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Módosítás 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Véleménytervezet
2 bekezdés – a pont

Véleménytervezet Módosítás

a) az EU által 2009 után elérendő új 
jövőkép és főbb célkitűzések;

törölve

Or. en

Módosítás 2
Ioannis Varvitsiotis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség jövőbeli 
jogalkotási programjának intézkedéseket 
kell előmozdítania a polgári és 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés terén, 
figyelembe véve a bírósági határozatok 
kölcsönös elismerésének elvét, amelyet az 
új Szerződésbe is felvettek, megkönnyítve 
ezzel a tagállamok közötti, határokon 
átnyúló együttműködést a jövőbeli európai 
büntetőjog felé való haladás céljával.

Or. en

Módosítás 3
Johannes Voggenhuber

Véleménytervezet
4 bekezdés – b pont
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Véleménytervezet Módosítás

b) állandó, mélyebb kapcsolatok 
létrehozása az európai és a nemzeti
bírókkal és jogalkotókkal a tagállamokkal 
közös felelősségi körbe tartozó 
kérdésekben;

b) állandó, mélyebb kapcsolatok 
létrehozása egyrészről az európai és 
nemzeti jogalkotók, másrészről pedig az 
európai és nemzeti bírók között a 
tagállamokkal közös felelősségi körbe 
tartozó kérdésekben;

Or. en

Módosítás 4
Maria da Assunção Esteves

Véleménytervezet
4 bekezdés – b pont

Véleménytervezet Módosítás

b) állandó, mélyebb kapcsolatok 
létrehozása az európai és a nemzeti 
bírókkal és jogalkotókkal a tagállamokkal 
közös felelősségi körbe tartozó 
kérdésekben. 

b) állandó, mélyebb kapcsolatok 
létrehozása az európai és a nemzeti 
jogalkotókkal a tagállamokkal közös 
felelősségi körbe tartozó kérdésekben. 

Or. pt

Módosítás 5
Johannes Voggenhuber

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó 
többéves programot továbbra is éves vita 
keretében kell megtárgyalni, amelynek az 
Európai Unióban az alapvető jogok 
védelmére, az Alapjogi Charta 
végrehajtására és az Európai Unióról szóló 
szerződés (EUSz.) új 6. cikkében foglalt 

6. A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó 
többéves programot továbbra is éves vita 
keretében kell megtárgyalni, amelynek az 
Európai Unióban az alapvető jogok 
védelmére, az Alapjogi Charta 
végrehajtására és az Európai Unióról szóló 
szerződés (EUSz.) új 6. cikkében foglalt 
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értékek és elvek tagállamok által történő 
betartására kell összpontosítania. Mindezt a 
Tanács, a Bizottság és az Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége jelentéseire kell 
alapozni.

értékek és elvek tagállamok által történő 
betartására kell összpontosítania. Mindezt a 
Tanács, a Bizottság és az Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége jelentéseire kell 
alapozni. Az Európai Parlament osztja a 
Hármak Tanácsi Elnökségének1 (FR, CZ,
SW) azon nézetét, miszerint „az Alapjogi 
Ügynökség megbízatásának esetleges 
felülvizsgálatát 2009. december 31-ig el 
kell végezni”, továbbá, hogy e 
felülvizsgálat alkalmat kínálhat az 
Európa Tanáccsal, annak 
Főtitkárságával, az emberi jogi biztosával, 
valamint a parlamenti közgyűlés illetékes 
bizottságaival folytatott együttműködés 
elmélyítésére.

Or. en

Módosítás 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. Általánosabb kérdés lesz az, hogy – a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térséghez 
kapcsolódó politikák tekintetében – miként 
kell végrehajtani a Szerződés 
felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
hatáskörökről szóló új rendelkezéseit (az 
EMSz. 290. és 291. cikke). Az általánosan 
követendő elvnek annak kell lennie, hogy 
az alapvető jogok védelmének alkalmazási 
körét adott esetben érintő intézkedést a 
felhatalmazáson alapuló hatásköri rendszer 
értelmében kell elfogadni, amely a 
Parlament számára biztosítja a határozat 
visszavonására vonatkozó hatáskört.

9. Általánosabb kérdés lesz az, hogy – a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térséghez 
kapcsolódó politikák tekintetében – miként 
kell végrehajtani a Szerződés 
felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
hatáskörökről szóló új rendelkezéseit (az 
EMSz. 290. és 291. cikke). Az EMSz. 290. 
cikkének sérelme nélkül, amelynek 
értelmében az alapvető elemeket – mint 
például az alapvető jogok gyakorlásának 
valamely korlátozását – mindenkor 
jogalkotási aktus számára kell 
fenntartani, az általánosan követendő 
elvnek annak kell lennie, hogy az alapvető 
jogok védelmének alkalmazási körét adott 
esetben érintő intézkedést a 

                                               
1 A Tanács 18 hónapos programtervezete, 10093/08. sz.,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10093.en08.pdf
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felhatalmazáson alapuló hatásköri rendszer 
értelmében kell elfogadni, amely a 
Parlament számára biztosítja a határozat 
visszavonására vonatkozó hatáskört.

