
PR\1168253HU.docx PE630.382v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2014-2019

Jogi Bizottság
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

2018/0208(COD)

8.11.2018

***I
JELENTÉSTERVEZET

a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

Jogi Bizottság
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Heidi Hautala, Josef Weidenholzer

(Közös bizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 55. cikke)



PE630.382v01-00 2/30 PR\1168253HU.docx

HU

PR_COD_1amCom

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 jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0384),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
81. cikkének (1) és (2) bekezdésére és 82. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0235/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által 
az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásra,

– tekintettel a Jogi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, valamint a 
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményeire (A8-0000/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezeket a jogokat és értékeket 
továbbra is elő kell mozdítani és 
érvényesíteni kell, megosztani az uniós 
polgárok és az Unióban tartózkodó 

(2) Ezeket a jogokat és értékeket 
továbbra is elő kell mozdítani és 
érvényesíteni kell, megosztani az uniós 
polgárok és az Unióban tartózkodó 
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emberek között, és az európai kultúrákban 
központi szerepet kell számukra 
biztosítani. Amikor az európai társadalmak 
a szélsőségesség, a radikalizálódás és a 
megosztottság terheivel szembesülnek, 
minden korábbinál lényegesebb, hogy 
előmozdítsuk, megerősítsük és megvédjük 
a jogérvényesülést, a jogokat és az európai 
értékeket: az emberi jogokat, az emberi 
méltóság tiszteletben tartását, a 
szabadságot, a demokráciát, az 
egyenlőséget, a jogállamiság elvét. Ez 
mélyreható és közvetlen 
következményekkel jár az Unió politikai, 
társadalmi, kulturális, jogi és gazdasági 
életére nézve. Az új alap részeként a Jogok 
és értékek program az 1381/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel10 a 
2014–2020 közötti időszakra létrehozott 
Jogok, egyenlőség és polgárság programot, 
valamint a 390/2014/EU rendelettel11

létrehozott Európa a polgárokért programot 
egyesíti majd. A Jogérvényesülés program 
(a továbbiakban: a program) továbbra is a 
jog érvényesülésén alapuló, integrált 
európai térség és határon átnyúló 
együttműködés fejlesztését támogatja az 
1381/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel12 a 2014–2020 közötti 
időszakra létrehozott Jogérvényesülés 
program (a továbbiakban: az elődprogram) 
folytatásaként.

emberek között, és az európai kultúrákban 
központi szerepet kell számukra 
biztosítani. Amikor az európai társadalmak 
a szélsőségesség, a radikalizálódás és a 
megosztottság terheivel szembesülnek, 
valamint a jogállamiság rendszeres 
megsértése miatt az Európai Unióról szóló 
szerződés 7. cikkes szerinti eljárások és a 
jogállamisággal kapcsolatos kérdésekre 
vonatkozó jogsértési eljárások vannak 
folyamatban, minden korábbinál 
lényegesebb, hogy előmozdítsuk, 
megerősítsük és megvédjük a 
jogérvényesülést, a jogokat és az európai 
értékeket: az emberi jogokat, az emberi 
méltóság tiszteletben tartását, a 
szabadságot, a demokráciát, az 
egyenlőséget, a jogállamiság elvét. Ez 
mélyreható és közvetlen 
következményekkel jár az Unió politikai, 
társadalmi, kulturális, jogi és gazdasági 
életére nézve. Az új alap részeként a Jogok 
és értékek program az 1381/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel10 a 
2014–2020 közötti időszakra létrehozott 
Jogok, egyenlőség és polgárság programot, 
valamint a 390/2014/EU rendelettel11

létrehozott Európa a polgárokért programot 
egyesíti majd. A Jogérvényesülés program 
(a továbbiakban: a program) továbbra is a 
jog érvényesülésén alapuló, integrált 
európai térség és határon átnyúló 
együttműködés fejlesztését támogatja az 
1381/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel12 a 2014–2020 közötti 
időszakra létrehozott Jogérvényesülés 
program (a továbbiakban: az elődprogram) 
folytatásaként.

__________________ __________________

10 Az Európai Parlament és a Tanács 
1381/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság 
program létrehozásáról (HL L 354., 
2013.12.28., 62. o.).

10 Az Európai Parlament és a Tanács 
1381/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a 2014 és 2020 közötti időszakra
vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság 
program létrehozásáról (HL L 354., 
2013.12.28., 62. o.).

11 A Tanács 390/2014/EU rendelete (2014. 
április 14.) a 2014 és 2020 közötti 
időszakra vonatkozó „Európa a 

11 A Tanács 390/2014/EU rendelete (2014. 
április 14.) a 2014 és 2020 közötti 
időszakra vonatkozó „Európa a 
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polgárokért” program létrehozásáról 
(HL L 115., 2014.4.17., 3. o.).

polgárokért” program létrehozásáról 
(HL L 115., 2014.4.17., 3. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
1381/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság 
program létrehozásáról (HL L 354., 
2013.12.28., 62. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
1381/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság 
program létrehozásáról (HL L 354., 
2013.12.28., 62. o.).

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) egy, a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség 
megteremtéséről rendelkezik, amelyben 
tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a 
tagállamok eltérő jogrendszereit és jogi 
hagyományait. Ezért az Unió 
intézkedéseket fogadhat el a polgári és 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés kialakítása céljából, 
valamint a bűnmegelőzés terén tett 
tagállami intézkedések előmozdítása és 
támogatása érdekében. A jog 
érvényesülésén alapuló európai térség 
továbbfejlesztése során biztosítani kell az 
alapvető jogok, valamint közös alapelvek 
és értékek tiszteletben tartását, ideértve 
például a megkülönböztetés tilalmát, a 
nemek közötti egyenlőséget, az 
igazságszolgáltatáshoz mindenki számára
biztosított tényleges jogot, a jogállamiságot 
és a jól működő, független 
igazságszolgáltatási rendszert.

