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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a joghatósági megállapodásokról szóló, 2005. június 30-i Hágai Egyezménynek az 
Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről
(12052/2014 – C8-0222/2014 – 2014/0021(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12052/2014),

– tekintettel a joghatósági megállapodásokról szóló, 2005. június 30-i Hágai 
Egyezményre,

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkének 
(2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának 
v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-
0222/2014),

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik 
albekezdésére, 99. cikkének (2) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Jogi Bizottság ajánlására (A8-0034/2014),

1. egyetért az egyezmény jóváhagyásával;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi 
Konferencia Állandó Hivatalának.



PE537.485v02-00 6/7 RR\1040525HU.doc

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A joghatósági megállapodásokról szóló, 2005. június 30-i Hágai Egyezmény egy nemzetközi 
magánjogi kérdésben a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia által kidolgozott 
egyezmény.

Az egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben megkötött kizárólagos joghatósági 
megállapodásokra vonatkozik. E megállapodásokban két fél abban állapodik meg, hogy a 
közöttük meghatározott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely jogvita rendezésében 
egy meghatározott állam bíróságai járjanak el.

E tekintetben az egyezmény célja nemzetközi szinten hasonló, mint az átdolgozott Brüsszel 
I. rendelet 25. cikkének célja európai szinten. Az egyezmény rendelkezik az egyezmény 
hatályáról, meghatározza a joghatósági megállapodás fogalmát, kiterjed a joghatósággal, az 
elismeréssel és a végrehajtással kapcsolatos kérdésekre, valamint különféle eljárási kérdéseket 
szabályoz.

Az előadó úgy véli, hogy az Európai Uniónak részt kell vennie ebben az egyezményben – az 
Unió az egyezményt 2009-ben írta alá. Jelenleg az egyezményt egyedüli államként Mexikó 
ratifikálta. A ratifikációval kapcsolatos tanácskozások azonban az Amerikai Egyesült 
Államokban is folyamatban vannak, és az USA-t ösztönözni kell a ratifikáció folytatására.

Az egyezmény széles körű elfogadása nagyobb jogbiztonságot nyújtana a kizárólagos 
nemzetközi joghatósági megállapodásokkal kapcsolatban, és ezáltal elősegítené a részt vevő 
államok közötti kereskedelmet. Az egyezményt ezért jóvá kell hagyni.

Az előadó jóváhagyja a Tanács azon határozattervezetét is, amely kizárja a fogyasztói 
biztosítási szerződéseket az egyezmény hatálya alól, ezzel megakadályozva, hogy a 
fogyasztók akaratlanul beleegyezésüket adják egy joghatósági záradékhoz. A 
határozattervezethez csatolt nyilatkozat formálisan is megerősíti e kivételt, és egyúttal a 
fontosabb kereskedelmi biztosítási szerződések és a viszontbiztosítási szerződések 
tekintetében megőrzi a szabadságot. Egy felülvizsgálatról szóló nyilatkozat rendelkezik a 
fenntartás jövőbeli újraértékeléséről. 



RR\1040525HU.doc 7/7 PE537.485v02-00

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 11.11.2014
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