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Véleménytervezet (PE398.443v01-00)
Jean-Marie Cavada
Lisszaboni Szerződés: az új szerződés hatása a közösségi jog bel-és igazságügyi területére és 
folyamatban lévő eljárásokra
(2007/2286(INI))

Módosítás, előterjesztette: Iliana Malinova Iotova

Módosítás 1
(1) bekezdés g) pont 

g) az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása az EU intézményei és a polgárok, a 
civil társadalom, a politikai pártok és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokban. E 
tekintetben rendkívül hasznosnak mondható az a tény, hogy a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséghez kapcsolódó politikák számára 
létrejött egy olyan rendszer, amelyben a Bizottság, a tagállamok kormányai, valamint 
az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek részt vesznek ezen politikák EU-ra 
kifejtett hatásainak értékelésében. A jó EU-s kormányzást illetően a Parlament 
felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy gyorsítsák fel az tervezett Európai 
Ügyészség létrehozásának gyakorlati végrehajtására vonatkozó tanácskozások 
menetét, amely az e pont első mondatában kitűzött célok teljesítésének előfeltétele.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jean-Marie Cavada

Módosítás 2
(2) bekezdés da) pont (új)

da) Továbbá, az Egyesült Királyságnak és Írországnak lehetősége lesz a IV. cím 
rendelkezéseinek azon módosításából történő kimaradásra, amelyeket illetően 
korábban a részvételt választották, és az új szerződés azon rendelkezése alapján, 
hogy Írországot és az Egyesült Királyságot nem kötik a bűnügyekben folytatott 
rendőrségi és igazságügyi együttműködés szabályai, nem fogják kötni őket az új 
adatvédelmi szabályok sem.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean-Marie Cavada

Módosítás 3
(3) bekezdés első franciabekezdés

a) tájékoztatniuk kellene az EU polgárait új jogaikról és az EU új jogi kereteiről, 
valamint fel kellene kérniük a tagállamokat, hogy indítsanak információs 
kampányokat és a nemzeti igazságszolgáltatási és biztonsági szolgálatok részére 
szervezzenek különleges képzéseket az európai polgárok közötti illegális 
megkülönböztetés elkerülése céljából,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean-Marie Cavada

Módosítás 4
(3) bekezdés második franciabekezdés

b) együtt kellene működniük a nemzeti parlamentekkel a szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló térség következő többéves programjának kidolgozásában; 
úgy véli, hogy ennek az együttműködésnek a legmegfelelőbb módja a következőket 
foglalná magában: 

- információs fórumok (mint pl. a „jövő” munkacsoport, amely a következő hat 
elnökségi ciklus alatt 2008-ban és 2009-ben rendszeresen fog ülésezni)

- az összes jogalkotási előkészítő szöveg formális, rendszeres és kellő időben történő 
átvétele már az eredeti jogalkotási javaslattól kezdve a nemzeti parlamenti 
képviselők és az európai polgárok közötti diszkrimináció elkerülése érdekében;
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Módosítás, előterjesztette: Jean-Marie Cavada

Módosítás 5
(3) bekezdés harmadik franciabekezdés

c) 2008-ban le kellene folytatniuk az összes olyan intézkedés 2009-es elfogadására 
irányuló tárgyalásokat, amelyek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség 2010-ben, az újonnan választott Parlament általi elindításához 
szükségesek;  szem előtt tartva a számos jogalkotási eljárás tekintetében meglévő 
nemzeti és/vagy parlamenti fenntartásokat, felkéri a Bizottságot és Tanácsot, hogy a 
Lisszaboni Szerződés által létrehozott új jogalapok szempontjából és a politikai vita 
áttekintésével újra vizsgálják meg a következő jogalkotási szövegeket:

Általános jogok

- Az eljárásjogról szóló kerethatározat (2004/0113(CNS))

- A biztonsági célú adatvédelemről szóló kerethatározat (a 95/46 sz, irányelv 
felülvizsgálata során beépítendő) (2005/0202(CNS)) (parlamenti fenntartás: DK, IE, 
NL, SE és UK).