(4) A jogállamiság és a demokrácia 
teljes körű tiszteletben tartása és 
előmozdítása alapvető fontosságú az 
emberek Unió iránti bizalmának 
felépítéséhez. Az Unión belüli 
jogállamiság tiszteletben tartása az 
alapvető jogok védelmének, valamint a 
Szerződésekben rögzített jogok és 
kötelezettségek tiszteletben tartásának 
előfeltétele. Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) egy, a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség 
megteremtéséről rendelkezik, amelyben 
tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a 
tagállamok eltérő jogrendszereit és jogi 
hagyományait. A jogállamiság tagállami 
szintű végrehajtásának módja 
kulcsszerepet játszik a tagállamok és 
jogrendszereik közötti kölcsönös bizalom 
biztosításában. A programnak ezért helyi, 
regionális, nemzeti és transznacionális 
szinten elő kell mozdítania és meg kell 
védenie az alapvető jogokat, a 
demokráciát és a jogállamiságot. Ezért az 
Unió intézkedéseket fogadhat el a polgári 
és büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés kialakítása céljából, 
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valamint a bűnmegelőzés terén tett 
tagállami intézkedések előmozdítása és 
támogatása érdekében, különös tekintettel 
a környezetvédelmi bűncselekményekre és 
az alapvető jogok megsértésére, például az 
emberkereskedelemre, valamint más 
súlyos, határokon átnyúló 
bűncselekményekre. A jog érvényesülésén 
alapuló európai térség továbbfejlesztése 
során biztosítani kell az alapvető jogok, 
valamint közös alapelvek és értékek 
tiszteletben tartását, ideértve például a 
megkülönböztetés tilalmát, a nemek közötti 
egyenlőséget, az igazságszolgáltatáshoz 
való tényleges jogot
megkülönböztetésmentes alapon minden 
áldozat számára, a jogállamiságot és a jól 
működő, független igazságszolgáltatási 
rendszert, a külső fellépésekre vonatkozó 
igazságügyi együttműködés határokon 
átnyúló jellegére helyezve a hangsúlyt.

Or. en

Indokolás

Az indokolás 4. oldalának „Külpolitika, fejlesztési együttműködési és bővítési politika” 
részével összhangban.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 81. cikke (2) bekezdésének 
h) pontja, valamint a 82. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja értelmében az Unió 
támogatja a bírák, ügyészek és az 
igazságügyi alkalmazottak képzését az 
ítéletek és bírósági határozatok kölcsönös 
elismerésének elvén alapuló polgári és 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés javításának eszközeként. 

(8) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 81. cikke (2) bekezdésének 
h) pontja, valamint a 82. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja értelmében az Unió 
támogatja a bírák, ügyészek és az 
igazságügyi alkalmazottak képzését az 
ítéletek és bírósági határozatok kölcsönös 
elismerésének elvén alapuló polgári és 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés javításának eszközeként. 
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Az igazságügyi szakemberek képzése 
fontos eszközt jelent abban, hogy közös 
értelmezés jöjjön létre a jogállamiság 
érvényesítésének legmegfelelőbb módjáról, 
továbbá hozzájárul a jog érvényesülésén 
alapuló európai térség kiépítéséhez azáltal, 
hogy közös igazságügyi kultúrát teremt a 
tagállami igazságügyi szakemberek között. 
Alapvetően fontos a jog helyes és egységes 
alkalmazásának elősegítése az Unióban, 
valamint a határon átnyúló eljárásokban az 
igazságügyi szakemberek közötti 
kölcsönös bizalom biztosítása. A program 
által támogatott képzési tevékenységeknek 
a képzési szükségletek egyértelmű 
felmérésein kell alapulniuk, magas szintű 
képzési módszertant kell alkalmazniuk, ki 
kell terjedniük a különböző tagállamok 
igazságügyi szakembereit összegyűjtő 
határon átnyúló eseményekre, aktív 
tanulást és hálózatépítési elemeket kell 
magukban foglalniuk, valamint 
fenntarthatóaknak kell lenniük.

Az igazságügyi szakemberek képzése 
fontos eszközt jelent abban, hogy közös 
értelmezés jöjjön létre a jogállamiság 
érvényesítésének legmegfelelőbb módjáról, 
továbbá hozzájárul a jog érvényesülésén 
alapuló európai térség kiépítéséhez azáltal, 
hogy közös igazságügyi kultúrát teremt a 
tagállami igazságügyi szakemberek között. 
Alapvetően fontos a jog helyes és egységes 
alkalmazásának elősegítése az Unióban,
valamint a határon átnyúló eljárásokban az 
igazságügyi szakemberek közötti 
kölcsönös bizalom biztosítása, továbbá az 
Unió közös értékeinek, különösen az 
alapvető jogok joggyakorlatban való 
alkalmazhatósága és végrehajtása. A 
program által támogatott képzési 
tevékenységeknek a képzési szükségletek 
egyértelmű felmérésein kell alapulniuk, 
magas szintű képzési módszertant kell 
alkalmazniuk, ki kell terjedniük a 
különböző tagállamok igazságügyi 
szakembereit összegyűjtő határon átnyúló 
eseményekre, aktív tanulást és 
hálózatépítési elemeket kell magukban 
foglalniuk, valamint fenntarthatóaknak kell 
lenniük.

