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Jelentéstervezet
Armando França
(PE404.491v01-00)

a Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 
Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság az érintett személy távollétében hozott határozatok 
végrehajtásáról, valamint az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti 
átadási eljárásokról szóló 2002/584/IB kerethatározat, a kölcsönös elismerés 
elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló 2005/214/IB kerethatározat, 
a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő 
alkalmazásáról szóló 2006/783/IB kerethatározat és a kölcsönös elismerés elvének 
a szabadságvesztéssel járó büntetőítéletek vagy szabadságelvonással járó 
intézkedések során és azoknak az Európai Unióban való végrehajtása céljából 
történő alkalmazásáról szóló 2008/…/IB kerethatározat módosításáról szóló 
tanácsi kerethatározat elfogadására irányuló kezdeményezéséről

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))
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Módosítás 40
Philip Bradbourn

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. jóváhagyja a Szlovén Köztársaság, a 
Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a 
Svéd Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság módosított
kezdeményezését;

1. elutasítja a Szlovén Köztársaság, a 
Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a 
Svéd Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság kezdeményezését;

Or. en

Indokolás

E kezdeményezés teljes mértékben ellentétes az igazságszolgáltatás azon tagállamok által 
meghatározott alapelveivel, amelyek „common law” rendszert alkalmaznak. A kezdeményezés 
szükségtelen, mivel jelenleg az igazságügyi együttműködésnek vannak más eszközei.

Módosítás 41
Ioannis Varvitsiotis

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Erősíteni kell a büntetőügyekben a 
kölcsönös bizalmat a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló európai térségben, mégpedig a 
büntetőügyekben hozott ítéletek nagyobb 
harmonizációját és kölcsönös elismerését 
biztosító, európai szinten kialakított 
intézkedésekkel, valamint néhány európai 
rendelkezés és gyakorlat elfogadásával a 
büntetőügyek terén.
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Or. el

Indokolás

A módosítás egy európai büntetőjogi szerv népszerűsítésének gondolatán alapul.

Módosítás 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a kerethatározat megfelelő 
működésének előfeltétele a 
büntetőeljárásokban alkalmazandó 
eljárási jogokról szóló kerethatározat 
(még folyamatban van a Tanács előtt). Az 
eljárási jogokról szóló kerethatározat 
elfogadása a szabadságon, a biztonságon 
és a jog érvényesülésén alapuló térség 
végrehajtása szempontjából sürgős ügy.

Or. en

Módosítás 43
Panayiotis Demetriou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ennélfogva világos és közös 
megoldásokat kell nyújtani, amelyek 
meghatározzák a megtagadás okait és a 
végrehajtó hatóság mérlegelési jogkörét.

(4) Ennélfogva világos és közös 
megoldásokat kell nyújtani, amelyek 
meghatározzák a vádlott távollétében 
hozott határozat végrehajtásának 
megtagadását alátámasztó okokat és a 
végrehajtó hatóság mérlegelési jogkörét.

Or. en
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Módosítás 44
Sarah Ludford

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(6) A meglévő vonatkozó 
kerethatározatokban a megtagadás okaira 
vonatkozó közös megoldásoknak 
figyelembe kell venniük a helyzeteknek a 
vádolt személyeknek a megismételt 
eljáráshoz való jogáról történő 
tájékoztatás tekintetében fennálló 
sokféleségét.

törölve

Or. en

Módosítás 45
Panayiotis Demetriou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(6) A meglévő vonatkozó 
kerethatározatokban a megtagadás okaira 
vonatkozó közös megoldásoknak 
figyelembe kell venniük a helyzeteknek a 
vádolt személyeknek a megismételt 
eljáráshoz való jogáról történő 
tájékoztatás tekintetében fennálló 
sokféleségét.

(6) A meglévő vonatkozó 
kerethatározatokban a megtagadás okaira 
vonatkozó közös megoldásoknak 
figyelembe kell venniük a helyzetek 
sokféleségét az érintett személy 
megismétel tárgyaláshoz vagy 
fellebbezéshez való jogáról szóló 
tájékoztatási jogot illetően, valamint azzal 
kapcsolatban, hogy az érintett személy 
jogosult részt venni az ilyen 
újratárgyaláson vagy fellebbezési
eljárásban, és az ügyet érdemben –
ideértve az új bizonyítékokat is –
felülvizsgáltatni, ami azzal a lehetőséggel 
is járhat, hogy az eredeti határozatot 
megsemmisítik.
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Or. en

