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EURÓPAI PARLAMENT 
ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG 

NYILVÁNOS SZEMINÁRIUM

HATÉKONY ÉS ELSZÁMOLTATHATÓ RENDŐRSÉGI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS

AZ EU-BAN
A TOVÁBBLÉPÉS LEHETŐSÉGEI

December 18., hétfő, 15.00 – 18.30

Európai Parlament,
Paul Henri Spaak épület, PHS 5B001 terem

Rue Wiertz, 60 - Brüsszel

Az Európai Unióról szóló szerződés 29. és 30. cikkében foglaltaknak megfelelően az Unió egyik 
legfontosabb célja, hogy a rendőrség területén „a tagállamok közös fellépésének kidolgozásával [...] 
biztosítsa a polgárok magas szintű biztonságát egy olyan térségben, amely a szabadságon,a biztonságon 
és a jog érvényesülésén alapul”. A belső határellenőrzések nélküli schengeni térségben létfontosságú a 
hatékony rendőrségi együttműködés kialakítása annak megakadályozása érdekében, hogy a 
bűncselekményt elkövetők elkerülhessék a büntetést. 

A rendőrségi együttműködést az EU-Szerződésbe beemelő Maastrichti Szerződés hatálybalépése óta az 
Unió számos intézkedést fogadott el a tagállamok rendőrségei közötti együttműködés javítása érdekében, 
legutóbb pedig a hágai program foglalkozott a bővítéshez és a terrorizmushoz kapcsolódó problémás 
kérdésekkel, amelynek célja az operatív együttműködés elősegítése, nevezetesen a bűnüldöző szervek és 
az uniós adatbázisok közötti fokozottabb információcsere révén.

Annak ellenére, hogy a részletek szintjén általában számos előrelépés történt, az Uniónak egyelőre nem 
sikerült közös megközelítést kialakítania ezen a téren, és az uniós rendőrségi együttműködést bírálatok 
érték amiért a jelenlegi keret nem sem biztosít optimális eredményeket, sem pedig tökéletes védelmet az 
egyének jogainak.

A szeminárium megvizsgálja a rendőrségi együttműködés jelenlegi intézményes és nem hivatalos 
kereteit. A mostani megbeszélés konstruktív fórum kíván lenni, amely az uniós rendőrségi együttműködés 
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javításának eszközeivel foglalkozik az érintett egyének jogainak védelme és a demokratikus ellenőrzés 
javítása mellett. Az alábbiakban csatoljuk a tervezett programot. A megvitatandó kérdésekkel kapcsolatos
háttéranyagok szintén rendelkezésre állnak majd.

PROGRAMTERVEZET

15.00 – 15.30 - MEGNYITÓ

Bevezető 

§ Jean-Marie CAVADA, az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságának elnöke 

§ Franco FRATTINI, az Európai Bizottság alelnöke és az igazságügyekért, szabadságért és 
biztonságért felelős biztos 

§ Kari RANTAMA, országos rendőrfőkapitány-helyettes, Finnország, a 36. cikk szerinti Bizottság 
elnöke, a finn elnökség nevében

15.30 – 16.30 - I. ÜLÉS
A RENDŐRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ LEGFŐBB 

AKADÁLYAI AZ EU-BAN

A rendőrségi együttműködés legfőbb akadályai

Előadó: Dr. Valsamis MITSILEGAS, a londoni Queen Mary University adjunktusa (15.30–15.45)

§ A jogi és alkotmányos rendszerek eltérései az EU-ban
- a tagállamok különböző jogi és alkotmányos hagyományainak kérdése a rendőrség jogkörei, a nemzeti 
szintű személyes adatok gyűjtése és az adatvédelem tekintetében 
- a többsebességű Európa kérdése, amely következetlenségekhez vezethet a szabadságon, a biztonságon 
és a jog érvényesülésén alapuló közös térségben élő polgárok jogainak különböző szintű védelme miatt,
- a hágai program által bevezetett, 2008. január 1-jétől alkalmazandó rendelkezésre állás elve, amely a 
harmonizáció helyett a kölcsönös elismerés révén történő integráción alapul, és amely problémát 
jelenthet, amennyiben nincsenek az alkotmányos elveket és alapvető jogokat védő közös biztosítékok.