Or. en

Indokolás

Az indokolás 1. és 2. oldalának „Indokok és célok” részével összhangban.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az igazságügyi képzésben 
különféle szereplők lehetnek érintettek, így 
például a tagállamok jogi, igazságügyi és 
közigazgatási hatóságai, a tudományos 
intézmények, az igazságügyi képzésért 

(9) Az igazságügyi képzésben 
különféle szereplők lehetnek érintettek, így 
például a tagállamok jogi, igazságügyi és 
közigazgatási hatóságai, a tudományos 
intézmények, az igazságügyi képzésért 
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felelős nemzeti szervek, az európai szintű 
képzési szervezetek vagy hálózatok, illetve 
az uniós jogra szakosodott bírósági 
koordinátorok hálózatai. A bírák és 
ügyészek képzése területén valamilyen 
általános európai érdekű cél elérésére 
törekvő szerveknek és szervezeteknek –
ilyen például az Európai Igazságügyi 
Képzési Hálózat (EJTN), az Európai Jogi 
Akadémia (ERA), az Igazságszolgáltatási 
Tanácsok Európai Hálózata (ENCJ), az 
Európai Unió Államtanácsainak és 
Legfelső Közigazgatási Bíróságainak 
Szövetsége (ACA-Europe), az Európai 
Unió Legfelsőbb Bíróságai Elnökeinek 
Hálózata (RPCSJUE) és az Európai 
Közigazgatási Intézet (EIPA) – továbbra is 
szerepet kell játszaniuk a bíráknak, 
ügyészeknek és igazságügyi 
alkalmazottaknak szóló, valóban európai 
vonatkozású képzési programok 
előmozdításában, és ennélfogva a Bizottság 
által e rendelet alapján elfogadott éves 
munkaprogramokban meghatározott 
eljárásokkal és kritériumokkal összhangban 
megfelelő pénzügyi támogatás nyújtható 
számukra.

felelős nemzeti szervek, az európai szintű 
képzési szervezetek vagy hálózatok, illetve 
az uniós jogra szakosodott bírósági 
koordinátorok és az áldozatok jogait 
képviselő civil társadalmi szervezetek 
hálózatai. A bírák és ügyészek képzése 
területén valamilyen általános európai 
érdekű cél elérésére törekvő szerveknek és 
szervezeteknek – ilyen például az Európai 
Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN), az 
Európai Jogi Akadémia (ERA), az 
Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai 
Hálózata (ENCJ), az Európai Unió 
Államtanácsainak és Legfelső 
Közigazgatási Bíróságainak Szövetsége 
(ACA-Europe), az Európai Unió 
Legfelsőbb Bíróságai Elnökeinek Hálózata 
(RPCSJUE) és az Európai Közigazgatási 
Intézet (EIPA) – továbbra is szerepet kell 
játszaniuk a bíráknak, ügyészeknek és 
igazságügyi alkalmazottaknak szóló, 
valóban európai vonatkozású képzési 
programok előmozdításában, és ennélfogva 
a Bizottság által e rendelet alapján 
elfogadott éves munkaprogramokban 
meghatározott eljárásokkal és 
kritériumokkal összhangban megfelelő 
pénzügyi támogatás nyújtható számukra.

Or. en

Indokolás

E képzések hatékonyságának biztosítása érdekében döntő fontosságú az áldozatok jogait védő 
civil társadalmi szervezetek bevonásának garantálása.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A program keretében teendő 
intézkedéseknek támogatniuk kell a 
bírósági határozatok és ítéleteket bővített 

(11) A program keretében teendő 
intézkedéseknek támogatniuk kell a 
bírósági határozatok és ítéleteket bővített 
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kölcsönös elismerésének elvét, valamint 
azon jogszabályok közelítését, amelyek 
megkönnyítik az illetékes hatóságok –
többek között a pénzügyi információs 
egységek – közötti együttműködést, 
továbbá a polgári és kereskedelmi 
ügyekben az egyéni jogok bírói védelmét. 
A programnak elő kell továbbá mozdítania 
a határon átnyúló ügyekben az eljárásjogi 
jogszabályokat, valamint a polgári jog 
területén a nagyobb fokú közelítést, amely 
elősegíti majd – a polgári jogviták 
valamennyi fele számára előnyös módon –
a jól és hatékonyan működő bírósági és 
bíróságon kívüli eljárások akadályainak 
felszámolását. Végezetül a polgári 
ügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködésre vonatkozó uniós jog 
hatékony végrehajtásának és gyakorlati 
alkalmazásának támogatása érdekében a 
programnak támogatnia kell a 
2001/470/EK tanácsi határozattal 
létrehozott, polgári és kereskedelmi 
ügyekben illetékes Európai Igazságügyi 
Hálózat működését.

kölcsönös elismerésének elvét, valamint 
azon jogszabályok közelítését, amelyek 
megkönnyítik az illetékes hatóságok –
többek között a pénzügyi információs 
egységek – közötti együttműködést, 
továbbá a polgári és kereskedelmi 
ügyekben az egyéni jogok bírói védelmét. 
A programnak elő kell továbbá mozdítania 
a határon átnyúló ügyekben az eljárásjogi 
jogszabályokat, különösen az összes 
áldozat igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésének megkönnyítésére 
összpontosítva, valamint a polgári jog 
területén a nagyobb fokú közelítést, amely 
elősegíti majd – a polgári jogviták 
valamennyi fele számára előnyös módon –
a jól és hatékonyan működő bírósági és 
bíróságon kívüli eljárások akadályainak 
felszámolását. Végezetül a polgári 
ügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködésre vonatkozó uniós jog 
hatékony végrehajtásának és gyakorlati 
alkalmazásának támogatása érdekében a 
programnak támogatnia kell a 
2001/470/EK tanácsi határozattal 
létrehozott, polgári és kereskedelmi 
ügyekben illetékes Európai Igazságügyi 
Hálózat működését.

Or. en

Indokolás

A 3. cikkel összhangban.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az EUMSZ 3. cikke (3) 
bekezdésének, a Charta 24. cikkének, és a 
gyermekek jogairól szóló 1989. évi ENSZ-
egyezménynek megfelelően a programnak 

(12) Az EUMSZ 3. cikke (3) 
bekezdésének, a Charta 24. cikkének, és a 
gyermekek jogairól szóló 1989. évi ENSZ-
egyezménynek megfelelően, illetve a 
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támogatnia kell a gyermekek jogainak 
védelmét, továbbá a benne foglalt 
intézkedések végrehajtása során előtérbe 
kell helyeznie a gyermekek jogainak 
előmozdítását.