Módosítás 46
Sarah Ludford

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az olyan tárgyalást követően hozott 
határozat végrehajtását és elismerését, 
amelyen a vádlott személyesen nem jelent 
meg, nem lehet elutasítani, amennyiben a 
határozatot kiadó állam által nyújtott 
információk alapján kielégítően 
megállapítható, hogy a vádlottat 
személyesen beidézték, illetve más módon 
ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott 
a tárgyalás kitűzött időpontjáról és 
helyéről. Ebben az összefüggésben ez úgy 
értelmezendő, hogy a személynek 
megfelelő időben meg kellett kapnia ezt a 
tájékoztatást, azaz kellően korán ahhoz, 
hogy részt tudjon venni a tárgyaláson, és 
gyakorolni tudja védekezési jogát. Minden 
információt olyan nyelven kell megadni, 
amelyet a vádlott ért.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy mérhetően pozitív hatása legyen a védekezési jogra, a javaslatnak 
egyértelművé kell tennie, hogy a megfelelő értesítés a határozatot kiadó állam felelőssége, 
amelynek képesnek kell lennie nemcsak annak bizonyítására, hogy 1) az eljárásról szóló 
értesítést megküldték, és a vádlott ténylegesen megkapta az értesítést; 2) írásban jogi képviselőt 
bíztak meg a vádlott védelmével ez eljárás során; 3) a vádlottat tájékoztatták az újratárgyaláshoz 
való jogáról, valamint az ennek kérelmezésére vonatkozó határidőkről olyan nyelven, amelyen 
ért.
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Módosítás 47
Sarah Ludford

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az olyan tárgyalást követően hozott 
határozat végrehajtását és elismerését, 
amelyen a vádlott nem jelent meg 
személyesen, nem lehet elutasítani, 
amennyiben a vádlottat, miután 
megfelelően tájékoztatták a kitűzött
tárgyalásról, a tárgyaláson egy saját maga 
által választott jogi képviselő védte, akinek 
erre írásos megbízást adott, biztosítva 
ezzel, hogy tényleges és hatékony 
jogsegélyre kerül sor.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy mérhetően pozitív hatása legyen a védekezési jogra, a javaslatnak 
egyértelművé kell tennie, hogy a megfelelő értesítés a határozatot kiadó állam felelőssége, 
amelynek képesnek kell lennie nemcsak annak bizonyítására, hogy 1) az eljárásról szóló 
értesítést megküldték, és a vádlott ténylegesen megkapta az értesítést; 2) írásban jogi képviselőt 
bíztak meg a vádlott védelmével ez eljárás során, és a képviselet tényleges és hatékony volt; 3) a 
vádlottat tájékoztatták az újratárgyaláshoz való jogáról, valamint az ennek kérelmezésére 
vonatkozó határidőkről olyan nyelven, amelyen ért.

Módosítás 48
Sarah Ludford

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A vádlottnak a távollétében való 
elítélését követően indított megismételt 
tárgyaláson a vádlott ugyanabban a 
helyzetben van, mint bárki más, aki 
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először áll bíróság előtt. Ezért az érintett 
személy jogosult jelen lenni a tárgyaláson, 
jogosult az ügyet érdemben – ideértve az 
új bizonyítékokat is –felülvizsgáltatni, 
továbbá az újratárgyalás 
eredményeképpen az eredeti határozatot 
megsemmisíthetik, a vádlott pedig 
fellebbezhet az új határozattal szemben.

Or. en

Indokolás

Kiemelt jelentősége van annak, hogy a vádlottnak a távollétében való elítélését követően
megismételt tárgyaláson a vádlott ugyanabban a helyzetben legyen, mint bárki más, aki először 
köteles a bíróság elé állni. Biztosítani kell különösen az újratárgyalás utáni fellebbezési jogot az 
emberi jogokról szóló európai egyezmény 7. jegyzőkönyvének 2. cikkével és a polgári és politikai 
jogokról szóló nemzetközi egyezségokmány 14. cikkének (5) bekezdésével összhangban.

Módosítás 49
Panayiotis Demetriou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
2002/584/IB kerethatározat
1 cikk – 4 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(4) E kerethatározat alkalmazásában „a 
vádlott távollétében hozott határozat” 
olyan szabadságvesztést kiszabó ítélet vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
amelynek esetében az érintett személy nem 
jelent meg személyesen az említett 
határozatot eredményező eljárás során.

