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**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban).  Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról
(COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2005)0690)1,

– tekintettel az EU-Szerződés 34. cikkére valamint a 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

– tekintettel az EU-Szerződés 39. cikke (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács 
konzultált a Parlamenttel (C6-0052/2006),

– tekintettel eljárási szabályzat 93. és 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére 
(A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a javaslatot annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot a javaslatának megfelelő, az EK-Szerződés 250. cikkének (2) 
bekezdése szerinti módosítására;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen 
módosítani kívánja a javaslatot;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1. cikk a) pont

a) azon részletes szabályok meghatározása, 
hogy egy olyan tagállam, ahol egy másik 
állam állampolgárával szemben ítéletet 
hirdettek (a továbbiakban: az ítélethozatal 
szerinti tagállam) hogyan továbbítja az 

a) azon részletes szabályok meghatározása, 
hogy egy olyan tagállam, ahol egy másik 
állam állampolgárával szemben ítéletet 
hirdettek (a továbbiakban: az ítélethozatal 
szerinti tagállam) hogyan továbbítja az 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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ítéletet az elítélt személy állampolgársága 
szerinti tagállamnak (a továbbiakban: az 
állampolgárság szerinti tagállam);

ítéletről szóló tájékoztatást az elítélt 
személy állampolgársága szerinti 
tagállamnak (a továbbiakban: az 
állampolgárság szerinti tagállam);

Indokolás

Az angol nyelvű változat szerint az ítélethozatal szerinti tagállam a tájékoztatást 
„továbbíthatja” (may transmit); itt azonban nem lehetőségről, hanem kötelezettségről van 
szó.

Módosítás: 2
2. cikk a) pont

a) „büntetőítélet”: büntetőbíróság vagy 
közigazgatási hatóság által hozott olyan
jogerős határozat, mely ellen 
büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező 
bírósághoz jogorvoslat nyújtható be, és
amely határozat megállapítja egy személy 
bűncselekményben vagy olyan 
cselekményben való bűnösségét, amely a 
nemzeti jog szerint jogellenes, büntetendő 
cselekmény.

a) „büntetőítélet”: büntetőbíróság által 
hozott olyan jogerős határozat, amely 
megállapítja egy személy 
bűncselekményben vagy olyan 
cselekményben való bűnösségét, amely a 
nemzeti jog szerint büntetendő;  

Indokolás

A módosítás első része nem érinti a magyar nyelvű változatot.

A büntetőítélet meghatározásának általános hatályúnak kell lennie, és a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően ki kell terjednie a kevésbé súlyos és kisebb bűncselekményekre 
és szabálysértésekre. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy egyes tagállamokban kisebb 
bűncselekmények és szabálysértések többszöri elkövetése bűncselekmény elkövetésének felel 
meg.

Módosítás: 3
3. cikk (1) bekezdés

(1) E kerethatározat végrehajtása céljából 
valamennyi tagállam kijelöl egy központi 
hatóságot. A 4. cikk értelmében történő 
információküldés és a 6. és 7. cikk 
értelmében történő kérelmekre való 

(1) E kerethatározat végrehajtása céljából 
valamennyi tagállam kijelöl egy központi 
hatóságot. A 4. cikk értelmében történő 
információküldés és a 7. cikk értelmében 
történő tájékoztatás iránti kérelmekre való 
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válaszadás céljából azonban a tagállamok 
egy vagy több központi hatóságot is 
kijelölhetnek.

válaszadás céljából azonban a tagállamok 
egy vagy több központi hatóságot is 
kijelölhetnek.

Indokolás

A tájékoztatás iránti kérelmekre való válaszadást a javaslat 7. cikke szabályozza.

Módosítás: 4
4. cikk (1) bekezdés

(1) Valamennyi tagállam meghozza a 
szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a 
területén hozott valamennyi 
büntetőítélethez, azok nemzeti bűnügyi 
nyilvántartásba történő továbbítása 
alkalmával, az elítélt személy 
állampolgárságát is bejegyezzék, 
amennyiben e személy az egyik tagállam 
állampolgára.

(1) Valamennyi tagállam meghozza a 
szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a 
területén hozott valamennyi 
büntetőítélethez – a bűnügyi 
nyilvántartásba történő bejegyzést 
követően –, azok nemzeti bűnügyi 
nyilvántartásba történő továbbítása 
alkalmával, az elítélt személy 
állampolgárságát vagy állampolgárságait
is bejegyezzék, amennyiben e személy egy 
másik tagállam állampolgára.

Indokolás

Az eredeti cikk a büntetőítéletek továbbítására vonatkozó kötelezettségre helyezi a hangsúlyt, 
de nem tesz említést az ezt megelőző kötelezettségről, amely szerint az ítéletet az ítélethozatal 
szerinti állam bűnügyi nyilvántartásába be kell jegyezni. Elképzelhető, hogy az elítéltnek több 
állampolgársága van.