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
gyermekmunkára vonatkozó egyezményeit 
és ajánlásait üdvözölve, a programnak 
támogatnia kell a gyermekek jogainak 
védelmét, továbbá a benne foglalt 
intézkedések végrehajtása során előtérbe 
kell helyeznie a gyermekek jogainak 
előmozdítását.

Or. en

Indokolás

A gyermekjogok holisztikusabb megközelítése.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az EUSZ 3. cikke (3) 
bekezdésének, a Charta 23. cikkének, 
valamint a nők elleni és a családon belüli 
erőszak megelőzéséről és felszámolásáról 
szóló 2011. évi egyezménynek (isztambuli 
egyezmény) megfelelően a programnak 
támogatnia kell a nők jogainak védelmét, 
továbbá a benne foglalt intézkedések 
végrehajtása során előtérbe kell helyeznie 
a nemek közötti egyenlőséghez kapcsolódó 
kérdések előmozdítását.

Or. en

Indokolás

A nők jogainak holisztikusabb megközelítése.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló 2007. évi ENSZ-
egyezménynek megfelelően a programnak 
támogatnia kell a fogyatékossággal élő 
személyek jogainak védelmét, továbbá a 
benne foglalt intézkedések végrehajtása 
során előtérbe kell helyeznie a 
fogyatékossággal élő személyek jogainak 
előmozdítását.

Or. en

Indokolás

Az EU köteles tiszteletben tartani a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményt. Ezért a javaslatban hivatkozni kell az egyezményre. Írország kivételével 
valamennyi tagállam ratifikálta az egyezményt.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a jog 
érvényesülésén alapuló európai térség 
létrehozásához, a határon átnyúló 
együttműködés és hálózatépítés 
fokozásához, valamint az uniós jog helyes, 
koherens és következetes alkalmazásához. 
A finanszírozási tevékenységeknek hozzá 
kell járulniuk az uniós értékekről, a 
jogállamiságról létrejött közös 
megállapodáshoz, az uniós jog és 
szakpolitikák jobb ismeretéhez, az 
igazságügyi együttműködési eszközök 
valamennyi érdekelt általi használata terén 
a know-how és a bevált módszerek 
megosztásához, valamint a zökkenőmentes 
és hatékony határon átnyúló 
együttműködést megerősítő interoperábilis 

(16) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a jog 
érvényesülésén alapuló európai térség 
létrehozásához, a határon átnyúló 
együttműködés és hálózatépítés 
fokozásához, valamint az uniós jog helyes, 
koherens és következetes alkalmazásához.
Mivel az uniós jogot területen kívüli 
jellege miatt az Unión kívül is alkalmazni 
lehet, biztosítani kell a harmadik 
országokkal való megfelelő 
együttműködést. A finanszírozási 
tevékenységeknek hozzá kell járulniuk az 
uniós értékekről, a jogállamiságról létrejött 
közös megállapodáshoz, az uniós jog és 
szakpolitikák jobb ismeretéhez, az 
igazságügyi együttműködési eszközök 
valamennyi érdekelt általi használata terén 
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digitális megoldások elterjedéséhez, és 
szilárd elemzési alapot kell biztosítaniuk az 
uniós jog és szakpolitikák kidolgozásához, 
végrehajtásához és megfelelő átültetéséhez. 
Az uniós beavatkozás lehetővé teszi, hogy 
az említett intézkedéseket Unió-szerte 
következetesen, és a méretgazdaságosság 
kihasználásával hajtsák végre. Ezenfelül az 
Unió a tagállamokhoz képest kedvezőbb 
helyzetben van a határokon átnyúló 
helyzetek kezeléséhez, és ahhoz, hogy 
európai fórumot biztosítson az egymástól 
való tanuláshoz.

a know-how és a bevált módszerek 
megosztásához, valamint a zökkenőmentes 
és hatékony határon átnyúló 
együttműködést megerősítő interoperábilis 
digitális megoldások elterjedéséhez, és 
szilárd elemzési alapot kell biztosítaniuk az 
uniós jog és szakpolitikák kidolgozásához, 
végrehajtásához és megfelelő átültetéséhez. 
Az uniós beavatkozás lehetővé teszi, hogy 
az említett intézkedéseket Unió-szerte 
következetesen, és a méretgazdaságosság 
kihasználásával hajtsák végre. Ezenfelül az 
Unió a tagállamokhoz képest kedvezőbb 
helyzetben van a határokon átnyúló 
helyzetek kezeléséhez, és ahhoz, hogy 
európai fórumot biztosítson az egymástól 
való tanuláshoz.

Or. en

Indokolás

Az indokolás 4. oldalának „Külpolitika, fejlesztési együttműködési és bővítési politika” 
részével összhangban.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) EGT-tag harmadik országok részt 
vehetnek uniós programokban az EGT-
megállapodásban meghatározott 
együttműködés keretében, amennyiben a 
megállapodás alapján hozott határozat 
rendelkezik a programok végrehajtásáról. 
Más jogi eszközök alapján harmadik 
országok is részt vehetnek ezekben. E 
rendeletnek konkrét rendelkezést kell 
tartalmaznia az engedélyezésre jogosult 
tisztviselő, az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) és az Európai 
Számvevőszék számára a hatáskörük 
hiánytalan gyakorlásához szükséges jogok 

(23) EGT-tag harmadik országok részt 
vehetnek uniós programokban az EGT-
megállapodásban meghatározott 
együttműködés keretében, amennyiben a 
megállapodás alapján hozott határozat 
rendelkezik a programok végrehajtásáról. 
Más jogi eszközök alapján harmadik 
országok is részt vehetnek ezekben. E 
rendeletnek konkrét rendelkezést kell 
tartalmaznia az engedélyezésre jogosult 
tisztviselő, az emberi jogi szervek és 
hálózatok – beleértve az egyes 
tagállamokban az emberi jogok 
védelméért felelős nemzeti intézményeket, 
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és hozzáférés biztosításáról. a megkülönböztetésmentességért és az 
egyenlőséggel kapcsolatos politikáért 
felelős szerveket és hálózatokat –, az 
ombudsmanok, az Európai Alapjogi 
Ügynökség (FRA) az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai 
Számvevőszék számára a hatáskörük 
hiánytalan gyakorlásához szükséges jogok 
és hozzáférés biztosításáról, valamint a 
szinergiájuk és együttműködésük 
fokozásáról .