Or. en

Módosítás 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. A Parlament az átmeneti időszakban 
számos változással szembesül a függőben 
lévő jogszabályok formáját és tartalmát 
illetően. A Parlamentnek – az Állampolgári 
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság szerint 
– továbbra is ragaszkodnia kell egy 
intézményközi megállapodás 
megkötéséhez, amelyben befagyasztják a 
harmadik pillér szerinti, függőben lévő, 
alapjogi vonatkozású jogalkotási javaslatok 
elfogadását az új Szerződés 
hatálybalépéséig, a teljes körű bírósági 
ellenőrzés lehetővé tétele érdekében. Ez 
vonatkozhat például a terrorizmusról szóló 
kerethatározat átdolgozására és más 
intézkedésekre.

11. A Parlament az átmeneti időszakban 
számos változással szembesül a függőben 
lévő jogszabályok formáját és tartalmát 
illetően. A Parlamentnek – az Állampolgári 
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság szerint 
– továbbra is ragaszkodnia kell egy 
intézményközi megállapodás 
megkötéséhez, amelyben befagyasztják a 
harmadik pillér szerinti, függőben lévő, 
alapjogi vonatkozású jogalkotási javaslatok 
elfogadását az új Szerződés 
hatálybalépéséig, az Unió egészében 
egységes bírósági ellenőrzés lehetővé tétele 
érdekében. Ez vonatkozhat például a 
terrorizmusról szóló kerethatározat 
átdolgozására és más intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 8
Maria da Assunção Esteves

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. A Parlament az átmeneti időszakban 
számos változással szembesül a 

11. A Parlament az átmeneti időszakban 
számos változással szembesül a függőben 
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függőben lévő jogszabályok formáját 
és tartalmát illetően. A Parlamentnek –
az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság szerint –
továbbra is ragaszkodnia kell egy 
intézményközi megállapodás 
megkötéséhez, amelyben
befagyasztják a harmadik pillér 
szerinti, függőben lévő, alapjogi 
vonatkozású jogalkotási javaslatok 
elfogadását az új Szerződés 
hatálybalépéséig, a teljes körű bírósági 
ellenőrzés lehetővé tétele érdekében. 
Ez vonatkozhat például a 
terrorizmusról szóló kerethatározat 
átdolgozására és más intézkedésekre.

Ezért valamennyi olyan harmadik 
pillér szerinti, függőben lévő 
javaslatot, amely korlátozott mértékű 
hatással van az alapvető jogokra és a 
szabadságokra, késedelem nélkül el 
lehet fogadni, ideértve az érintett 
távollétében hozott határozatok 
végrehajtására vonatkozó 
kerethatározatokat, az Eurojust 
megerősítéséről szóló határozatot, 
illetve az Európai Igazságügyi 
Hálózatról szóló határozatot. 
Mindezen kérdések fontosak az 
igazságügyi együttműködés javítását 
illetően.

lévő jogszabályok formáját és tartalmát 
illetően. A Parlamentnek – az Állampolgári 
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság szerint 
– továbbra is ragaszkodnia kell egy 
intézményközi megállapodás 
megkötéséhez, amelynek a harmadik pillér 
szerinti, függőben lévő jogalkotási 
javaslatok tekintetében elő kell írnia az 
első olvasatra vonatkozóan folytatott 
konzultációs eljárásnak az együttdöntési 
eljárással való egyenértékűségét, a teljes 
körű bírósági ellenőrzés lehetővé tétele 
érdekében.

Or. pt

Módosítás 9
Maria da Assunção Esteves

Véleménytervezet
16  bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

16a. Amennyiben a tagállamok az 
Európai Unió működéséről szóló 
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szerződésben a büntetőügyek tekintetében 
előírt rendkívüli felfüggesztési eljárást 
alkalmazzák (a 82. cikk (2) bekezdése és a 
83. cikk (3) bekezdése), az Állampolgári 
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság elnöke 
írásbeli üzenetet küld az Európai 
Tanácsnak, amelyben kifejti a vitákban 
elért aktuális álláspontot.

Or. pt

Módosítás 10
Renate Weber

Véleménytervezet
17 bekezdés – d pont

Véleménytervezet Módosítás

d) az Eurojust javítása érdekében egy 
európai főügyész hivatalának létrehozása.

törölve

Or. en

Módosítás 11
Renate Weber

Véleménytervezet
17 bekezdés - d a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

da) az európai büntetőjogról szóló zöld 
könyv kidolgozása, azon joghatóság 
tekintetében, amelynek alapján az európai 
főügyész intézménye a későbbiekben 
létrehozható.

Or. en
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Módosítás 12
Johannes Voggenhuber

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17a. Az Európai Parlament üdvözli a 
Hármak Elnökségének azon értékelését, 
miszerint „A kényszerítő intézkedéseket az 
egyén – függetlenül attól, hogy 
gyanúsított, sértett vagy tanú – jogainak 
megerősítésére irányuló, megfelelő 
szabályoknak kell kísérniük. A sértettek 
jogainak esetleges kialakítását a 
büntetőeljárásban a sértett jogállásáról 
szóló kerethatározat végrehajtásának 
Bizottság általi értékelése alapján meg 
fogják vizsgálni. A Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépése után egy, a 
büntetőlejárásban az eljárási jogokról 
szóló jogi aktusra irányuló javaslatot 
várnak a Bizottságtól vagy a 
tagállamoktól.”

Or. en
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