Módosítás: 5
4. cikk (2) bekezdés második albekezdés

Amennyiben az érdekelt több tagállam 
állampolgára, az információkat e 
tagállamok mindegyikének továbbítják, 
beleértve azt is, ha az elítélt személy annak 
a tagállamnak az állampolgára, amelynek 
területén elítélték.

Amennyiben ismert, hogy az elítélt 
személy több tagállam állampolgára, az 
információkat e tagállamok mindegyikének 
továbbítják, beleértve azt is, ha az elítélt 
személy annak a tagállamnak az 
állampolgára, amelynek területén elítélték.
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Indokolás

Egyes esetekben nem biztos, hogy ismert az elítélt kettős állampolgársága.

Módosítás: 6
4. cikk (3) bekezdés

(3) A büntetőítéletekkel kapcsolatos 
információk továbbítása magában foglalja 
annak megemlítését is, hogy az ítélet 
bejegyzése meddig marad az ítélethozatal 
szerinti tagállam nyilvántartásában, 
összhangban az ítélethozatal szerinti 
tagállamnak az ítélet állampolgárság 
szerinti tagállamhoz történő továbbítása 
idején hatályos nemzeti jogszabályaival.

törölve

Indokolás

E kötelezettségnek azok a tagállamok nem tudnának eleget tenni, amelyekben a nemzeti 
jogszabályok a büntetőítélet letöltésén kívül további feltételeket szabnak meg ahhoz, hogy az 
ítéletet töröljék a nyilvántartásból, így például az ítéletben rögzített kártérítés megfizetését.

Módosítás: 7
4. cikk (4) bekezdés

(4) Az ítélethozatal szerinti tagállam 
jogszabályai alkalmazásában a 
későbbiekben hozott olyan intézkedéseket, 
amelyek a bűnügyi nyilvántartásban 
szereplő információk módosítását vagy 
törlését vonják maguk után, beleértve az 
információk megőrzésének időtartamát 
érintő változásokat is, az ítélethozatal 
szerinti tagállam központi hatósága 
haladéktalanul továbbítja az 
állampolgárság szerinti tagállam központi 
hatóságának.

(4) A bűnügyi nyilvántartásban szereplő 
információk mindennemű módosításáról
vagy utólagos törléséről az ítélethozatal 
szerinti tagállam központi hatósága 
haladéktalanul tájékoztatja az 
állampolgárság szerinti tagállam központi
hatóságát.  

Indokolás

Az ítélethozatal szerinti tagállam bűnügyi nyilvántartásában szereplő információk 
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frissítéséről vagy módosításáról azonnal tájékoztatni kell az állampolgárság szerinti államot 
annak érdekében, hogy az utóbbi bűnügyi nyilvántartásában szereplő adatokat is naprakésszé 
tehessék.

Módosítás: 8
5. cikk (1) bekezdés

(1) Az állampolgárság szerinti tagállam 
központi hatósága teljességében megőrzi a 
4. cikk értelmében hozzá továbbított 
információkat, hogy azokat a 7. cikknek 
megfelelően továbbadhassa.

(1) Az állampolgárság szerinti tagállam 
központi hatósága teljességében megőrzi a 
4. cikk (2) és (4) bekezdése és a 11. cikk
értelmében hozzá továbbított 
információkat, hogy azokat a 7. cikknek 
megfelelően továbbadhassa.

Indokolás

A módosítás első része nem érinti a magyar nyelvű változatot.

Az információk tartalma tekintetében helyénvalóbb a 11. cikkre hivatkozni. A módosítás célja 
továbbá, hogy megakadályozza az információ torzulását, amit az adatkategóriák ítélethozatal 
szerinti tagállam és állampolgárság szerinti tagállam közötti átváltása okozhat.

Módosítás: 9
5. cikk (3) bekezdés

(3) Az állampolgárság szerinti tagállam 
csak a (2) bekezdésnek megfelelően 
naprakésszé tett információkat használhatja 
fel. A (2) bekezdésben említett 
kötelezettség az adott személyt – egy 
nemzeti eljárás keretében – semmiképpen 
nem hozhatja kedvezőtlenebb helyzetbe, 
mintha a büntetőítéletet a nemzeti bíróság 
hozta volna meg.

(3) Az állampolgárság szerinti tagállam 
csak a (2) bekezdésnek megfelelően 
naprakésszé tett információkat használhatja 
fel.

Indokolás

A törölt mondatban megfogalmazott szabály a javaslat tartalmától idegen. 
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Módosítás: 10
6. cikk (1) bekezdés

(1) Amikor egy tagállam nemzeti bűnügyi 
nyilvántartásában szereplő információkra 
irányuló kérelmet nyújtanak be, a központi 
hatóság – a nemzeti jognak megfelelően –
kérelmezheti egy másik tagállam központi 
hatóságától a bűnügyi nyilvántartás 
kivonatát és az azzal kapcsolatos 
információkat.