Or. en

Indokolás

Az indokolás 1. és 2. oldalának „Indokok és célok” részével összhangban.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A [2013/755/EU tanácsi határozat1

94. cikke] alapján a tengerentúli 
országokban és területeken letelepedett 
személyek és szervezetek jogosultak 
finanszírozásban részesülni, figyelemmel a 
program szabályaira és célkitűzéseire, 
valamint azon tagállam esetleges 
megállapodásaira is, amelyhez az érintett 
tengerentúli ország vagy terület 
kapcsolódik.

(25) A [2013/755/EU tanácsi határozat1

94. cikke] alapján a tengerentúli 
országokban és területeken letelepedett 
személyek és szervezetek jogosultak 
finanszírozásban részesülni, figyelemmel a 
program szabályaira és célkitűzéseire, 
valamint azon tagállam esetleges 
megállapodásaira is, amelyhez az érintett 
tengerentúli ország vagy terület 
kapcsolódik. A programnak biztosítania 
kell, hogy az ilyen személyek és 
szervezetek megfelelő tájékoztatást 
kapjanak a finanszírozásra való 
jogosultságukról.

__________________ __________________

1 A Tanács 2013/755/EU határozata (2013. 
november 25.) az Európai Unió és a 
tengerentúli országok és területek 
társulásáról (tengerentúli társulási 
határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).

1 A Tanács 2013/755/EU határozata (2013. 
november 25.) az Európai Unió és a 
tengerentúli országok és területek 
társulásáról (tengerentúli társulási 
határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).
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Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és (23) 
bekezdése alapján a programot sajátos 
ellenőrzési követelményeknek megfelelően 
gyűjtött információk alapján értékelni kell, 
ugyanakkor el kell kerülni a 
túlszabályozást és az adminisztratív 
terheket, főként a tagállamokra
nehezedőeket. Adott esetben e 
követelmények mérhető mutatókat is 
magukban foglalhatnak, amelyek alapján 
értékelhetők a program tényleges hatásai.

(27) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és (23) 
bekezdése alapján a programot sajátos 
ellenőrzési követelményeknek megfelelően 
gyűjtött információk alapján értékelni kell, 
ugyanakkor el kell kerülni a 
túlszabályozást és az adminisztratív 
terheket, főként a program 
kedvezményezettjeire nehezedőeket. Adott 
esetben e követelmények mérhető 
mutatókat is magukban foglalhatnak, 
amelyek alapján értékelhetők a program 
tényleges hatásai.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „bírák, ügyészek és igazságügyi 
alkalmazottak”: bírák, ügyészek és bírósági 
tisztviselők, valamint más, az 
igazságüggyel kapcsolatban tevékenykedő 
jogi szakemberek, így például ügyvédek,
közjegyzők, bírósági végrehajtók vagy 
végrehajtási tisztviselők, 
fizetésképtelenségi szakértők, közvetítők, 
bírósági tolmácsok és fordítók, bírósági 
szakértők, büntetés-végrehajtási 

1. „bírák, ügyészek és igazságügyi 
alkalmazottak”: bírák, ügyészek és bírósági 
tisztviselők, valamint más, az 
igazságüggyel kapcsolatban tevékenykedő 
jogi szakemberek, így például ügyvédek –
különösen a civil társadalmi 
szervezetekben járatos jogi szakértők –
közjegyzők, bírósági végrehajtók vagy 
végrehajtási tisztviselők, 
fizetésképtelenségi szakértők, közvetítők, 
bírósági tolmácsok és fordítók, bírósági 
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alkalmazottak és pártfogó felügyelők. szakértők, büntetés-végrehajtási 
alkalmazottak és pártfogó felügyelők.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program általános célkitűzése a 
hozzájárulás a jog érvényesülésén alapuló 
európai térség továbbfejlesztéséhez, amely 
a jogállamiságra, a kölcsönös elismerésre 
és bizalomra épül;

(1) A program általános célkitűzése a 
hozzájárulás a jog érvényesülésén alapuló 
európai térség továbbfejlesztéséhez, amely 
a jogállamiságra, a demokráciára és az 
alapvető jogokra, a kölcsönös elismerésre 
és bizalomra épül;

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll az indokolás 1. és 2. oldalán szereplő „indokok és célok” címmel, 
valamint az EP által a 2018. évi költségvetésre vonatkozóan elfogadott és a LIBE bizottság 
által javasolt előkészítő intézkedésekkel.

Az említett bírósági és eljárásbeli nehézségek közé tartozik a kollíziós szabályok jobb 
feltérképezése és az egyetemes joghatóság alkalmazásának lehetőségei, a bizonyítékokhoz 
való hozzáférés, a jogsegélyhez való hozzáférés, konkrétan több forrás a peres ügyekben.

A megkülönböztetés formáira való hivatkozások az EUMSZ 10. cikkét és az Alapjogi Charta 
21. cikkét tükrözik.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a polgári és büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi együttműködés 
megkönnyítése és támogatása, valamint a 

a) a polgári és büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi együttműködés
megkönnyítése és támogatása, valamint a 
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jogállamiság előmozdítása többek között a 
nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek és 
a határozatok végrehajtása 
hatékonyságának javítására irányuló 
erőfeszítések támogatásával;

jogállamiság, a demokrácia és az alapvető 
jogok előmozdítása többek között a 
nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek és 
a határozatok végrehajtása 
hatékonyságának javítására irányuló 
erőfeszítések támogatásával;

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll az indokolás 1. és 2. oldalán szereplő „indokok és célok” címmel, 
valamint az EP által a 2018. évi költségvetésre vonatkozóan elfogadott és a LIBE bizottság 
által javasolt előkészítő intézkedésekkel.

