). Végül (a 2000. március 27-i tanácsi határozat
alapján) az Europol felhatalmazással rendelkezik arra, hogy harmadik országokkal és nem
európai szervezetekkel való megállapodások megkötése céljából tárgyalásokat folytasson.
Például együttműködési megállapodást írt alá az Intrepollal és az Egyesült Államokkal.
2013. március 27-én a Bizottság jogalkotási javaslatot terjesztett az Európai Parlament és a
Tanács elé az Europolra vonatkozó jelenlegi határozat módosításáról, amelyben javaslatot tesz
az Europol és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) összevonására. Az összevonást sem a
Tanács, sem a Parlament nem támogatta, ezért a tervet félretették. A Parlament és a Tanács
2016 májusában jóváhagyták az új Europol-rendeletet[1]. Az új szabályozás megkönnyíti az
Europol számára, hogy a megjelenő fenyegetésekre való válaszként szakosodott egységeket
hozzon létre, szabályokat állapít meg a meglévő egységek (pl. a már említett, terrorizmus
elleni küzdelemmel foglalkozó egység) számára, valamint erősebb adatvédelmi rendszert,
hatékonyabb kormányzást és nagyobb mértékű elszámoltathatóságot ír elő az ügynökség
számára, melyet egy közös parlamenti ellenőrző csoport révén kell megvalósítani, amelyben az
Európai Parlament és a nemzeti parlamentek vesznek részt.
2. Európai Rendőrakadémia (CEPOL)
A rendőrképzés a rendőrségi együttműködés egyik fontos aspektusa. E célból hozták
létre 2000-ben a CEPOL-t, kezdetben a meglévő nemzeti képzési intézetek hálózata
formájában, majd európai uniós ügynökségként (a Tanács 2005. szeptember 20-i 2005/681/
IB határozata). A CEPOL, amelynek székhelye eredetileg Bramshill-ben (Egyesült Királyság)
volt, 2014. október 1-je óta Budapesten működik.
3. A Belső Biztonságra Vonatkozó Operatív Együttműködéssel Foglalkozó Állandó
Bizottság (COSI)
Az operatív együttműködés a kezdetek óta gátat szabott a rendőrségi együttműködés
fejlődésének. Az Europolon keresztül elért, már említett szerény eredményeken és a
közös nyomozócsoportok felállításán kívül az együttműködés eleinte a több európai ország
belbiztonsági szolgálatainak vezetőiből álló, többek közt a kémelhárítás, a szervezett bűnözés és
a terrorizmus területével kapcsolatos önkéntes információcserére szolgáló fórum, a Berni Klub
2000 óta kétévenként megtartott ülésére korlátozódott. Erre az alapötletre építve a Lisszaboni
Szerződés tovább megy, és az EUMSZ 71. cikkében jogalapot biztosít a Belső Biztonságra
Vonatkozó Operatív Együttműködéssel Foglalkozó Állandó Bizottság (COSI) számára, amelyet
hivatalosan a 2010. február 25-i tanácsi határozat hozott létre. A COSI az alábbi feladatokat
látja el:
— értékeli az operatív együttműködés általános irányát és hiányosságait;

— konkrét ajánlásokat fogalmaz meg;

[1]Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés
Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.12.4.pdf
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— segíti a Tanácsot a „szolidaritási klauzula” (az EUMSZ 222. cikke) értelmében.