§ A szereplők és struktúrák sokasága a rendőrségi együttműködés területén - a kiegészítő jelleg 
kérdése, koordináció és az átfedések kockázata 

§ A fenyegetések átfogó értékelésének szükségessége
A hírszerzésen alapuló rendőri munka elképzelésének célja a fenyegetések alaposabb megismerése, mivel 
a jelentősebb bűnözők és bűnözői hálózatok megfelelő ismerete nélkül nehéz leküzdeni a fenyegetéseket, 
illetve meghatározni a prioritásokat ezen a területen. Az Europol által készített, szervezett bűnözésről 
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szóló fenyegetésértékelés (OCTA) ismerteti a bűncselekmények főbb típusait, a szervezett bűnözői 
csoportok szerkezetét és működési módjukat. Elég előretekintő és tevőleges-e az OCTA, vagy továbbra is 
inkább az aktivitás hiánya jellemzi?

§ Nehézségek a stratégiameghatározás szintjén - a célok és kiemelt szempontok egyértelmű 
meghatározásának szükségessége

Szükség van egy belső biztonsági stratégia kidolgozására.

§ A rendőri hatóságok közötti közös kultúra és kölcsönös bizalom hiánya és az információk 
kisajátításának magas foka

A tapasztalat azt mutatja, hogy bűnüldöző hatóságok közötti információcsere nehézkes és a rendőrök nem 
szívesen dolgoznak együtt külföldi kollégáikkal. A bűnüldöző hatóságok közötti kölcsönös bizalmat 
különösen azért kell erősíteni, mert a rendelkezésre állás elve a kölcsönös elismerésen alapul, ami a másik 
tagállam jogi és operatív rendszereibe vetett teljes bizalmat feltételez. 

§ Operatív szintű problémák (inkompatibilis kommunikációs és megfigyelési berendezések, nyelvi 
akadályok, értékelések és jó minőségi statisztikák hiánya)

§ A demokratikus deficit és elszámoltathatóság kérdése az adatbázisok kifejlesztésénél és az olyan 
uniós ügynökségek esetében, mint az Europol, valamint a komitológia eljárás keretében meghozott 
másodlagos szabályozás elfogadásában

Adatvédelem - kielégítőek-e a jelenlegi előírások a rendőrségi együttműködés terén?

Előadó: Peter HUSTINX, Európai Adatvédelmi Biztos (15.45–16.00)

Alapvető fontosságú, hogy a bűnüldöző szervek képesek legyenek információkat cserélni, azonban ehhez 
külső ellenőrzés és jóváhagyás szükséges. Ezenkívül az adatvédelemmel kapcsolatos aggályok 
súlyosabbá váltak amióta felmerült a rendőrségi információkat tartalmazó adatbázisok (SIS, Europol 
adatbázis) interoperábilissá tételének elképzelése.

VITA (16.00 – 16.30)

16.30 – 17.30 - II. ÜLÉS
AZ EDDIGI MEGOLDÁSOK ÉS BEVÁLT GYAKORLATOK A RENDŐRSÉGI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN

Melyek a közös operatív problémákra adott eddigi megoldások? Érdemes-e kiterjeszteni 
bizonyos bevált gyakorlatokat valamennyi tagállamra?  

Előadó: Pierre BERTHELET jogi és politikatudományi előadó, az európai belbiztonsági kérdések 
szakértője
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Néhány példa: 

- a Schengeni Egyezmény
- a Prümi Egyezmény
- A tagállamok közötti és a harmadik országokkal folytatott regionális együttműködés. (Például: A 

balti-tengeri térségben folytatott szervezett bűnözéssel foglalkozó munkacsoport) 

- A kétoldalú és többoldalú megállapodások és a rendőrségi együttműködési központok létrehozása
- a központok által képviselt hozzáadott érték: kaput jelenthetnek-e a szomszédos államok között a 
Schengen tekintetében folytatott szorosabb együttműködéshez? 