(4) E kerethatározat alkalmazásában „a 
vádlott távollétében hozott határozat” 
olyan szabadságvesztést kiszabó ítélet vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
amelynek esetében az érintett személy nem 
jelent meg személyesen az említett 
határozatot eredményező bírósági eljárás 
során.

Or. en
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Módosítás 50
Panayiotis Demetriou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 pont
2002/584/IB kerethatározat
4 a cikk – a pont

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

a) személyesen vagy a kibocsátó állam 
jogával összhangban, hatáskörrel 
rendelkező képviselő útján idézték be, 
időben értesítették annak a tárgyalásnak az 
időpontjáról és helyéről, amely a 
távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson;

a) személyesen vagy a kibocsátó állam 
jogával összhangban, hatáskörrel 
rendelkező képviselő útján vagy más 
módon idézték be, időben megfelelő 
módon értesítették annak a tárgyalásnak az 
időpontjáról és helyéről, amely a 
távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson;

Or. en

Módosítás 51
Kathalijne Maria Buitenweg

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 pont
2002/584/IB kerethatározat
4 a cikk – a pont

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

a) személyesen vagy a kibocsátó állam 
jogával összhangban, hatáskörrel 
rendelkező képviselő útján idézték be, 
időben értesítették annak a tárgyalásnak az 
időpontjáról és helyéről, amely a 
távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson;

a) közvetlenül személyesen idézték be, 
illetve más módon időben tényleges 
tájékoztatást kapott annak a tárgyalásnak 
az időpontjáról és helyéről, amely a 
távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson; vagy
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Or. en

Módosítás 52
Kathalijne Maria Buitenweg

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 pont
2002/584/IB kerethatározat
4 a cikk – a a pont (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kitűzött tárgyalás ismeretében 
meghatalmazást adott egy jogi 
képviselőnek, akit az érintett személy 
választott, jelölt ki és fizetett, vagy akit az 
állam fizetett, és a tárgyalás során őt ez a 
jogi képviselő képviselte; vagy

Or. en

Módosítás 53
Panayiotis Demetriou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 pont
2002/584/IB kerethatározat
4 a cikk – c pont – i alpont

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

i. azt legkésőbb az átadást követő ötödik 
napon kézbesítik számára, és egyértelműen 
tájékoztatják őt a megismételt eljáráshoz és 
az azon történő részvételhez való jogáról;

i. azt az átadást követően azonnal, 
azonban legkésőbb az azt követő 
harmadik napon személyesen kézbesítik 
számára, és egyértelműen tájékoztatják őt a 
megismételt eljáráshoz vagy a 
fellebbezéshez és a tárgyaláson történő 
részvételhez való jogáról;

Or. en
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Módosítás 54
Panayiotis Demetriou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 pont
2002/584/IB kerethatározat
4 a cikk – c pont – ii alpont

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

ii. az érintett személynek legalább [...] nap 
áll rendelkezésére az újratárgyalás 
kérésére.

ii. az érintett személynek joga van a 
vonatkozó határidőn belül az újratárgyalás 
kérésére vagy a fellebbezésre.

¹ Az időtartamot meg kell adni.

Or. en

Módosítás 55
Sarah Ludford

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 pont
2002/584/IB kerethatározat
4 a cikk

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtó igazságügyi hatóság abban az 
esetben is megtagadhatja a 
szabadságvesztést kiszabó ítélet vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés 
végrehajtása céljából kibocsátott európai 
elfogatóparancs végrehajtását, ha a 
határozat meghozatalára az érintett 
személy távollétében került sor, kivéve, ha 
az európai elfogatóparancs szerint:

A végrehajtó igazságügyi hatóság abban az 
esetben is megtagadhatja a 
szabadságvesztést kiszabó ítélet vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés 
végrehajtása céljából kibocsátott európai 
elfogatóparancs végrehajtását, ha a 
határozat meghozatalára az érintett 
személy távollétében került sor, kivéve, ha 
a határozatot kiadó igazságügyi hatóság 
által nyújtott információk alapján 
kielégítően megállapítható, hogy:
a) megfelelő időben, olyan nyelven, 
amelyet ért

a) személyesen vagy a kibocsátó állam i) személyesen idézték be, vagy más 
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jogával összhangban, hatáskörrel 
rendelkező képviselő útján idézték be, 
időben értesítették annak a tárgyalásnak az
időpontjáról és helyéről, amely a 
távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson;

módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást 
kapott annak a tárgyalásnak a kitűzött
időpontjáról és helyéről, amely a határozat 
meghozatalához vezetett, olyan módon, 
hogy minden kétséget kizáróan 
megállapítható, hogy tudott a 
tárgyalásról;