(1) Amikor – egy személy ellen folytatott 
büntetőeljárás keretében vagy a 
büntetőeljáráson kívül bármilyen más 
okból – egy tagállam nemzeti bűnügyi 
nyilvántartásában szereplő információkra 
irányuló kérelmet nyújtanak be, a központi 
hatóság – a nemzeti jognak megfelelően –
kérelmezheti egy másik tagállam központi 
hatóságától a bűnügyi nyilvántartás 
kivonatát és az azzal kapcsolatos 
információkat.

Indokolás

A javaslat 7. cikkében említett két eset fel kell sorolni.

Módosítás: 11
6. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Ha a büntetőeljáráson kívül eső 
okokból nyújtanak be az állampolgárság 
szerinti állam bűnügyi nyilvántartásában 
szereplő információkra irányuló kérelmet, 
a kérelmező tagállamnak meg kell 
indokolnia a kérelmet.

Indokolás

A módosítás összhangban áll a javaslat 9.2. cikkének szövegezésével és meghatározza azokat 
az eseteket, amelyekben az ilyen információk – a körülményektől függően – vagy az 
ítélethozatal vagy az állampolgárság szerinti állam jogszabályai szerint a büntetőeljáráson 
kívüli felhasználás céljával továbbíthatók.

Módosítás: 12
6. cikk (2) bekezdés

(2) Amikor egy személy saját bűnügyi 
nyilvántartásával kapcsolatban nyújt be 
információkérelmet, a kérelem helye 

(2) Amikor egy személy saját bűnügyi 
nyilvántartásával kapcsolatban nyújt be 
információkérelmet, a kérelem helye 
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szerinti tagállam – a nemzeti jognak 
megfelelően – kérheti egy másik tagállam 
központi hatóságától a bűnügyi 
nyilvántartás kivonatát, valamint az ahhoz 
kapcsolódó információkat, amennyiben az 
érdekelt a megkereső vagy a megkeresett 
tagállam állampolgára vagy volt 
állampolgára.

szerinti tagállam – a nemzeti jognak 
megfelelően – kéri egy másik tagállam 
központi hatóságától a bűnügyi 
nyilvántartás kivonatát, valamint az ahhoz 
kapcsolódó információkat, amennyiben az 
érdekelt a megkereső vagy a megkeresett 
tagállam területén lakik vagy lakott, illetve
a megkereső vagy a megkeresett tagállam 
állampolgára vagy állampolgára volt.

Indokolás

Ha az érdekelt más tagállam területén lakik vagy lakott – és ezt megerősítik –, a másik 
államtól történő információkérés nem függhet annak az államnak akaratától, amelyikhez a 
kérelmet benyújtották.

Módosítás: 13
7. cikk (1) bekezdés a) pont

a) nemzeti ítéletek; a) a bűnügyi nyilvántartásba bevezetett 
nemzeti ítéletek;

Indokolás

Cél annak tisztázása, hogy csak a bevezetett büntetőítéletek válthatnak ki joghatást, azaz azok 
nem, amelyeket a letöltés miatt már töröltek. A módosítást a következő módosítással együtt 
kell értelmezni annak elkerülése érdekében, hogy az információcserét akadályozó, túlságosan 
összetett rendszer jöjjön létre.

Módosítás: 14
7. cikk (1) bekezdés b) pont

b) az egyéb tagállamok által hozott, e 
kerethatározat végrehajtását követően, a 
4. cikk alkalmazásában továbbított 
ítéletek, ahogyan azokat az 5. cikk (1) és 
(2) bekezdése szerint megőrizték;

törölve

Indokolás

Ilyen szabály alkalmazása felesleges összetettséget eredményezne azáltal, hogy olyan 
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viszonyítási alapot tenne szükségessé, amely lehetővé teszi e javaslat hatálybalépése előtt, 
illetve az az után bejegyzett és ezért a javaslat rendelkezéseinek megfelelően frissített ítéletek 
megkülönböztetését.

Módosítás: 15
7. cikk (1) bekezdés c) pont

c) az egyéb tagállamok által hozott és e 
kerethatározat végrehajtását megelőzően 
továbbított ítéletek;

törölve

Indokolás

Ilyen szabály alkalmazása felesleges összetettséget eredményezne azáltal, hogy olyan 
viszonyítási alapot tenne szükségessé, amely lehetővé teszi e javaslat hatálybalépése előtt, 
illetve az az után bejegyzett és ezért a javaslat rendelkezéseinek megfelelően frissített ítéletek 
megkülönböztetését.

Módosítás: 16
7. cikk (1) bekezdés d) pont

d) egy harmadik ország által hozott és 
számára továbbított ítéletek.

d) egy harmadik ország által hozott és 
számára továbbított, illetve a bűnügyi 
nyilvántartásba bevezetett ítéletek.

Indokolás

Cél annak tisztázása, hogy csak a bevezetett, azaz nem törölt büntetőítéletek válthatnak ki 
joghatást.

