
AM\722165HU.doc PE405.952v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

2008/0802(CNS)

8.5.2008

MÓDOSÍTÁS:
35–43

Jelentéstervezet
Sylvia-Yvonne Kaufmann
(PE404.492v01-00)

a Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 
Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az 
Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a 
Portugál Köztársaság által az Európai Igazságügyi Hálózatról szóló tanácsi 
határozat elfogadása céljából tett kezdeményezésről

Határozatra irányuló javaslat
(05620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))



PE405.952v01-00 2/7 AM\722165HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\722165HU.doc 3/7 PE405.952v01-00

HU

Módosítás 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy 
kapcsolattartóik elegendő forrással 
rendelkeznek kapcsolattartói feladatuk
megfelelő ellátásához.

Or. en

Módosítás 36
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

b) időszakos üléseket szervez a tagállamok 
képviselői számára az 5., 6. és 7. cikkben
megállapított eljárásoknak megfelelően; 

b) időszakos üléseket szervez a tagállamok 
képviselői számára az 5.és 6. cikkben
megállapított eljárásoknak megfelelően;

Or. en

Módosítás 37
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Határozatra irányuló javaslat
3. cikk – c pont

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

c) állandó jelleggel bizonyos mennyiségű 
naprakész háttér-információt biztosít, 
különösen egy megfelelő távközlési 
hálózat segítségével a 8., 9. és 10. cikkben
megállapított eljárásoknak megfelelően.

c) állandó jelleggel bizonyos mennyiségű 
naprakész háttér-információt biztosít, 
különösen egy információs technológiai 
eszköz segítségével a 8. és 9. cikkben
megállapított eljárásoknak megfelelően, 
illetve a 10. cikkel összhangban 
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biztonságos távközlést biztosít.

Or. en

Módosítás 38
Nicolae Vlad Popa

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapcsolattartók – a nemzeti 
kapcsolattartókat is ideértve – aktív 
közvetítők, feladatuk a tagállamok közötti 
igazságügyi együttműködés előmozdítása, 
különösen a súlyos bűncselekmények 
formái ellen folytatott küzdelemben való 
tevékenységre vonatkozóan. A 
kapcsolattartók lehetővé teszik helyi 
igazságügyi hatóságok és saját országuk 
más, hatáskörrel rendelkező hatóságai, más 
országok kapcsolattartói, valamint más 
országok helyi igazságügyi és egyéb, 
hatáskörrel rendelkező hatóságai részére, 
hogy létrehozzák a legmegfelelőbb 
közvetlen kapcsolatot. 

(1) A kapcsolattartók aktív közvetítők, 
feladatuk a tagállamok közötti igazságügyi 
együttműködés előmozdítása, különösen a 
súlyos bűncselekmények formái ellen 
folytatott küzdelemben való tevékenységre 
vonatkozóan. A kapcsolattartók lehetővé 
teszik helyi igazságügyi hatóságok és saját 
országuk más, hatáskörrel rendelkező 
hatóságai, más országok kapcsolattartói, 
valamint más országok helyi igazságügyi 
és egyéb, hatáskörrel rendelkező hatóságai 
részére, hogy létrehozzák a legmegfelelőbb 
közvetlen kapcsolatot. 

Szükség esetén az érintett közigazgatási 
szervek közötti megállapodás alapján a 
kapcsolattartók elutazhatnak, hogy 
találkozzanak más tagállamok 
kapcsolattartóival.

Szükség esetén a kapcsolattartók 
elutazhatnak, hogy találkozzanak más 
tagállamok kapcsolattartóival, annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
hasznos tapasztalatok és vélemények 
cseréjét a hálózat működése tekintetében.

Or. en
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Módosítás 39
Nicolae Vlad Popa

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kapcsolattartók – a nemzeti 
kapcsolattartót is ideértve – saját 
szintjükön az európai igazságügyi képzési 
hálózattal együttműködésben tagállamuk 
hatáskörrel rendelkező hatóságai számára 
képzéseket szerveznek az igazságügyi 
együttműködés tárgyában.

(3) A kapcsolattartók saját szintjükön, 
adott esetben az európai igazságügyi 
képzési hálózattal együttműködésben 
tagállamuk hatáskörrel rendelkező 
hatóságai számára képzések szervezésében 
és előmozdításában vesznek részt az 
igazságügyi együttműködés tárgyában.

Or. en

Indokolás

Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat együttműködése elengedhetetlen, mivel 
harmonizációra van szükség az igazságügyi együttműködés illetékes hatóságok általi 
megközelítése tekintetében.

Módosítás 40
Nicolae Vlad Popa

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az (1)–(3) bekezdésben említett 
kapcsolattartói feladataikon túl a nemzeti 
kapcsolattartók:
a) felelősséggel tartoznak a hálózat belső 
működése kapcsán a tagállamukban 
felmerülő kérdésekért, beleértve az 
információra irányuló megkeresések és az 
illetékes nemzeti hatóságok által adott 
válaszok koordinációját;
b) az Európai Igazságügyi Hálózat 
titkárságával fenntartott kapcsolatok fő 
felelősei, ideértve a 6. cikkben említett 
találkozókon való részvételt is;
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Or. en

Indokolás

A nemzeti kapcsolattartók az EIH titkárságával fenntartott kapcsolatok egyetlen felelősei a 
központosított kommunikáció érdekében. Nem szabad korlátoznunk azon helyzetek számát, 
amelyekben a nemzeti kapcsolattartó javaslatot tehet az új kapcsolattartók kijelölése 
tekintetében.

Módosítás 41
Nicolae Vlad Popa

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az (1) – (3) bekezdésekben említett 
kapcsolattartói feladatkör mellett az 
országos információs kapcsolattartók 
gondoskodnak arról, hogy a saját 
országukra vonatkozó, a 8. cikkben 
említett információt a 9. cikknek 
megfelelően nyújtják és frissítik.
Biztosítják továbbá az információra 
irányuló megkeresések és az illetékes 
nemzeti hatóságok által adott válaszok 
koordinációját;

Or. en

Módosítás 42
Nicolae Vlad Popa

Határozatra irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Az Európai Igazságügyi Hálózat első 
lépésként szaktechnikai részleget szervez, 
amely meghatározza a biztonságos 
távközlési hálózat megfelelő biztonsági 
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szintjéhez feltétlenül szükséges, 
hardverből és szoftverből álló technikai 
eszközöket.

Or. en

Módosítás 43
Nicolae Vlad Popa

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

ca) A nemzeti kapcsolattartók találkozóik 
során a hálózatot érintő adminisztrációs 
ügyekről tárgyalnak, beleértve a nemzeti 
kapcsolattartók, a terrorizmus ügyében 
eljáró nemzeti kapcsolattartók, az 
Eurojust nemzeti tagjai és az Eurojust 
által kijelölt összekötő tisztviselők számára 
a biztonságos távközlési hálózathoz való 
hozzáférés optimalizálásához kapcsolódó  
információs technológiai kérdéseket.

Or. en
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