és

ii. írásban vagy egy hivatalos hatóság 
útján személyesen tájékoztatták, hogy a 
határozatot akkor is meghozhatják, ha 
nem jelenik meg a tárgyaláson;

vagy

b) miután személyesen idézték be, vagy 
más módon ténylegesen hivatalos 
tájékoztatást kapott a tárgyalás kitűzött
időpontjáról és helyéről, írásos megbízást 
adott egy jogi képviselőnek, hogy védje őt 
a tárgyaláson;
vagy

b) az érintett személy a távollétében hozott
határozat kézbesítését és azt követően, 
hogy kifejezetten tájékoztatták őt az 
újratárgyaláshoz és az azon az eljáráson 
történő megjelenéshez való jogáról:

c) az érintett személy a határozat személyes 
kézbesítését és azt követően, hogy írásban, 
egy hivatalos hatóságon keresztül és az 
általa ismert nyelven kifejezetten 
tájékoztatták őt az újratárgyaláshoz való 
jogáról, amelyen részt vehet, ahol az ügyet 
érdemben – ideértve az új bizonyítékokat 
is –(felül)vizsgálják, és az újratárgyalás 
eredményeképpen az eredeti határozatot 
megsemmisíthetik, a személy pedig 
fellebbezhet az új határozattal szemben:

i. jelezte, hogy nem vitatja a távollétében 
hozott ítéletet;

(i. jelezte, hogy nem vitatja az ítéletet;

vagy vagy

ii. nem kért újratárgyalást a legalább [...] 
napban megállapított határidő leteltéig;

ii. nem kért újratárgyalást vagy fellebbezést
a legalább [...] napban megállapított 
határidő leteltéig;

vagy vagy
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c) a távollétében hozott ítéletet nem 
kézbesítették személyesen az érintett 
személynek, de:

ca) az ítéletet nem kézbesítették 
személyesen az érintett személynek, de:

i. azt legkésőbb az átadást követő ötödik 
napon kézbesítik számára, és egyértelműen 
tájékoztatják őt a megismételt eljáráshoz és 
az azon történő részvételhez való jogáról;

i. azt az átadás előtt kézbesítik számára, és 
olyan nyelven, amelyet megért, 
egyértelműen tájékoztatják őt a 
megismételt eljáráshoz való jogáról, 
amelyen joga van részt venni, az ügyet 
érdemben – ideértve az új bizonyítékokat 
is –(felül)vizsgálják, és az újratárgyalás 
eredményeképpen az eredeti határozatot 
megsemmisíthetik, a személy pedig 
fellebbezhet az új határozattal szemben;

és és

ii. az érintett személynek legalább [...] nap1

áll rendelkezésére az újratárgyalás 
kérésére.

ii. az érintett személyt tájékoztatják, hogy 
legalább [...] nap1 áll rendelkezésére ezen 
újratárgyalás kérésére.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy mérhetően pozitív hatása legyen a védekezési jogra, a javaslatnak 
egyértelművé kell tennie, hogy a megfelelő értesítés a határozatot kiadó állam felelőssége, 
amelynek képesnek kell lennie nemcsak annak bizonyítására, hogy 1) az eljárásról szóló 
értesítést megküldték, és a vádlott ténylegesen megkapta az értesítést; 2) írásban jogi képviselőt 
bíztak meg a vádlott védelmével ez eljárás során, és a képviselet tényleges és hatékony volt; 3) a 
vádlottat tájékoztatták az újratárgyaláshoz való jogáról, valamint az ennek kérelmezésére 
vonatkozó határidőkről olyan nyelven, amelyen ért. Szükség esetén a határozatot kiadó 
hatóságnak csatolnia kell a dokumentált bizonyítékokat a végrehajtó hatóságnak átadott 
tanúsítványhoz.

