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Az eljárások jelölései 
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 HU 

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az Ausztriának és Máltának az Európai Unió érdekében a polgári és kereskedelmi 

ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldi kézbesítéséről szóló, 1965. 

november 15-i Hágai Egyezményhez történő csatlakozásra irányuló felhatalmazásáról 

szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

(COM(2013)0338 – C8-0000/2014 – 2013/0177(NLE)) 

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2013)0338), 

– tekintettel a a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldi kézbesítéséről szóló, 1965. november 15-i Hágai Egyezményre, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke (2) bekezdésével és 

218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontja v. alpontjával összhangban 

a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0000/2014), 

– tekintettel a Bíróság 2014. október 14-i véleményére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik 

albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság ajánlására (A8-0000/2014), 

1. egyetért Ausztriának és Máltának az egyezményhez való csatlakozására irányuló 

felhatalmazásával; 

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. 
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RÖVID INDOKOLÁS 

Az 1965. november 15-i Hágai Egyezmény olyan rendszert hozott létre, amelynek révén az 

iratok valamely másik részes államban is kézbesíthetők. Megjegyzendő, hogy az egyezmény 

csak a harmadik országokból származó vagy oda küldött iratok határokon átnyúló 

kézbesítésére alkalmazandó: az Európai Unión belüli határokon átnyúló kézbesítésre a polgári 

és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2007. 

november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó. 

A 28 tagállamból már 26 alkalmazza az egyezményt. A fennmaradó két tagállam, Ausztria és 

Málta is jelezte csatlakozási szándékát. 

Az egyezmény nem teszi lehetővé nemzetközi szervezetek csatlakozását. Az iratok határokon 

átnyúló kézbesítéséről szóló uniós jogszabály elfogadását követően ugyanakkor az Unió e 

kérdést illetően kizárólagos külső hatáskörre tett szert az EUMSZ 3. cikkének (2) bekezdése 

értelmében. Ezt a megközelítést a Bíróság 1/13. számú véleményében megerősítette. 

Ennek alapján az Uniónak engedélyeznie kell a szóban forgó tagállamok számára, hogy az 

egyezményhez való csatlakozás céljából a nevében eljárjanak. 

Málta már letétbe helyezte csatlakozási okmányát, de arra vonatkozó nyilatkozatot adott ki, 

hogy csatlakozása csak akkor lép hatályba, ha e határozatot elfogadják. Ausztria a 

csatlakozási formaságok végrehajtásával megvárja e határozatot. 

Mivel az 1965. november 15-i Hágai Egyezmény az iratok határokon átnyúló kézbesítése 

területén bizonyította hasznosságát, továbbá mind az Unió egészének, mind pedig a két 

szóban forgó tagállamnak érdeke, hogy a harmadik országokkal való határokon átnyúló 

kapcsolataikban az iratok egységes kézbesítésére egységes rendszerrel rendelkezzenek, 

javasoljuk, hogy a Parlament hagyja jóvá az Ausztria és Málta ezen egyezményhez való 

csatlakozását lehetővé tevő határozatot. 

 