Igazságszolgáltatási együttműködés 

- A fajgyűlöletről és idegengyűlöletről szóló kerethatározat (2007/2067(CNS)) 
(parlamenti fenntartás:  SE, NL, DK, IE és LV)

- A hiányzó határozatokról szóló kerethatározat (még nem nyújtották be)

- Az európai bizonyíték-átadási parancsról szóló kerethatározat (2003/0270(CNS)) 
(parlamenti fenntartás:  SE és DK)  

- Az ítéletek kölcsönös elismeréséről szóló kerethatározat (2005/2067(CNS)) 
(parlamenti fenntartás:  SE, NL, DK, IE és LV)

- A tárgyalást megelőző eljárásokban hozott, igazságügyi felügyeletet elrendelő 
európai határozatról szóló kerethatározat (2006/0158(CNS))

- A bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló kerethatározat (2005/2067(CNS)) 
(parlamenti fenntartás:  SE, FI, NL, IE, EL és DK)

- Az EUROJUST-ról szóló kerethatározat (még nem nyújtották be).

Rendőrségi együttműködés



PE 398.443v01-00 4/5 AM\698270HU.doc

HU

- A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló kerethatározat (parlamenti fenntartás: 
SE)

- A vízuminformációs rendszer adataihoz biztonsági céllal történő hozzáférésről szóló 
kerethatározat (a vízuminformációs rendszer módosításába integrálandó) 
(2005/0232(CNS))

 - Az EURODACr adataihoz biztonsági céllal történő hozzáférésről szóló 
kerethatározat (a vízuminformációs rendszer módosításába integrálandó) 
(2006/0310(CNS))

- Az EUROPOL-ról szóló kerethatározat (az Európai Parlamenttel történő 
konzultáció függőben van)

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean-Marie Cavada

Módosítás 6
(3a) bekezdés (új)

3a. kijelenti, hogy a Bizottsággal és a Tanács elnökségével történő együttműködés 
szellemében 2008 folyamán részt kíván venni ezen javaslatok újrafogalmazásában, 
és az EU-Szerződés 39. cikke értelmében fenntartja magának a jogot bármely olyan 
formai javaslat megtételére, amely a már elért politikai megállapodások javításához 
szükséges; e célból egy olyan, magas szintű munkacsoport létrehozását javasolja 
2008 elejére, amely képes nyíltan megvitatni a fent említett szövegek javításának 
lehetőségeit.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean-Marie Cavada

Módosítás 7
(3b) bekezdés (új)

3b. üdvözli az Értekezletnek az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 10. cikkét 
érintő nyilatkozatát (39a Nyilatkozat), és felkéri a Bizottságot, hogy már 2008-ban 
kezdje meg a már most elégtelennek vagy hatástalannak látszó jogi aktusok (mint pl. 
a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény vagy más olyan szövegek, 
amelyekkel kapcsolatban a tapasztalatok azt mutatják, hogy javításra szorulnak) 
módosítására vagy helyettesítésére irányuló munkát;



AM\698270HU.doc 5/5 PE 398.443v01-00

HU

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean-Marie Cavada

Módosítás 8
(3c) bekezdés (új)

3c. úgy ítéli meg, hogy 2008-tól, még akkor is, ha a konzultáció nem kötelező, a 
Parlamentet tájékoztatni kellene, illetve a Parlamenttel konzultálni kellene a 
harmadik országokat érintő olyan főbb programokkal és megállapodásokkal 
kapcsolatban, mint pl. az Oroszországgal létrehozandó szabadságra, biztonsága és a 
jog érvényesülésére épülő terület, az emberkereskedelem elleni nemzetközi stratégia, 
valamint a kábítószer-kereskedelemmel és a terrorizmus megelőzésével, illetve az az 
elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdések;
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