Módosítás 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 4 pont
2002/584/IB kerethatározat
Melléklet – d szövegdoboz –2.3.2 pont – 1 francia bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

– a távollétében hozott határozatot az – a távollétében hozott határozatot az 
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átadás után ...... nappal kézbesítik az 
érintett személynek; valamint

átadás után ...... nappal személyesen 
kézbesítik az érintett személynek; valamint

Or. en

Módosítás 57
Panayiotis Demetriou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 4 pont
2002/584/IB kerethatározat
Melléklet – d szövegdoboz –2.3.2 pont – 1 francia bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

– a távollétében hozott határozatot az 
átadás után ...... nappal kézbesítik az 
érintett személynek; valamint

– a távollétében hozott határozatot 
azonnal, de minden esetben legkésőbb az 
átadás után három nappal személyesen 
kézbesítik az érintett személynek; valamint

Or. en

Módosítás 58
Sarah Ludford

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 4 pont
2002/584/IB kerethatározat
Melléklet – d szövegdoboz

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

d) Kérjük jelezni, hogy a határozatot az 
érintett távollétében hozták-e:

(d) Kérjük jelezni, hogy a személy 
személyesen megjelent-e a határozat 
kiadásához vezető tárgyaláson:

1. � Nem, nem az érintett távollétében 
hozták.

1.� Igen, a személy személyesen 
megjelent a határozat kiadásához vezető 
tárgyaláson.

2. � Igen, az érintett távollétében hozták. 
Ha igennel válaszolt, kérjük, erősítse meg 

2. � Nem, a személy nem jelent meg 
személyesen a határozat kiadásához 
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az alábbiakat: vezető tárgyaláson.

2.1 Ha nemmel válaszolt a fenti kérdésre, 
kérjük jelezni, ha:

� 2.1 az érintett személyt személyesen 
idézték be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, hatáskörrel rendelkező 
képviselő útján, időben értesítették annak 
a tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson

� 2.1.1 az érintett személyt személyesen 
idézték be vagy más módon ténylegesen 
hivatalos tájékoztatást kapott – olyan 
nyelven, amelyet ért – annak a 
tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és 
helyéről, amely a határozat 
meghozatalához vezetett, olyan módon,
hogy minden kétséget kizáróan 
megállapítható, hogy tudott a kitűzött
tárgyalásról és írásban, hivatalos 
hatóságon keresztül, személyesen
értesítették arról, hogy e határozat 
meghozatalára sor kerülhet, ha a személy 
nem jelenik meg a tárgyaláson

Az érintett személy beidézésének vagy 
egyéb módon történő tájékoztatásának
ideje és helye:

Az érintett személy beidézésének vagy 
annak az ideje és helye, amikor és ahol 
egyéb módon személyesen hivatalos 
tájékoztatást kapott:

…………………………………………… ..................................................................
Az a nyelv, amelyen a tájékoztatást adták:
.................................................................

Az érintett személy értesítésének módja: Az érintett személy értesítésének módja,
csatolja a dokumentált bizonyítékot:

…………………………………………… ..................................................................
VAGY VAGY

2.1.2 miután az érintett személyt 
személyesen beidézték vagy más módon 
ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott 
– olyan nyelven, amelyet ért – a tárgyalás 
kitűzött időpontjáról és helyéről, a vádlott 
írásos megbízást adott egy jogi 
képviselőnek, hogy védje őt a tárgyaláson, 
és valóban tényleges és hatékony 
jogsegélyben és képviseletben részesült;
Ismertesse, hogy hogyan teljesült e 
feltétel:
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.....................................................................
VAGY

� 2.2 az érintett személy a távollétében 
hozott határozat kézbesítését követően 
egyértelműen kinyilvánította, hogy nem 
vitatja a távollétében hozott határozatot;

2.1.3 az érintett személy a határozat 
személyes kézbesítését követően, és 
miután írásban, hivatalos hatóságon 
keresztül, az általa ismert nyelven 
kifejezetten tájékoztatták a megismételt 
eljáráshoz való jogáról, amelyen joga van 
részt venni, az ügyet érdemben – ideértve 
az új bizonyítékokat is –(felül)vizsgálják, 
és az újratárgyalás eredményeképpen az 
eredeti határozatot megsemmisíthetik, a 
személy pedig fellebbezhet az új 
határozattal szemben, egyértelműen 
kinyilvánította, hogy nem vitatja a 
határozatot;

Mikor és hogyan nyilvánította ki 
egyértelműen az érintett személy, hogy a 
távollétében hozott határozatot nem 
vitatja:

Mikor és hogyan nyilvánította ki 
egyértelműen az érintett személy, hogy a 
határozatot nem vitatja? Csatolja a 
dokumentált bizonyítékot:

…………………………………………… .....................................................................
VAGY VAGY

� 2.3 az érintett személy az alábbi 
feltételek mellett jogosult volt az 
újratárgyalásra:

