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A 27. módosítás szövege a következő: 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Továbbra is az Eurojust 

hatáskörébe tartoznak: 
 a) az Unió pénzügyi érdekeit érintő 

csalás ellen büntetőjogi eszközökkel 

folytatott küzdelemről szóló, 2017. július 

5-i (EU) 2017/1371 európai parlamenti és 

tanácsi irányelvben (a továbbiakban: 

„PIF-irányelv”) meghatározott 

bűncselekmények, amennyiben az 

Európai Ügyészség nem rendelkezik 

hatáskörrel vagy nem gyakorolja 

hatáskörét; 
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 b) a PIF-irányelvben meghatározott 

bűncselekményekhez kapcsolódó 

esetekben az Európai Ügyészségben részt 

nem vevő tagállamoktól érkező 

megkeresések; 

 c) olyan esetekben, amelyekben az 

Európai Ügyészségben részt vevő és részt 

nem vevő tagállamok egyaránt érintettek, 

az Európai Ügyészségben részt nem vevő 

tagállamoktól vagy magától az Európai 

Ügyészségtől érkező megkeresések. 

 _________________ 

 * HL L 198., 2017.7.28., 29. o. 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Valamely hatáskörrel rendelkező 

hatóság kérésére az Eurojust írásos 

véleményt bocsát ki az igazságügyi 

együttműködésre irányuló megkeresések és 

határozatok, ideértve a kölcsönös elismerés 

elvét érvényesítő eszközökön alapulókat is, 

végrehajtásával kapcsolatos, ismétlődő 

visszautasításokról és nehézségekről, 

feltéve, hogy az nem volt megoldható az 

érintett, hatáskörrel rendelkező nemzeti 

hatóságok közötti kölcsönös megállapodás 

vagy az érintett nemzeti tagok bevonása 

útján. A véleményt haladéktalanul 

továbbítják az érintett tagállamoknak. 

(5) Valamely hatáskörrel rendelkező 

hatóság kérésére vagy saját 

kezdeményezésére az Eurojust írásos 

véleményt bocsát ki az igazságügyi 

együttműködésre irányuló megkeresések és 

határozatok, ideértve a kölcsönös elismerés 

elvét érvényesítő eszközökön alapulókat is, 

végrehajtásával kapcsolatos, ismétlődő 

visszautasításokról és nehézségekről, 

feltéve, hogy az nem volt megoldható az 

érintett, hatáskörrel rendelkező nemzeti 

hatóságok közötti kölcsönös megállapodás 

vagy az érintett nemzeti tagok bevonása 

útján. A véleményt haladéktalanul 

továbbítják az érintett tagállamoknak. 

 

A 39. módosítás szövege a következő: 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A nemzeti tagok és helyetteseik 

hivatali ideje négy év, ami egyszer 

megújítható. 

 Hivatali idejük lejártával vagy 

lemondásuk esetén a tagok mindaddig 

hivatalban maradnak, amíg kinevezésüket 

meg nem újítják, vagy őket az új tagok fel 

nem váltják. 

 

A 48. módosítás törlendő. 

 

Az 51. módosítás után a következő módosítás kerül beillesztésre: 

Módosítás 194 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti tagok és helyetteseik 

hivatali ideje négy év, ami egyszer 

megújítható. Hivatali idejük lejártával 

vagy lemondásuk esetén a tagok 

mindaddig hivatalban maradnak, amíg 

kinevezésüket meg nem újítják, vagy őket 

az új tagok fel nem váltják. 

törölve 

 

A 90. módosítás szövege a következő: 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok hatáskörrel 

rendelkező hatóságai a 2. és 4. cikkel és e 

rendelet adatvédelmi szabályaival 
összhangban kicserélik az Eurojusttal az 

összes olyan információt, amelyre az 

Eurojustnak feladatai ellátásához szüksége 

van. Ez legalább az (5), (6) és (7) 

bekezdésben említett információkat jelenti. 

1. A tagállamok hatáskörrel 

rendelkező hatóságai a 2. és 4. cikkel és az 

uniós jogszabályokkal összhangban 

kicserélik az Eurojusttal az összes olyan 

információt, amelyre az Eurojustnak 

feladatai ellátásához szüksége van. Ez 

legalább a (4), (5) és (6) bekezdésben 

említett információkat jelenti. 

A 96. módosítás szövege a következő: 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A hatáskörrel rendelkező nemzeti 

hatóságok indokolatlan késedelem nélkül 

válaszolnak az Eurojust megkereséseire és 

a 4. cikk szerint kibocsátott véleményekre. 

Ha az érintett tagállamok hatáskörrel 

rendelkező hatóságai úgy döntenek, hogy 

a 4. cikk (2) bekezdésében említett 

valamely megkeresést nem teljesítik, vagy 

a 4. cikk (4) vagy (5) bekezdésében 

említett írásbeli véleményt figyelmen kívül 

hagyják, e döntésükről és annak 

indokairól haladéktalanul tájékoztatják az 

Eurojustot. Ha a megkeresés 

elutasításának indokait azért nem 

lehetséges megadni, mert az fontos 

nemzetbiztonsági érdekeket sértene vagy 

veszélyeztetné egyes személyek 

biztonságát, a tagállamok hatáskörrel 

rendelkező hatóságai működési indokokra 

hivatkozhatnak. 

A hatáskörrel rendelkező nemzeti 

hatóságok indokolatlan késedelem nélkül 

válaszolnak az Eurojust megkereséseire és 

a 4. cikk szerint kibocsátott véleményekre, 

sürgős esetekben pedig az Eurojust 

válaszadási határidőt szabhat. Az érintett 

tagállamok hatáskörrel rendelkező 

hatóságainak teljesíteniük kell az 

Eurojust 4. cikkének (2) bekezdésében 

említett megkeresését, illetve követniük 

kell a 4. cikk (4) vagy (5) bekezdésében 

említett írásbeli véleményt, kivéve, ha 

indokolással ellátott véleményben meg 

tudják indokolni az Eurojust számára, 

hogy az azonnali teljesítés veszélyeztetné 

egy folyamatban levő nyomozás sikerét 

vagy valamely személy biztonságát. Az 

Eurojust 4. cikk szerinti megkereséseinek 

és véleményeinek teljesítésével 

kapcsolatos késedelmeket kellően meg kell 

indokolni. 

  

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 