Módosítás: 17
7. cikk (2) bekezdés első albekezdés

(2) Amennyiben az állampolgárság szerinti 
tagállam központi hatóságának, a 6. 
cikkben előírt feltételek szerint, 
büntetőeljárástól eltérő célokra nyújtanak 
be a bűnügyi nyilvántartásban szereplő 

(2) Amennyiben az állampolgárság szerinti 
tagállam központi hatóságának, a 6. 
cikkben előírt feltételek szerint, 
büntetőeljárástól eltérő célokra nyújtanak 
be a bűnügyi nyilvántartásban szereplő 
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információkra irányuló kérelmet, a 
központi hatóság azokat a nemzeti 
ítéletekre és a harmadik országok által 
hozott, hozzá továbbított ítéletekre
vonatkozó nemzeti jogszabályoknak 
megfelelően válaszolja meg.

információkra irányuló kérelmet, arra a 
központi hatóság a nemzeti 
jogszabályainak megfelelően a bűnügyi 
nyilvántartásba bevezetett nemzeti ítéletek 
és harmadik országok által hozott, hozzá 
továbbított ítéletek tekintetében válaszol.

Indokolás

Cél annak rögzítése, hogy csak a bevezetett büntetőítéletek válthatnak ki hatást, azaz azok 
nem, amelyeket a letöltés miatt már töröltek, valamint a továbbítható információ 
meghatározása.

Módosítás: 18
7. cikk (2) bekezdés második albekezdés

Az állampolgárság szerinti tagállam 
azonnal tisztázza az ítélethozatal szerint 
tagállammal, hogy továbbíthatja-e – és ha 
igen, milyen mértékben – a megkereső 
tagállam központi hatóságának az utóbbi 
által hozott ítéletetekkel kapcsolatos, és az 
előbbinek továbbított információkat.

Az ítélethozatal szerinti tagállam által 
átadott információ esetében a kapott 
információt az állampolgárság szerinti 
tagállam központi hatósága továbbítja. Az 
információ 4. cikknek megfelelően történő 
átadásakor az ítélethozatal szerinti 
tagállam központi hatósága tájékoztatja az 
állampolgárság szerinti tagállam központi 
hatóságát arról, hogy az előbbi által 
kiszabott ítéletekre vonatkozó információt 
az utóbbi csak az ítélethozatal szerinti 
tagállam beleegyezésével továbbíthatja 
más kérelmező tagállam központi 
hatóságának. 

Indokolás
Általános szabályként megengedett, hogy az információt az állampolgárság vagy az 
ítélethozatal szerinti tagállamtól eltérő kérelmező tagállamnak továbbítsák, kivéve ha egyedi 
indokolással ezzel ellentétes utasítást adnak. A javaslatban eredetileg szereplő rendszer 
megnehezítené az információcserét.

Módosítás: 19
7. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdés

Az ítélethozatal szerinti tagállam központi Amennyiben kérni kell az ítélethozatal 
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hatósága olyan határidőn belül válaszol az 
állampolgárság szerinti tagállam központi 
hatóságának, amely lehetővé teszi, hogy ez 
utóbbi betartsa a 8. cikkben a válaszadási 
határidőre vonatkozóan előírtakat.

szerinti tagállam hozzájárulását, annak
központi hatósága olyan határidőn belül 
válaszol az állampolgárság szerinti 
tagállam központi hatóságának, amely 
lehetővé teszi, hogy ez utóbbi betartsa a 8. 
cikkben a válaszadási határidőre 
vonatkozóan előírtakat.

Indokolás

A 18. módosítással összhangban álló módosítás.

Módosítás: 20
7. cikk (3) bekezdés

(3) Amennyiben egy harmadik ország a 
kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 
1959. évi európai egyezmény 13. cikke 
értelmében a bűnügyi nyilvántartásban 
szereplő információkra irányuló kérelmet 
nyújt be az állampolgárság szerinti 
tagállamnak, az állampolgárság szerinti 
tagállam azt a nemzeti ítéletekre és a 
harmadik országok által hozott, hozzá 
továbbított ítéletekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően válaszolja 
meg.

törölve

Mielőtt az állampolgárság szerinti 
tagállam a kölcsönös bűnügyi 
jogsegélyről szóló, 1959. évi európai 
egyezmény 13. cikke értelmében a más 
tagállamok területén hozott, hozzá 
továbbított ítéleteket továbbítja egy 
harmadik országnak, tisztázza az 
ítélethozatal szerint tagállammal, hogy 
továbbíthatja-e – és ha igen, milyen 
mértékben – ezen információkat a 
megkereső harmadik országnak.
Az ítélethozatal szerinti tagállam központi 
hatósága ésszerű határidőn belül válaszol 
az állampolgárság szerinti tagállam 
központi hatóságának.
A nemzeti, harmadik országokban hozott, 
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valamint egy másik tagállamban hozott 
büntetőítéletekkel kapcsolatos 
információkat az állampolgárság szerinti 
tagállam egyidejűleg adja át a megkereső 
harmadik országnak.