� 2.1.4 az érintett személy a határozat 
személyes kézbesítését követően, és miután 
írásban, hivatalos hatóságon keresztül, az 
általa ismert nyelven kifejezetten 
tájékoztatták a megismételt eljáráshoz 
való jogáról, amelyen joga van részt 
venni, az ügyet érdemben – ideértve az új 
bizonyítékokat is –(felül)vizsgálják, és az 
újratárgyalás eredményeképpen az eredeti 
határozatot megsemmisíthetik, a személy 
pedig fellebbezhet az új határozattal 
szemben, nem kérte az újratárgyalást a 
vonatkozó határidőn, azaz legalább […]¹
napon belül;

VAGY
� 2.3.1 a távollétében hozott határozatot 
................-án/-én (év/hónap/nap) 
személyesen kézbesítették az érintett 
személynek; valamint
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– az érintett személyt egyértelműen 
tájékoztatták az újratárgyaláshoz és az 
azon a tárgyaláson történő megjelenéshez 
való jogáról; valamint
– miután tájékoztatták ezen jogáról, az 
érintett személynek .... nap állt a 
rendelkezésére az újratárgyalás 
kérelmezésére, és ezen időszak alatt nem 
kérelmezte azt.
VAGY
� 2.3.2 a távollétében hozott határozatot 
nem kézbesítették az érintett személynek, 
és

� 2.1.5 a határozatot nem kézbesítették 
személyesen az érintett személynek, és 
nem tájékoztatták kifejezetten a 
megismételt eljáráshoz való jogáról, 
amelyen joga van részt venni, az ügyet 
érdemben – ideértve az új bizonyítékokat 
is –(felül)vizsgálják, és az újratárgyalás 
eredményeképpen az eredeti határozatot 
megsemmisíthetik, a személy pedig 
fellebbezhet az új határozattal szemben, és

– a távollétében hozott határozatot az 
átadás után ...... nappal kézbesítik az 
érintett személynek; valamint

– a határozatot az átadás előtt személyesen 
kézbesítik az érintett személynek; valamint

– a távollétében hozott határozat 
kézbesítésekor az érintett személyt 
egyértelműen tájékoztatják az 
újratárgyaláshoz és az azon a tárgyaláson 
történő megjelenéshez való jogáról; 
valamint

– e határozat kézbesítésekor az érintett 
személyt írásban, hivatalos hatóságon 
keresztül egyértelműen tájékoztatják az 
újratárgyaláshoz való jogáról, amelyen 
joga van részt venni, az ügyet érdemben –
ideértve az új bizonyítékokat is –
(felül)vizsgálják, és az újratárgyalás 
eredményeképpen az eredeti határozatot 
megsemmisíthetik, a személy pedig 
fellebbezhet az új határozattal szemben; 
valamint

– a távollétében hozott határozat 
kézbesítése után az érintett személynek ...... 
nap áll a rendelkezésére az újratárgyalás 
kérelmezésére

– a határozat kézbesítése után az érintett 
személynek joga van a vonatkozó 
határidőn belül, amely legalább [...]1 nap,  
az újratárgyalás kérelmezésére

A fenti tájékoztatást az általa ismert 
nyelven kell megadni az érintett 
személynek, és e tájékoztatás 
megadásának bizonyítékát a határozatot 
kiadó hatóság az átadás előtt benyújtja a 
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végrehajtó hatóságnak.
¹ Az időtartamot meg kell adni.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy mérhetően pozitív hatása legyen a védekezési jogra, a javaslatnak 
egyértelművé kell tennie, hogy a megfelelő értesítés a határozatot kiadó állam felelőssége, 
amelynek képesnek kell lennie nemcsak annak bizonyítására, hogy 1) az eljárásról szóló 
értesítést megküldték, és a vádlott ténylegesen megkapta az értesítést; 2) írásban jogi képviselőt 
bíztak meg a vádlott védelmével ez eljárás során, és a képviselet tényleges és hatékony volt; 3) a 
vádlottat tájékoztatták az újratárgyaláshoz való jogáról, valamint az ennek kérelmezésére 
vonatkozó határidőkről olyan nyelven, amelyen ért. Szükség esetén a határozatot kiadó 
hatóságnak csatolnia kell a dokumentált bizonyítékokat a végrehajtó hatóságnak átadott 
tanúsítványhoz.