Előadó: Bernd BELLE, a baden-württembergi rendőrség főparancsnoka és a kehli francia-német 
rendőrségi és vámügyi együttműködési központ német koordinátora (16.40 - 16.50)

Az Európai Unió tagállamai közötti rendőrségi együttműködésnek különösen a belső határokon 
történő javításáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 
módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2005)0317 - LIBE/6/29788)

Előadó: Herbert REUL, az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának 
tagja és a téma előadója (16.50 - 17.00)

Ez a 2005-ös javaslat magában foglalja az elmúlt évtized során kialakult legjobb gyakorlatokat, és célja 
egy minimumkövetelményeket tartalmazó, rendőrségi együttműködéssel kapcsolatos közös keret 
létrehozása, amely lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy továbbléphessenek a határokon átnyúló 
együttműködés területén. A határozat tartalmazza az információcserét, az operatív együttműködést (közös 
járőrök, közös bevetések és megfigyelési akciók), a berendezések kompatibilitását és interoperabilitását 
és a rendőrtisztek képzését. Ezenkívül állandó együttműködési struktúrák létrehozását várja a 
tagállamoktól a különböző országok tisztjei között kialakuló bizalom fenntartása érdekében. A határozat 
módosítja továbbá a határokon átnyúló megfigyelésről és a határokon átnyúló üldözésről szóló schengeni 
megállapodást.

VITA (17.00 – 17.30)

17.30 – 18.30 - III. ÜLÉS
MILYEN TOVÁBBI MEGOLDÁSOK KÉPZELHETŐEK EL A RENDŐRSÉGI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSÁRA?

Mit lehet tenni stratégiai és operatív szinten a rendőrségi együttműködés javítása érdekében?

Előadó: Patrick ZANDERS, a belga szövetségi rendőrség nemzetközi rendőrségi együttműködés-
politkai osztályának igazgatója és főbiztosa
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§ Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsának szerepe - az Európai Parlament lehetséges 
bevonása?

§ Az európai rendőrfőnökök operatív munkacsoportjának szerepe - a csoport tevékenysége által 
képviselt hozzáadott érték hét év tapasztalatának fényében Az átláthatóság növelésének 
lehetőségei.

§ A G6
Volna-e lehetőség arra, hogy a nemzeti parlamenteket, az Európai Parlamentet és a nyilvánosságot teljes 
körűen tájékoztassák a G6 megbeszélések eredményeiről? Hogyan tájékoztatják az uniós tagállamokat a 
G6 országok által tett javaslatokról? Megfelelő mértékben bevonják-e őket a folyamatba? 

Az ilyen jellegű kormányközi csoportosulások munkája révén jött létre korábban például a Schengeni 
Megállapodás, a Schengeni Egyezmény és a Prümi Egyezmény. Valóban célszerű-e, hogy ezek a 
fejlesztések olyan országok számára is nyitva álljanak, amelyek egyáltalán nem vettek részt a 
tárgyalásokban? 

A G6 javaslatai túlmutatnak-e a jelenlegi uniós politikán megkerülve néhány jelenleg tárgyalás alatt lévő 
fontos intézkedést? 

§ Europol1  
Kielégítő-e a nemzeti rendőrségek és az Europol közötti együttműködés: hogyan lehetne növelni az 
Europol által képviselt hozzáadott értéket? Hogyan lehetne fokozni a parlamenti ellenőrzést? Az Europol 
jelenlegi jellege megfelel-e küldetésének és céljainak? Melyek az Europollal kapcsolatban tervezett 
változások? 

§ Interpol 
Kielégítő-e a tagállamok és az Interpol közötti együttműködés? Hogyan javítható? Bizonyos tagállamok 
miért nem osztják meg információikat az Interpollal? Az Interpol kapcsolatai az Europollal. 

§ COSI - Belbiztonsági Állandó Bizottság 
Mit lehet tenni a „belső biztonsággal kapcsolatos operatív együttműködés” javítása érdekében az 
alkotmány elfogadását megelőzően? 

§ Hogyan lehet stratégiailag legmegfelelőbben felhasználni a közös nyomozócsoportokat a 
határokon átnyúló súlyos bűnözés elleni küzdelemben?

§ Hogyan alakítható ki kölcsönös megértés és bizalom, illetve közös kultúra a rendőrök között? 
Hogyan járulhat ehhez hozzá a CEPOL? 

§ A tagállamok rendőrségei, vámhatóságai, határőrségei és egyéb szakosodott bűnüldöző szervei 
közötti operatív együttműködésnek kötelezőbb jellegűnek kellene-e lennie a terrorizmus és a 
szervezett bűnözés Európai Unióban történő leküzdése érdekében? Harmonizáció vagy kölcsönös 
elismerés?  