Indokolás

A bekezdés törlésével ugyanaz a cél valósul meg, amely a szövegben szerepel, mivel az 
állampolgárság szerinti államtól eltérő tagállamok esetében a kiszabott ítéletekkel 
kapcsolatos információ harmadik országnak történő továbbítására továbbra is az 1959. évi 
egyezmény rendelkezéseit alkalmaznák.

Módosítás: 21
7. cikk (4) bekezdés

(4) Amennyiben bűnügyi nyilvántartásban 
szereplő információkra irányuló kérelmet 
intéznek egy, az állampolgárság szerinti 
tagállamtól eltérő tagállam központi 
hatóságának, ez utóbbi átadja a megkereső 
tagállam központi hatóságának a nemzeti
ítéletekkel kapcsolatos információkat.
Amennyiben a kérelmet büntetőeljárástól 
eltérő célokra nyújtják be, a központi 
hatóság azt a nemzeti jognak megfelelően 
válaszolja meg.

(4) Amennyiben bűnügyi nyilvántartásban 
szereplő információkra irányuló kérelmet 
intéznek egy, az állampolgárság szerinti 
tagállamtól eltérő tagállam központi 
hatóságának, a tagállam, amelyikhez a 
kérést intézték, átadja a megkereső 
tagállam központi hatóságának a bűnügyi 
nyilvántartásában szereplő ítéletekkel 
kapcsolatos információkat. Amennyiben a 
kérelmet büntetőeljárástól eltérő célokra 
nyújtják be, a megkeresett tagállam
központi hatósága azt a nemzeti jognak 
megfelelően válaszolja meg.

Indokolás

Cél annak rögzítése, hogy csak a bevezetett büntetőítéletek válthatnak ki hatást, azaz azok 
nem, amelyeket a letöltés miatt már töröltek, valamint a továbbítható információ 
meghatározása.

Módosítás: 22
9. cikk (3) bekezdés

(3) Az (1) és (2) bekezdés ellenére, a 7. 
cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján 

(3) Az (1) és (2) bekezdés ellenére, a 7. 
cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján 
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továbbított személyes adatokat a 
megkereső tagállam felhasználhatja egy, a 
közbiztonságot fenyegető azonnali és 
komoly veszély megelőzésére.

továbbított személyes adatokat a 
megkereső tagállam felhasználhatja egy, a 
közbiztonságot fenyegető azonnali és 
komoly veszély megelőzésére. Ilyen 
esetekben a nemzeti adatvédelmi 
hatóságot értesítik személyes adatok 
felhasználásáról. 

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a nemzeti adatvédelmi hatóságok megerősíthessék, hogy az adatok 
említett esetekben történő felhasználása rendkívüli eset.

Módosítás: 23
9. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy a 7. cikk (3) 
bekezdése értelmében egy harmadik 
országnak továbbított személyes adatokra 
ugyanolyan felhasználási korlátozások 
vonatkozzanak, mint amilyenek e cikk (1), 
(2) és (3) bekezdése alapján a 
tagállamokra vonatkoznak.

törölve

Indokolás

A javaslat 7. cikk (3) bekezdését törlő 19. módosítással összhangban álló módosítás.

Módosítás: 24
11. cikk (2) bekezdés a) pont

a) az ítélet tárgyát képező személyre 
vonatkozó információk (név, keresztnevek, 
születési idő, születési hely, adott esetben 
álnév vagy alias, nem, állampolgárság, jogi 
forma, jogi személyeknél a székhely...);

a) az ítélet tárgyát képező személyre 
vonatkozó információk (név, keresztnevek, 
korábbi név, születési idő, születési hely 
(település és ország), adott esetben álnév 
vagy alias, nem, állampolgárság, jogi 
forma, jogi személyeknél a székhely...);
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Indokolás

Tekintettel a név- és személyazonosság megváltoztatásának számos példájára, szükséges a 
felsorolás korábbi névvel történő kiegészítése.

Módosítás: 25
11. cikk (2) bekezdés b) pont

b) az ítélet formájára vonatkozó 
információk (idő és hely, az ítéletet hozó 
hatóság neve és jellege);

b) az ítélet formájára vonatkozó 
információk (idő és hely, amennyiben 
ismert, hivatkozási szám, az ítéletet hozó 
hatóság neve és jellege);

Indokolás

A bírósági határozat hivatkozási száma – amennyiben ismert – segítheti az azonosítást.

Módosítás: 26
11. cikk (2) bekezdés c) pont

c) a büntetőítélet alapjául szolgáló tettekre 
vonatkozó információk (idő, hely, jelleg, 
jogi minősítés, alkalmazandó büntetőjog);

c) a büntetőítélet alapjául szolgáló tettekre 
vonatkozó információk (idő, jelleg, jogi 
minősítés, alkalmazandó büntetőjog);

Indokolás

A bűncselekmény elkövetésének helye nem fontos az ítélet más büntetőeljárásokra gyakorolt 
hatása szempontjából. Egyes tagállamokban a bűnügyi nyilvántartásában szereplő adatok 
közé nem vezetik be a bűncselekmény elkövetésének helyét.