Az említett bírósági és eljárásbeli nehézségek közé tartozik a kollíziós szabályok jobb 
feltérképezése és az egyetemes joghatóság alkalmazásának lehetőségei, a bizonyítékokhoz 
való hozzáférés, a jogsegélyhez való hozzáférés, konkrétan több forrás a peres ügyekben.

A megkülönböztetés formáira való hivatkozások az EUMSZ 10. cikkét és az Alapjogi Charta 
21. cikkét tükrözik.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az igazságügyi képzés támogatása 
és ösztönzése azzal a céllal, hogy közös 
jogi, bírósági és jogállamisági kultúrát 
mozdítson elő;

b) az igazságügyi képzés támogatása 
és ösztönzése – többek között a civil 
társadalom megerősítése – azzal a céllal, 
hogy közös jogi, bírósági, alapvető jogi és 
jogállamisági kultúrát mozdítson elő;

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll az indokolás 1. és 2. oldalán szereplő „indokok és célok” címmel, 
valamint az EP által a 2018. évi költségvetésre vonatkozóan elfogadott és a LIBE bizottság 
által javasolt előkészítő intézkedésekkel.

Az említett bírósági és eljárásbeli nehézségek közé tartozik a kollíziós szabályok jobb 
feltérképezése és az egyetemes joghatóság alkalmazásának lehetőségei, a bizonyítékokhoz 
való hozzáférés, a jogsegélyhez való hozzáférés, konkrétan több forrás a peres ügyekben.
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A megkülönböztetés formáira való hivatkozások az EUMSZ 10. cikkét és az Alapjogi Charta 
21. cikkét tükrözik.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megkönnyítse mindenki számára az 
igazságszolgáltatáshoz való hatékony 
hozzáférést és a hatékony jogorvoslatokat, 
többek között ezek elektronikus úton 
történő elérésével, azáltal, hogy hatékony 
polgári és büntetőeljárásokat ösztönöz, 
tovább előmozdítja és támogatja a 
bűncselekmények áldozatainak jogait, 
valamint a büntetőeljárásban a 
gyanúsítottak és vádlottak eljárási jogait.

c) megkönnyítse mindenki számára az 
igazságszolgáltatáshoz való hatékony 
hozzáférést – különös hangsúlyt helyezve 
a nem, faji vagy etnikai származás, vallás 
vagy meggyőződés, fogyatékosság, kor 
vagy szexuális irányultság, genetikai 
tulajdonságok, nyelv, politikai vagy egyéb 
vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyon, születés alapján történő 
megkülönböztetésre – és a hatékony 
jogorvoslatokat, többek között ezek 
elektronikus úton történő elérésével, 
azáltal, hogy hatékony polgári és 
büntetőeljárásokat ösztönöz, tovább 
előmozdítja és támogatja a 
bűncselekmények áldozatainak jogait, 
valamint a büntetőeljárásban a 
gyanúsítottak és vádlottak eljárási jogait;

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll az indokolás 1. és 2. oldalán szereplő „indokok és célok” címmel, 
valamint az EP által a 2018. évi költségvetésre vonatkozóan elfogadott és a LIBE bizottság 
által javasolt előkészítő intézkedésekkel.

Az említett bírósági és eljárásbeli nehézségek közé tartozik a kollíziós szabályok jobb 
feltérképezése és az egyetemes joghatóság alkalmazásának lehetőségei, a bizonyítékokhoz 
való hozzáférés, a jogsegélyhez való hozzáférés, konkrétan több forrás a peres ügyekben.

A megkülönböztetés formáira való hivatkozások az EUMSZ 10. cikkét és az Alapjogi Charta 
21. cikkét tükrözik.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) fokozza az igazságügyi 
együttműködést a globalizált világban, 
valahányszor az igazságügyi és eljárási 
kihívások – többek között az 
emberkereskedelem, az éghajlatváltozás és 
a vállalati felelősség – kezelésének 
elősegítése érdekében területen kívül 
alkalmazzák az uniós jogot. Ebben az 
összefüggésben kulcsfontosságú, hogy 
megkönnyítsék az áldozatok 
jogorvoslathoz való hozzáférését,

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll az indokolás 1. és 2. oldalán szereplő „indokok és célok” címmel, 
valamint az EP által a 2018. évi költségvetésre vonatkozóan elfogadott és a LIBE bizottság 
által javasolt előkészítő intézkedésekkel.

Az említett bírósági és eljárásbeli nehézségek közé tartozik a kollíziós szabályok jobb 
feltérképezése és az egyetemes joghatóság alkalmazásának lehetőségei, a bizonyítékokhoz 
való hozzáférés, a jogsegélyhez való hozzáférés, konkrétan több forrás a peres ügyekben.

A megkülönböztetés formáira való hivatkozások az EUMSZ 10. cikkét és az Alapjogi Charta 
21. cikkét tükrözik.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) támogassa a civil társadalmi 
szervezeteket abban, hogy a demokrácia, a 
jogállamiság és az alapvető jogok 
megsértésével kapcsolatosan bírósági 
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keresetet indítsanak.

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll az indokolás 1. és 2. oldalán szereplő „indokok és célok” címmel, 
valamint az EP által a 2018. évi költségvetésre vonatkozóan elfogadott és a LIBE bizottság 
által javasolt előkészítő intézkedésekkel.

Az említett bírósági és eljárásbeli nehézségek közé tartozik a kollíziós szabályok jobb 
feltérképezése és az egyetemes joghatóság alkalmazásának lehetőségei, a bizonyítékokhoz 
való hozzáférés, a jogsegélyhez való hozzáférés, konkrétan több forrás a peres ügyekben.