  
1 A LIBE bizottság által 2005 októberében megrendezett, „A rendőrségi és igazságügyi együttműködés parlamenti 
ellenőrzésének javítása” című parlamenti megbeszélés foglalkozott az Europolt érintő számos kérdéssel. Az Europol 
tevékenységeit és 2005-ös éves jelentését Max-Peter Ratzel, az Europol igazgatója mutatta be bizottságunk 2006. júliusi ülésén.
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§ Hogyan javítható az együttműködés a rendőrség, a vámhatóságok, a határőrség és egyéb illetékes 
hatóságok között tagállami szinten?

§ Az európai szinten előírt együttműködés befolyásolja-e a nemzeti szintű együttműködést?

§ Hogyan befolyásolja az operatív szint a stratégiai szintet? A fentről lefelé történő döntéshozatal 
problémája.

§ Az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkében foglalt áthidaló záradék kérdése.

A parlamenti ellenőrzés javításának lehetősége

Előadó: Prof. Dr. Willy Bruggeman, a Benelux Egyetemi Központ professzora, a belga szövetségi 
rendvédelmi bizottság elnöke, az Europol korábbi igazgatóhelyettese (17:45 - 17:55)

Az alkotmányszerződés a nagyobb fokú demokrácia és elszámoltathatóság bevezetésére törekszik a 
rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén. Az alkotmány hiányában melyek lehetnek a külső 
ellenőrzés hiányának megszüntetésére vonatkozó megoldások?

VITA (17.55 – 18.25) Résztvevők:

§ Kari RANTAMA, országos helyettes rendőrbiztos, Finnország, a 36. cikk értelmében 
létrehozott bizottság elnöke

§ Günter KRAUSE, a német belügyminisztérium rendőrségi főigazgatóságának vezetője
§ Ulf GORANSSON, a CEPOL igazgatója
§ Michel QUILLE, az Europol helyettes igazgatója
§ Jean Michel LOUBOUTIN, az operatív rendőri támogatási igazgatóság igazgatója, Interpol
§ Gilles DE KERCHOVE, az Európai Unió Tanácsa főtitkárságának igazgatója, Bel- és 

igazságügyi főigazgatóság, a Brüsszeli Szabadegyetem (ULB) Európai Tanulmányok 
Intézetének adjunktusa, Leuveni Katolikus Egyetem (UCL), Belgium

Herbert REUL, az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága tagjának és 
előadójának, valamint Claude MORAES az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága 
tagjának és az Europol dossziéval foglalkozó előadójának részvételével.

ZÁRÓÜLÉS

Jean-Marie CAVADA, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság elnöke
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MELLÉKLET

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A VITÁKHOZ

Az előadások időtartama legfeljebb 10 perc.

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb képviselő fel tudjon szólalni, a vita során a felszólalási 
idő felszólalásonként vagy kérdésenként legfeljebb három perc lehet.
A szót a képviselők a felszólalásokra vonatkozó kérések beérkezésének sorrendjében kapják meg.

Azok a felszólalók, akik ki szeretnék egészíteni felszólalásaikat, ezt megtehetik, ha azt írásban (lehetőleg 
angol vagy francia nyelven) előzőleg eljuttatják a titkárságra (e-mail: 
ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Ezen dokumentumokat az ülés során kiosztják.

FONTOS MEGJEGYZÉS A SZEMINÁRIUM RÉSZTVEVŐI SZÁMÁRA

A szeminárium nyilvános. A parlamenti belépőkártyával nem rendelkező résztvevőknek azonban 
biztonsági okokból előzetesen belépőkártyát kell igényelniük. Ez ügyben a rendezvényért felelős 
titkársághoz (Ryszard de Groot) kell fordulni legkésőbb 2006. december 14-ig.

Szinkrontolmácsolást az alábbi nyelveken biztosítunk: EN, FR, DE, IT, ES, DA, EL, PT, FI, SV, PL.

A SZEMINÁRIUM TITKÁRSÁGÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI

A rendezvény 
titkársága

Telefonszám Cím E-mail cím 

Ana DUMITRACHE
ügyintéző

+32.2.284.14.16 LIBE Titkárság
Európai Parlament 
rue Wiertz 
RMD 1J 038
1047 Brüsszel

Ryszard DE GROOT
asszisztens

+32.2.284.07.95 LIBE Titkárság
Európai Parlament 
rue Wiertz 
RMD 1J 036
1047 Brüsszel

Anne DE CONINCK
titkárnő

+32.2.284.21.79 LIBE Titkárság
Európai Parlament
rue Wiertz
RMD 01J026
1047 Brüsszel

ip-libe@europarl.eu.int
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