Módosítás: 27
14. cikk (5) bekezdés

(5) E kerethatározat nem befolyásolja a 
tagállamok közötti két- vagy többoldalú 
megállapodások kedvezőbb 
rendelkezéseinek alkalmazását.

(5) E kerethatározat nem befolyásolja a 
tagállamok közötti két- vagy többoldalú 
megállapodások vagy egyezmények 
kedvezőbb rendelkezéseinek alkalmazását.
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Indokolás

A 17. módosítással összhangban álló módosítás.
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INDOKOLÁS

Előzmények 

A különböző fajta ítéletekkel, letartóztatásokkal, házkutatási és letartóztatási parancsokkal 
kapcsolatos információkat, az elítéltet azonosító adatokat és kapcsolódó büntetett előéletét az 
egyes tagállamok nemzeti jogszabályainak megfelelően bevezetik a bűnügyi nyilvántartásba. 
A bűnügyi nyilvántartás alapvető célja, hogy teljes képet nyújtson egy személy bűnügyi 
előéletéről. Ennek aztán számos alkalmazása lehet, így többek között a gyanúsítottak 
azonosítása, egy folyamatban lévő nyomozás elősegítése, büntetőeljárás során az ítélet 
súlyosságának meghatározása, illetve egy személy becsületességének és alkalmasságának 
megállapítása. A nyilvántartások vezetése eleget tesz annak a szükségletnek, hogy az egy 
adott állam területén élő állampolgárok vagy személyek ellen hozott ítéletekről szóló adatokat 
feljegyezzék és megőrizzék. Érintetlen maradt az az alapelv, amely szerint valamennyi 
tagállamnak központosítania kell a saját állampolgáraival kapcsolatban hozott 
büntetőítéletekre vonatkozó információkat (állampolgárság elve). 

Az Európai Unióban azonban a gyakori határátlépések miatt egyre több állampolgárt ítélnek 
el az állampolgársága szerinti országon kívül. Alapvető kérdés ezért, hogy mi legyen azzal az 
információval, amely olyan személyek büntetőítéletére vonatkozik, akik egy adott államnak 
nem is állampolgárai és ott lakhellyel sem rendelkeznek, ám abban a tagállamban ítélték el 
őket; hogyan kellene nyilvántartani ezeket, és utólag kit kellene értesíteni. Jelenleg az Európai 
Unióban nincsenek egységes feltételei a külföldi ítéletek nyilvántartásának (mivel ez 
kizárólagos nemzeti hatáskör alá tartozik). Egyrészt vannak olyan tagállamok, amelyek 
bűnügyi nyilvántartásaikba nem vezetik be az állampolgáraikra külföldön kiszabott 
büntetőítéleteket. Másrészt azok az államok, amelyek megteszik a fent említett bevezetést, 
eltérő feltételeket alkalmaznak. A bűnügyi előzményekkel kapcsolatban nyilvántartásba vett 
adatok tehát államról államra különböznek. A különböző adatok bevezetése mellett a 
tagállamok közötti információcsere jelenlegi rendszere sem megfelelő és nem segíti a 
hatékony és egyértelmű határokon átnyúló használatot. 

A tagállamok jogrendszerei sokféleségének, valamint az igazságszolgáltatás és valamennyi 
létező európai mechanizmus függetlenségének hiánytalan tiszteletben tartása mellett egyre 
nagyobb igény van a jog érvényesülésén alapuló európai térség megszilárdítására annak 
érdekében, hogy az EU minden állampolgára számára biztosítottak legyenek az alapvető 
jogok és szabadságok, és az Unió egész területén sehol se lehessen megkérdőjelezni a 
jogállamiságot és a kölcsönös bizalmat. E tekintetben elő kellene segíteni az igazságügyi 
együttműködést, amelyen belül az információcsere alapvető problémát jelent. 

A javaslat célja a kommunikáció javítása és a bűnügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos 
információkra vonatkozó, tagállamok közötti kérelmek pontos, hiánytalan és kimerítő 
teljesítése. 

E tekintetben további előrelépés szükséges olyan európai mechanizmusok létrehozása 
érdekében, amelyek automatizált mechanizmusokon keresztül és egy egységes európai 
formátum alapján elősegítik az információcsere egyöntetű, könnyen érthető és számítógéppel 
támogatott formáját.  
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Jelenlegi jogi keret 

A büntetőítéletekkel kapcsolatos információkat a tagállamok jelenleg a kölcsönös bűnügyi 
jogsegélyről szóló, 1959. évi európai egyezmény (az Európa Tanács egyezménye, a 
továbbiakban: az 1959. évi egyezmény) által – konkrétan annak 13. és 22. cikkében, és az 
1978. március 17-i kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkében – előírt mechanizmusok szerint 
osztják meg egymás között. 