A COSI azonban nem egy európai „FBI”, amely képes arra, hogy maga is műveleteket hajtson
végre, továbbá a jogalkotási eljárásban sem vesz részt. Székhelyei a nemzeti fővárosokban
találhatók, tagállami képviselői pedig Brüsszelben üléseznek, ahol az állandó képviseletek
bel- és igazságügyi tanácsadóitól kapnak támogatást. Az egyéb belbiztonsági szervezetek,
így az Europol, Eurojust (lásd a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről
szóló, 5.12.6. sz. tájékoztatót) és a Frontex (lásd a külső határok ellenőrzéséről szóló,
5.12.4. sz. tájékoztatót) képviselői gyakran részt vesznek a COSI ülésein.
4. Európai Helyzetelemző Központ (EU INTCEN)
Az Európai Unió Helyzetelemző Központja (EU INTCEN) tulajdonképpen nem a rendőrségi
együttműködés szerve, mivel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) részét képezi. Ettől
függetlenül hozzájárul a rendőrségi együttműködéshez: a hírszerző szolgálatok, a katonaság,
a diplomaták és a rendőrség által szolgáltatott információk alapján értékelést készít a
fenyegetésekről. Az INTCEN tevékenysége operatív szempontból is hasznos, például a
terroristák mozgásának célállomásaival, okaival és útvonalaival kapcsolatos, az Unió egészére
vonatkozó információk biztosítása révén.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Lisszaboni Szerződés 2009. decemberi hatálybalépésével az Európai Parlament bel- és
igazságügy területén játszott szerepe jelentősen megnövekedett. A rendőri együttműködéssel
kapcsolatos, parlamenti állásfoglalásokban kifejtett álláspontja azt a szándékát tükrözi, hogy
megerősítse helyzetét, ugyanakkor azt is jól mutatja, hogy az uniós rendőri együttműködés
még viszonylag korai szakaszában van. Ez utóbbi kérdéssel kapcsolatban a Parlament gyakran
kifogásolja a belbiztonsággal kapcsolatos, ténylegesen összehangolt megközelítés hiányát. Az
európai biztonsági stratégiáról szóló, 2015. július 9-i állásfoglalásában sajnálatát fejezte ki azzal
kapcsolatban, „hogy a Parlament számos felhívása ellenére továbbra sem végezték el a meglévő
uniós eszközök – többek között az új biztonsági fenyegetésekkel szembeni – hatékonyságának,
és a fennálló hiányosságok értékelését”, és azzal érvelt, hogy „el kell végezni az értékelést
annak biztosítása érdekében, hogy az európai biztonsági politika hatékony, megfelelő, arányos,
koherens és átfogó legyen”. Gyakran hívta fel a figyelmet arra is, hogy a rendőri tevékenység és
a bűnüldözés vonatkozásában a szabadság és a biztonság megfelelő egyensúlyára van szükség.
Az Európai Parlament másik prioritása, amint azt már fentebb is jeleztük, hogy intézményi
szereplőként kialakítsa a belbiztonsággal kapcsolatos álláspontját. Míg a COSI hivatalosan
kívül esik a parlamenti ellenőrzés hatókörén, a Parlament arra törekszik, hogy hangsúlyozza
saját, új, a rendőri együttműködésre vonatkozó hatásköreit. A Stockholmi Program félidős
felülvizsgálatáról szóló, 2014. április 2-i állásfoglalásában emlékeztetett rá, hogy „az
Európai Parlament mára a biztonságpolitikai terület teljes jogú intézményi szereplőjévé
vált” és „központi szerepet kell játszania a belső biztonságpolitikák értékelésében és
meghatározásában”. Az európai biztonsági stratégiáról szóló, 2015. július 9-i állásfoglalásában
a Parlament megismételte, hogy be kellene, hogy vonják a stratégia „politikai prioritásai
és stratégiai célkitűzései meghatározásába”. A Parlament vitathatatlanul jelentős hatást
gyakorol a belső biztonságpolitikára. Az Europol reformjának részeként aktívan kiállt a
nagyobb mértékű parlamenti ellenőrzés és a jobb adatvédelmi szabályok mellett. Felszólított
továbbá az adatmegőrzési irányelv[2] hatályon kívül helyezésére, annak aránytalanságára

[2]Az Európai Parlament és a Tanács 2006/24/EK irányelve (2006. március 15.) a nyilvánosan elérhető elektronikus
hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy
feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.12.4.pdf
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hivatkozva, még mielőtt az irányelvet a Bíróság 2014. áprilisi, joggyakorlatot teremtő ítéletében
megsemmisítette. Végül pedig a Parlament ellenállt a Bizottság és a tagállamok jelentős,
egy a terrorizmus elleni küzdelem célját szolgáló Európai utas-nyilvántartási adatállomány
(PNR) rendszer gyors létrehozására irányuló nyomásának. Az uniós PNR-irányelvet[3] végül
2016 áprilisában elfogadták, végső szövege számos, a Parlament által támogatott adatvédelmi
biztosítékot és egy olyan záradékot foglal magában, amely előírja az irányelv annak nemzeti
jogba való átültetését követő két év elteltével való felülvizsgálatát.
Kristiina Milt
04/2017

[3]Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/681 irányelve (2016. április 27.) az utas-nyilvántartási
adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása
és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról.
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