Módosítás 59
Panayiotis Demetriou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 1 pont
2005/214/IB kerethatározat
1 cikk – e pont

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

e) „az érintett személy távollétében hozott 
határozat”: az a) pontban meghatározott 
olyan határozat, amelynek esetében az 
érintett személy nem jelent meg 
személyesen az említett határozat 
meghozatalához vezető eljárás során

e) „az érintett személy távollétében hozott 
határozat”: az a) pontban meghatározott 
olyan határozat, amelynek esetében az 
érintett személy nem jelent meg 
személyesen az említett határozat 
meghozatalához vezető bírósági eljárás 
során

Or. en
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Módosítás 60
Panayiotis Demetriou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 2 pont – b alpont
2005/214/IB kerethatározat
7 cikk 2 bekezdés – i pont – i alpont

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

i. az érintett személyt személyesen idézték 
be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, hatáskörrel rendelkező 
képviselő útján, időben értesítették annak a 
tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy ilyen határozat meghozatalára 
sor kerülhet, ha a személy nem jelenik meg 
a tárgyaláson; vagy

i. az érintett személyt személyesen idézték 
be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, hatáskörrel rendelkező 
képviselő útján vagy más módon, időben 
megfelelő módon értesítették annak a 
tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy ilyen határozat meghozatalára 
sor kerülhet, ha a személy nem jelenik meg 
a tárgyaláson; vagy

Or. en

Módosítás 61
Panayiotis Demetriou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 2 pont – b alpont
2005/214/IB kerethatározat
7 cikk 2 bekezdés – i pont – iii alpont

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

iii. az érintett személy a távollétében hozott 
határozat kézbesítését és azt követően, 
hogy tájékoztatták őt az újratárgyaláshoz és 
az azon a tárgyaláson való megjelenéshez
való jogáról:

iii. az érintett személy a távollétében hozott 
határozat kézbesítését és azt követően, 
hogy megfelelően tájékoztatták őt az 
újratárgyaláshoz vagy a fellebbezéshez és a 
tárgyaláson való részvételhez való jogáról:

Or. en
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Módosítás 62
Panayiotis Demetriou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 pont
2006/783/IB kerethatározat
8 cikk 2 bekezdés – e pont – i alpont

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

i. az érintett személyt személyesen idézték 
be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, hatáskörrel rendelkező 
képviselő útján, időben értesítették annak a 
tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott, 
vagyonelkobzást elrendelő határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e vagyonelkobzást elrendelő 
határozat meghozatalára sor kerülhet, ha a 
személy nem jelenik meg a tárgyaláson;

i. az érintett személyt személyesen idézték 
be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, hatáskörrel rendelkező 
képviselő útján vagy más módon, időben 
megfelelő módon értesítették annak a 
tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott, 
vagyonelkobzást elrendelő határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e vagyonelkobzást elrendelő 
határozat meghozatalára sor kerülhet, ha a 
személy nem jelenik meg a tárgyaláson;

Or. en

Módosítás 63
Panayiotis Demetriou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 pont
2006/783/IB kerethatározat
8 cikk 2 bekezdés – e pont – i i alpont

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

– nem kért újratárgyalást a legalább [...]1

napban megállapított határidő leteltéig
– nem kért újratárgyalást vagy fellebbezést 
a vonatkozó határidő leteltéig.

¹ Az időtartamot meg kell adni.

Or. en
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Módosítás 64
Panayiotis Demetriou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 2 pont
2008/.../IB kerethatározat
9 cikk 1 bekezdés – f pont

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

f) a 4. cikkben előírt tanúsítvány alapján a 
határozatot az érintett személy távollétében 
hozták, kivéve, ha a tanúsítvány igazolja, 
hogy

f) a 4. cikkben előírt tanúsítvány alapján a 
határozatot az érintett személy távollétében 
hozták, kivéve, ha a tanúsítvány a 
határozatot kiadó tagállam nemzeti 
jogával összhangban igazolja, hogy:

Or. en

Módosítás 65
Panayiotis Demetriou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 2 pont
2008/.../IB kerethatározat
9 cikk 1 bekezdés – f pont – i alpont

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

i. az érintett személyt személyesen idézték 
be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, hatáskörrel rendelkező 
képviselő útján, időben értesítették annak a 
tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson; vagy

i. az érintett személyt személyesen idézték 
be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, hatáskörrel rendelkező 
képviselő útján vagy más módon, időben 
megfelelő módon értesítették annak a 
tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson; vagy

Or. en
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Módosítás 66
Panayiotis Demetriou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 3 pont
2008/.../IB kerethatározat
Melléklet – k szövegdoboz – 1 pont – b.1 alpont – 1 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

b.1 az érintett személyt személyesen 
idézték be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, hatáskörrel rendelkező 
képviselő útján, időben értesítették annak a 
tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson;

b.1 az érintett személyt személyesen 
idézték be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, hatáskörrel rendelkező 
képviselő útján vagy más módon, időben 
megfelelő módon értesítették annak a 
tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson;