E rendelkezések a következőket szabályozzák:  

– a bűnügyi nyilvántartás részeinek megosztása az egyezmény felei között (13. cikk) és  

– évente egyszer a más szerződő tagállamok állampolgáraira kiszabott ítéletek kölcsönös és 
automatikus továbbítására vonatkozó kötelezettség (22. cikk). 

Ennek ellenére az 1959. évi egyezményen alapuló mechanizmus nem megfelelő.
Az egyes szerződő tagállamok nemzeti ítéleteiről szóló információ automatikus továbbítása 

(22. cikk) gyakran nem megfelelő, sőt néha nem is megy végbe. 
A 13. cikkben meghatározott kölcsönös segítségnyújtásra irányuló kérelem alapján kért 
információkra oly bonyolult eljárás vonatkozik, hogy az esetek többségében a bíróságok 
inkább nem kérnek tájékoztatást. Ez azt jelenti, hogy más tagállamok állampolgárait gyakran 
csak az eljárás szerinti országban regisztrált bűnügyi előzmények alapján ítélik el, és 
figyelmen kívül hagyják a más tagállamokban, így elsősorban az érintett személyek 
állampolgársága szerinti tagállamban nyilvántartásba vett előzményeket. 

A javaslat háttere 

Október 13-án a Bizottság elfogadta a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk 
cseréjéről szóló tanácsi határozat első tervezetét, amelynek célja az volt, hogy rövidtávon 
fejlessze az 1959. évi egyezmény mechanizmusait. A határozat azonban lényegesen nem 
módosítja azokat, és csak az első lépést tette meg a működési zavarok orvoslása felé. E 
javaslat célja, hogy mélyrehatóan megreformálja e mechanizmusokat, azt biztosítandó, hogy 
az állampolgárság szerinti tagállam képes legyen gyorsan, pontosan és hiánytalanul 
megválaszolni a hozzá intézett kérelmeket.  

Nem szabad megfeledkezni az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új 
büntetőeljárásban való figyelembevételéről szóló tanácsi kerethatározatról sem. A Bel- és 
Igazságügyi Tanács 2006. december 4–5-i ülésén e határozat alkalmazásáról általános 
megállapodás született; ez azonban addig nem lehet hatékony, amíg nem hoznak létre a 
bűnügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos információcserét elősegítő mechanizmusokat.  

Az ítéletekről szóló információ automatikus továbbítása 

A javaslat az ítéletekről illetve a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk módosítását 
vagy törlését maguk után vonó fejleményekről szóló, azonnali vagy a lehető legrövidebb időn 
belüli (azaz nem csak évente egyszeri) rendszeres információcserét ír elő a tagállamok 
számára. E mellett az állampolgárság szerinti állam összegyűjti és frissíti a továbbított 
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információt (ugyanarról a személyről és ugyanarról az ítéletről valamennyi nyilvántartásban 
azonos információnak kell szerepelnie). E szabályok ugyanakkor nem eredményezhetnek az 
adott személlyel szemben kedvezőtlenebb elbánást, mint ha a büntetőítéletet nemzeti bíróság 
hozta volna.  

Például, ha a nemzeti bűnügyi nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos nemzeti 
szabályok nemzeti ítélet esetében az ítélet törlését eredményeznék, az állampolgárság szerinti 
tagállam többé nem használhatná fel ezen információkat nemzeti eljárás keretében; viszont 
egy másik tagállam kérésére továbbra is továbbíthatná azokat. 

A csere hatékony és pontos működése érdekében az ítéletekre vonatkozó információnak ki 
kell terjednie az elítélt állampolgárságára és arra az időtartamra, amíg a bejegyzés szerepel az 
ítélethozatal szerinti állam nyilvántartásában. 

Információcsere kérvény alapján 

A tagállamok központi hatóságai, saját bűnügyi nyilvántartásukkal kapcsolatban (egy 
tagállam központi hatóságán keresztül) magánszemélyek, illetve harmadik országok (az 1959. 
évi egyezmény 13. cikke szerint) kérhetnek a nemzeti bűnügyi nyilvántartásokra vonatkozó 
információt. Az információcsere megkönnyítése érdekében, a kérelmező központi hatóságnak 
az „egységes európai formátumot” alkalmazva kell benyújtania kérelmét (kivéve a harmadik 
államokat).   

Az információcsere felgyorsítása érdekében a határozatra irányuló javaslat a válaszadási 
határidőket is szabályozza. A javaslat tíz munkanapban szabja meg a válaszadásra 
rendelkezésre álló időt. Amennyiben magánszemély kér információt saját bűnügyi 
nyilvántartásáról, a javaslat szerint húsz munkanapon belül kell válaszolni. A harmadik 
országok által benyújtott kérvényeket az 1959. évi egyezmény szabályozza, amelyben nem 
szerepelnek határidők.  