A megkülönböztetés formáira való hivatkozások az EUMSZ 10. cikkét és az Alapjogi Charta 
21. cikkét tükrözik.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programnak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron [305 000 
000] EUR.

(1) A programnak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron [400 000 
000] EUR.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében allokált források a 
tagállamok kérésére átcsoportosíthatók a 
programra. A Bizottság ezeket a forrásokat 
a költségvetési rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 

(4) A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében allokált források 
átcsoportosíthatók a programra. A 
Bizottság ezeket a forrásokat a 
költségvetési rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
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közvetlenül vagy a 62. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjával összhangban 
közvetve hajtja végre. Ezeket a forrásokat 
lehetőség szerint az érintett tagállam javára 
kell felhasználni.

közvetlenül vagy a 62. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjával összhangban 
közvetve hajtja végre. Ezeket a forrásokat 
lehetőség szerint az érintett tagállam javára 
kell felhasználni.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program a költségvetési 
rendeletben meghatározott bármely 
formában nyújthat finanszírozást.

(2) A program a költségvetési 
rendeletben meghatározott bármely 
formában nyújthat finanszírozást
tevékenységi támogatások és többéves 
működési támogatások révén, beleértve az 
egyösszegű átalányok, egységköltségek, 
átalányfinanszírozás alkalmazását és a 
lépcsőzetes támogatásokat. Az önkéntes 
munka akkor minősül támogathatónak, 
ha természetbeni hozzájárulások 
formájában társfinanszírozást írnak elő.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A munkaprogram előkészítése és 
végrehajtása során a Bizottság a 11a. cikk 
összhangban konzultál az érintett érdekelt 
felekkel, köztük az áldozatok védelmével 
és jogorvoslattal foglalkozó civil 
társadalmi szervezetekkel.
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Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk

Civil párbeszéd

Az EUSZ 11. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban a Bizottság létrehoz egy civil 
párbeszéddel foglalkozó csoportot azzal a 
céllal, hogy rendszeres párbeszédet 
biztosítson a program kedvezményezettjei 
és más érdekelt felek között a program 
prioritásainak végrehajtásáról, az 
eredmények terjesztéséről és a program 
tevékenységeivel kapcsolatos szakpolitikai 
fejleményekről.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program időközi értékelését a 
program végrehajtásáról rendelkezésre álló 
elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb négy évvel a program 
végrehajtásának kezdetét követően kell 
elvégezni.

(2) A program időközi értékelését a 
program végrehajtásáról rendelkezésre álló 
elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb két évvel a program 
végrehajtásának kezdetét követően kell 
elvégezni.

Or. en
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) tudatosságnövelés, 
információterjesztés az uniós szakpolitikák 
és az uniós jog ismeretének javítása 
érdekében, beleértve az anyagi és eljárási 
jogot, az igazságügyi együttműködési 
eszközöket, az Európai Unió Bíróságának 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, valamint 
az összehasonlító jogot és az európai és 
nemzetközi normákat;

(1) tudatosságnövelés,
információterjesztés az uniós szakpolitikák 
és az uniós jog ismeretének javítása 
érdekében, beleértve az anyagi és eljárási 
jogot, az igazságügyi együttműködési 
eszközöket, az Európai Unió Bíróságának 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, valamint 
az összehasonlító jogot és az európai és 
nemzetközi normákat, különös hangsúlyt 
fektetve a több szakterületet érintő, az 
egymást keresztező és interdiszciplináris 
jogi területek – mint például a 
kereskedelem és az emberi jogok –
megértésének növelésére, valamint a 
területen kívüli jogviták megkönnyítésére;

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) kölcsönös tanulás a bevált 
gyakorlatok cseréje révén az érdekelt felek 
között a tagállami polgári és büntetőjogi 
szabályozások, valamint a jog- és 
igazságszolgáltatási rendszerek 
ismeretének és kölcsönös megértésének 
javítása érdekében, beleértve a 
jogállamiságot, valamint a kölcsönös 
bizalom erősítését;

(2) kölcsönös tanulás a bevált 
gyakorlatok cseréje révén az érdekelt felek 
– köztük a civil társadalmi szervezetek –
között a tagállami polgári és büntetőjogi 
szabályozások, valamint a jog- és 
igazságszolgáltatási rendszerek 
ismeretének és kölcsönös megértésének 
javítása érdekében, beleértve a 
jogállamiságot, valamint a kölcsönös 
bizalom erősítését;

Or. en
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) elemzési és monitoring 
tevékenységek1 a jog érvényesülésén 
alapuló európai térség zavartalan 
működését akadályozó lehetséges 
akadályok megismerésének és 
megértésének, valamint az uniós jog és 
politikák tagállami végrehajtásának 
javítására;

(3) elemzési és monitoring 
tevékenységek1 a jog érvényesülésén 
alapuló európai térség zavartalan 
működését akadályozó lehetséges 
akadályok megismerésének és 
megértésének, valamint az uniós jog és 
politikák tagállami végrehajtásának 
javítására, figyelembe véve az uniós jog 
határokon átnyúló elemeit is a harmadik 
országokkal szemben;

__________________ __________________

1 E tevékenységek közé tartozik például az 
adatok és statisztikák gyűjtése, közös 
módszerek és adott esetben mutatók vagy 
referenciaértékek kidolgozása, 
tanulmányok, kutatások, elemzések és 
felmérések, értékelések, hatásvizsgálat, 
iránymutatások, jelentések és oktatási 
anyagok kidolgozása és közzététele.