Or. en

Módosítás 67
Panayiotis Demetriou

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a cikk (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A 2008/.../JHA kerethatározat¹

módosítása
A 2008/.../IB kerethatározat a 
következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

h) „az érintett személy távollétében hozott 
határozat”: az a) pontban meghatározott 
olyan határozat, amelynek esetében az 
érintett személy nem jelent meg 
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személyesen az említett határozat 
meghozatalához vezető eljárás során.
2)A [9(1)] cikk² h) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

h) A [6a] cikkben előírt tanúsítvány 
szerint az érintett személy nem jelent meg 
személyesen a határozat meghozatalához 
vezető eljáráson, kivéve, ha a tanúsítvány 
a határozatot kiadó tagállam nemzeti 
jogával összhangban igazolja, hogy:
i. az érintett személyt személyesen idézték 
be vagy hatáskörrel rendelkező képviselő 
útján vagy más módon, megfelelő időben 
értesítették annak a tárgyalásnak a
kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a 
távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a
tárgyaláson; vagy
ii. a kitűzött tárgyalás ismeretében 
meghatalmazást adott egy jogi 
képviselőnek, akit az érintett személy 
választott, jelölt ki és fizetett, vagy akit az 
állam jelölt ki és fizetett a védelem jogára 
vonatkozó nemzeti jogával összhangban, 
és a tárgyalás során őt ez a jogi képviselő 
képviselte; vagy
iii. miután kézbesítették a határozatot és 
kifejezetten tájékoztatták a megismételt 
tárgyaláshoz és a tárgyaláson való 
részvételhez való jogáról:
- kifejezetten kijelentette, hogy nem vitatja 

a határozatot;

vagy
- nem kért újratárgyalást vagy fellebbezést 
a vonatkozó határidőn belül.
3. Az I. melléklet i) szövegdobozában az 1. 
pont helyébe a következő szöveg lép:
1. Kérjük jelezni, hogy a határozatot az 
érintett távollétében hozták-e:
1. � Nem, nem az érintett távollétében 
hozták
2. � Igen, az érintett távollétében hozták. 
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Ha igennel válaszolt, kérjük, erősítse meg 
az alábbiakat:
2.1 az érintett személyt személyesen 
idézték be vagy a kibocsátó tagállam 
nemzeti jogával összhangban, más módon 
és megfelelő időben ténylegesen hivatalos 
tájékoztatást kapott annak a tárgyalásnak 
a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a 
távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson.
Az érintett személy beidézésének vagy 
egyéb módon történő tájékoztatásának 
ideje és helye:
……………………………………………

Az érintett személy értesítésének módja:

……………………………………………

VAGY

2.2. az érintett személy kitűzött tárgyalás 
ismeretében meghatalmazást adott egy 
jogi képviselőnek, akit az érintett személy 
választott, jelölt ki és fizetett, vagy akit az 
állam jelölt ki és fizetett a védelem jogára 
vonatkozó nemzeti jogával összhangban, 
és a tárgyalás során őt ez a jogi képviselő 
képviselte;
Ismertesse, hogy hogyan teljesült e 
feltétel:

……………………………………………

VAGY

2.3 az érintett személy a távollétében 
hozott határozat kézbesítését követően 
egyértelműen kinyilvánította, hogy nem 
vitatja a távollétében hozott határozatot.
Mikor és hogyan nyilvánította ki 
egyértelműen az érintett személy, hogy a 
távollétében hozott határozatot nem 
vitatja:
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…………………………………………

VAGY

2.4 az érintett személynek ………… 
(év/hónap/nap) kézbesítették a 
távollétében hozott határozatot, és az 
alábbi feltételek mellett jogosult volt az 
újratárgyalásra a kibocsátó államban:
- az érintett személyt egyértelműen 
tájékoztatták az újratárgyaláshoz és a 
tárgyaláson való részvételhez való jogáról; 
valamint
- miután tájékoztatták ezen jogáról, az 
érintett személynek .... nap állt a 
rendelkezésére az újratárgyalás 
kérelmezésére, és ezen időszak alatt nem 
kérelmezte azt.
________________________________
¹ A jogi aktus számát azt követően illesztik be, hogy 
a Tanács elfogadta a kerethatározatot.

² A cikk számát azt követően illesztik be, hogy a 
Tanács elfogadta a kerethatározatot.

Or. en
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