Az ítéletekkel kapcsolatos információkérelem megválaszolása tekintetében a javaslat három 
eljárást határoz meg: 

1. Amennyiben az állampolgárság szerinti tagállamtól egy másik tagállam kér információt: 

– ha büntetőeljárás keretében kérik az információt, az állampolgárság szerinti állam 
nyilvántartásaiban szereplő valamennyi ítéletről tájékoztatást kell nyújtani: nemzeti, egy 
másik tagállamban vagy egy harmadik országokban hozott büntetőítéletek; 

– ha nem büntetőeljárás keretében kérik az információt, az állampolgárság szerinti állam 
jogszabályainak megfelelően ad tájékoztatást a nemzeti, illetve harmadik országokban hozott 
büntetőítéletekről. Mindazonáltal a más tagállamokban hozott büntetőítéletek esetében az 
állampolgárság szerinti államnak egyeztetnie kell, hogy továbbíthatja-e a kapott információt, 
és ha igen, milyen mértékig.  

2. Amennyiben harmadik állam kér információt az állampolgárság szerinti tagállamtól (az 
1959. évi egyezmény 13. cikkével összhangban), a nemzeti büntetőítéletekről szóló 
információt a tájékoztatást nyújtó tagállam nemzeti jogának megfelelően kell továbbítani épp 



PE 386.552v01-00 22/23 PR\659126HU.doc

HU

úgy, mint a harmadik országok által hozott információk esetében. Amennyiben a kért 
információ más tagállamban hozott büntetőítéleteket is tartalmaz, az állampolgárság szerinti 
államnak egyeztetnie kell, hogy továbbíthatja-e a kapott információt, és ha igen, milyen 
mértékig.  

3. Amennyiben nem az állampolgárság szerinti tagállamtól kér egy másik tagállam 
tájékoztatást, a megkeresett állam a nemzeti büntetőítéletekre vonatkozó információt 
továbbítja.  Ha az információkérés nem kapcsolódik büntetőeljáráshoz, a megkeresett állam a 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően válaszol. 

Az előadó megjegyzései/javaslatai 

Az előadó megelégedéssel fogadta a bizottsági javaslatot. Úgy véli, hogy a javasolt 
mechanizmus megvalósítása érdemben járulna hozzá a bűnüldözés területén születő 
határozatok jóváhagyásához.  

Az előadó számos módosítást javasol a javaslat teljesebbé és egyértelműbbé tétele érdekében. 
Bizonyos módosítások célja az, hogy a javaslatot összhangba hozzák az Európai Unió más 
tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről szóló 
kerethatározattal. 

A javaslatot egyértelműen és pontosan kell megfogalmazni. El kell kerülni az olyan feltételes 
megfogalmazásokat, amelyek azt sugallhatják, hogy az információ továbbítása a tagállamok 
jóindulatától függ. Ugyancsak fontos, hogy a javaslat jogi terminológiája valamennyi nyelvi 
változatban megegyezzen az egyes tagállamokban alkalmazottal. 

A büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés gyakorlati hatékonyságának 
javítása érdekében szükséges fenntartani a Bizottság által javasolt mechanizmust, amely 
szerint: 

1. az állampolgárság szerinti tagállam felelős a saját állampolgárai ellen hozott ítéletekre 
vonatkozó információ megőrzéséért; 

2. a bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó információnak az ítélethozatal szerinti tagállamban 
történő módosítását vagy törlését az állampolgárság szerinti tagállamban is ugyanilyen 
módosításnak vagy törlésnek kell követnie.  

Hangsúlyozni kell a bűnügyi nyilvántartás módosítására vagy törlésére vonatkozó rendszer 
fontosságát. Értelemszerűen két lehetőség létezik: vagy az állampolgárság szerinti, vagy pedig 
az ítélethozatal szerinti tagállam jogszabályainak megfelelően hajtják végre a módosításokat 
és törléseket.  

Az első lehetőség következtében az elítélt állampolgárságától függően a többi tagállam vagy 
tudomást szerez a nemzeti bíróság által hozott ítéletből eredő büntetett előéletről, vagy nem.  
Amennyiben egy másik tagállam információt kér a nemzeti nyilvántartásról, nincs feltétlenül 
tisztában az adott személyre vonatkozó valamennyi információval, hanem csak azokkal, 
amelyeket az állampolgárság szerinti állam – saját jogszabályainak megfelelően – megőrzött.  
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Az ítélethozatal szerinti tagállam jogszabályainak alkalmazása megfelelőbbnek tűnik, mivel –
bár a bejegyzések megőrzésének időtartamára nem feltétlenül vonatkoznak azonos szabályok 
– elkerülhetők az állampolgárságból fakadó torzulások és biztosított a bűnügyi 
nyilvántartásokban található adatok sérthetetlensége. 

Végezetül a határozat nem támaszthat a tagállamok számára olyan nehezen teljesíthető 
feltételeket, amelyek akadályozhatják az információcserét. A határozattervezetben szereplő 
egyes javaslatok olyan további nyilvántartások vagy mutatók bevezetését tennék szükségessé, 
amelyek kétségkívül hátráltatnák a szabályozás célját képező mechanizmus megvalósítását. 