1 E tevékenységek közé tartozik például az 
adatok és statisztikák gyűjtése, közös 
módszerek és adott esetben mutatók vagy 
referenciaértékek kidolgozása, 
tanulmányok, kutatások, elemzések és 
felmérések, értékelések, hatásvizsgálat, 
iránymutatások, jelentések és oktatási 
anyagok kidolgozása és közzététele.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) az érdekelt felek képzése az uniós 
szakpolitikák és az uniós jog ismeretének 
javítása érdekében, beleértve többek között 
az anyagi és eljárási jogot, az uniós 
igazságügyi együttműködési eszközök 
használatát, az Európai Unió Bíróságának 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, a jogi 

(4) az érdekelt felek, köztük az 
áldozatok védelmével és jogorvoslattal 
foglalkozó civil társadalmi szervezetek
képzése az uniós szakpolitikák és az uniós 
jog ismeretének javítása, valamint a 
határokon átnyúló ügyekben az áldozatok 
igazságszolgáltatáshoz való 
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szaknyelvet, valamint az összehasonlító 
jogot.

hozzáférésének javítása érdekében, 
beleértve többek között az anyagi és 
eljárási jogot, a kollektív jogorvoslatot és 
az egyetemes joghatóság alkalmazását, az 
uniós igazságügyi együttműködési 
eszközök használatát, az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát, a jogi szaknyelvet, valamint az 
összehasonlító jogot.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) információs és kommunikációs 
technológiai (IKT) eszközök fejlesztése és 
karbantartása az igazságszolgáltatási 
rendszerek, valamint ezek együttműködése 
hatékonyságának javítása érdekében, 
információs és kommunikációs technológia 
révén, beleértve a rendszerek és 
alkalmazások határon átnyúló 
interoperabilitását is.

(5) információs és kommunikációs 
technológiai (IKT) eszközök fejlesztése és 
karbantartása az igazságszolgáltatási 
rendszerek, valamint ezek együttműködése 
hatékonyságának javítása érdekében, 
információs és kommunikációs technológia 
révén, beleértve a rendszerek és 
alkalmazások határon átnyúló 
interoperabilitását, a magánélet védelmét 
és az adatvédelmet is.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) a kulcsfontosságú európai szintű 
hálózatok és az európai igazságügyi 
hálózatok – köztük az uniós jog által 
létrehozott hálózatok – kapacitásának 

(6) a kulcsfontosságú európai szintű 
hálózatok és az európai igazságügyi 
hálózatok – köztük az uniós jog által 
létrehozott hálózatok – kapacitásának 
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fejlesztése az uniós jog hatékony 
alkalmazásának és érvényesítésének 
biztosítása, a program területén az uniós 
jog, a szakpolitikai célok és stratégiák 
előmozdítása és továbbfejlesztése, 
valamint a program által lefedett 
területeken tevékenykedő társadalmi 
szervezetek támogatása érdekében.

fejlesztése az uniós jog hatékony 
alkalmazásának és érvényesítésének 
biztosítása, a program területén az uniós 
jog, a szakpolitikai célok és stratégiák 
előmozdítása és továbbfejlesztése, 
valamint a program által lefedett 
területeken tevékenykedő társadalmi 
szervezetek bevonása érdekében.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) a civil társadalmi szervezetek azon 
kapacitásának kiépítése, hogy a 
demokrácia, a jogállamiság és az alapvető 
jogok megsértésével kapcsolatosan 
bírósági keresetet indítsanak.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) a program ismeretének, eredményei 
terjesztésének és átültethetőségének, 
valamint a polgárok bevonásának 
elősegítése, többek között programirodák 
és nemzeti kapcsolattartó hálózat 
létrehozásával és támogatásával.

(7) a program ismeretének, eredményei 
terjesztésének, átültethetőségének és
átláthatóságának, valamint a polgárok 
bevonásának elősegítése, többek között
független programirodák és nemzeti 
kapcsolattartó hálózat létrehozásával és 
támogatásával.

Or. en
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igazgatási terhek és költségek 
csökkentése céljából a program 
ellenőrzésére a program általános és 
konkrét célkitűzései megvalósítási 
szintjének mérésére irányuló mutatók 
alapján kerül sor. Ezért az alábbi 
kulcsfontosságú mutatók tekintetében 
adatot kell gyűjteni:

Az igazgatási terhek és költségek 
csökkentése céljából a program 
ellenőrzésére a program általános és 
konkrét célkitűzései megvalósítási 
szintjének mérésére irányuló mutatók 
alapján kerül sor. Az értékelésbe minőségi 
mutatókat is be kell építeni. Ezért az 
alábbi kulcsfontosságú mutatók 
tekintetében adatot kell gyűjteni:

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – táblázat – 1 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program által – az EJTN működési 
támogatása révén is –finanszírozott képzési 
tevékenységekben (beleértve a személyzeti 
csereprogramokat, tanulmányutakat, 
műhelytalálkozókat és szemináriumokat) 
részt vevő bírák, ügyészek és igazságügyi 
alkalmazottak száma

A program által – az EJTN működési 
támogatása révén is –finanszírozott képzési 
tevékenységekben (beleértve a személyzeti 
csereprogramokat, tanulmányutakat, 
műhelytalálkozókat és szemináriumokat) 
részt vevő bírák, ügyészek és igazságügyi 
alkalmazottak száma, nemek szerinti 
bontásban

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – táblázat – 1 a sor (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A képzési tevékenységekben részt vevő 
alkalmazottak és civil szervezeti tagok 
száma

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – táblázat – 4 sor – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A következőkkel elért személyek száma: A következőkkel elért személyek száma, 
nemek szerinti bontásban:

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – táblázat – 4 sor – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a civil társadalmi szervezeteket 
célzó kapacitásépítő tevékenységek

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – táblázat – 4 sor – ii b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iib. tájékoztatási tevékenységek az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel 
kapcsolatosan a magánszemélyek, 
bonyolult peres ügyekkel kapcsolatban 
pedig bírák számára, valamint a 
nemzetközi magánjog és az uniós jog 
határokon átnyúló/multidiszciplináris 
ügyekben történő alkalmazásának 
módjáról

Or. en
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