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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**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 módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. 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
(5968/2008 – C6-0067/2008 – 2005/0267(CNS))

(Konzultációs eljárás - ismételt konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács tervezetére (5968/2008),

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

– tekintettel 2007. június 21-i álláspontjára1,

– tekintettel az EU-Szerződés 31. cikkére, valamint 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

– tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0067/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 93. cikkére, 51. cikkére és 55. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére 
(A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Tanács javaslatát 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, ha az általa jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

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

5. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az Európai Unióról szóló Szerződéshez, az 
Európai Unió Működéséről szóló Szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződéshez csatolandó átmeneti intézkedéseket tartalmazó jegyzőkönyv 10. 
cikkét érintő 50. számú nyilatkozattal összhangban a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépését követően biztosítsanak elsőbbséget a határozat módosítására irányuló 
bármilyen jövőbeli javaslatnak;

6. eltökélt szándéka, hogy minden ilyen jövőbeni javaslatot a sürgősségi eljárás keretében, a 
(5) bekezdésben említett eljárással összhangban és a nemzeti parlamentekkel szorosan 
együttműködve vizsgáljon meg;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0170.
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7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Megbízhatatlan információk 
tagállamok közötti terjedéséhez és az 
elítélt számára jogbizonytalansághoz vezet 
az, hogy ugyanarra a büntetőítéletre 
eltérő jogi rendszerek alkalmazhatók. Az 
ilyen helyzetek elkerülése érdekében az 
ítélethozatal szerinti tagállamot kell a 
területén más tagállamok állampolgárai 
ellen hozott büntetőítéletekre vonatkozó 
adatok tulajdonosának tekinteni. 
Következésképpen az elítélt személy 
állampolgársága szerinti tagállamnak, 
amelynek az adatokat megküldik, 
biztosítania kell, hogy az adatok 
naprakészek legyenek figyelembe véve az 
ítélethozatal szerinti tagállamban 
bekövetkezett módosításokat és törléseket. 
Kizárólag az ily módon naprakésszé tett 
adatok használhatók az állampolgárság 
szerinti tagállamon belül, illetve 
továbbíthatók általa más tagállamnak 
vagy harmadik országnak.

Or. es

Módosítás 2

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
9 a a preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Amennyiben az információt a 7. cikk 
(2) bekezdésének harmadik albekezdésével 
összhangban továbbítják, az 
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állampolgárság szerinti tagállam központi 
hatóságának meg kell bizonyosodnia 
arról, hogy a magánszemély által saját 
bűnügyi nyilvántartásáról kért 
információk tartalmaznak-e általános 
hivatkozást a kérelmező bűnügyi 
nyilvántartására, ideértve az ítélethozatal 
szerinti tagállam által továbbítottat is. 

Or. es

Indokolás

A módosítás célja, hogy senki se tagadhassa le az állampolgárság szerintitől eltérő 
tagállamban kiszabott büntetőítéleteket különösen abban az esetben, ha a bűnügyi 
nyilvántartással kapcsolatos kérelmet büntetőeljáráshoz nem kapcsolódó indokkal nyújtják 
be.

Módosítás 3

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(10) E kerethatározat rendelkezései 
megállapítják az alkalmazásának 
eredményeképp a tagállamok között 
továbbított személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályokat. Az e jogi 
eszközben megállapított szabályok 
kiegészítik a büntetőügyekben folytatott 
rendőrségi és igazságügyi együttműködés 
keretében feldolgozott személyes adatok 
védelméről szóló, már meglévő általános 
szabályokat. Továbbá, az 1981-es „Az 
egyének védelméről a személyes adatok 
gépi feldolgozása során” Európa tanácsi 
egyezmény vonatkozik az e kerethatározat 
alapján kezelt személyes adatokra. E 
kerethatározat magában foglalja továbbá a 
bűnügyi nyilvántartásban szereplő 
információk cseréjéről szóló, 2005. 
november 21-i határozat¹ rendelkezéseit is, 
amelyek előírják, hogy a megkereső 
tagállam milyen korlátozások mellett 
használhatja fel a kért információkat. A 

(10) E kerethatározat rendelkezései 
megállapítják az alkalmazásának 
eredményeképp a tagállamok között 
továbbított személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályokat. Az e jogi 
eszközben megállapított szabályok, 
különösen a 9. cikkben említett alapelvek,
kiegészítik a büntetőügyekben folytatott 
rendőrségi és igazságügyi együttműködés 
keretében feldolgozott személyes adatok 
védelméről szóló, már meglévő általános 
szabályokat. Továbbá, az 1981-es „Az 
egyének védelméről a személyes adatok 
gépi feldolgozása során” Európa tanácsi 
egyezmény vonatkozik az e kerethatározat 
alapján kezelt személyes adatokra. E 
kerethatározat magában foglalja továbbá a 
bűnügyi nyilvántartásban szereplő 
információk cseréjéről szóló, 2005. 
november 21-i határozat¹ rendelkezéseit is, 
amelyek előírják, hogy a megkereső 
tagállam milyen korlátozások mellett 
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kerethatározat egyedi szabályokkal egészíti 
ki e rendelkezéseket arra az esetre 
vonatkozóan, ha az állampolgárság szerinti 
tagállam a számára az ítélethozatal szerinti 
tagállam által továbbított, 
büntetőítéletekkel kapcsolatos 
információkat újból továbbítja.

használhatja fel a kért információkat. A 
kerethatározat egyedi szabályokkal egészíti 
ki e rendelkezéseket arra az esetre 
vonatkozóan, ha az állampolgárság szerinti 
tagállam a számára az ítélethozatal szerinti 
tagállam által továbbított, 
büntetőítéletekkel kapcsolatos 
információkat újból továbbítja.

¹ HL C […]., […]., […]. o. ¹ HL C […]., […]., […]. o.

Or. es

Indokolás

A tagállamok között büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés 
összefüggésében az adatok védelméről szóló kerethatározatot, amely ezen aktus esetében lex 
generalisként alkalmazandó, egyelőre nem fogadták el; ezért említést kell tenni néhány olyan 
alapvető adatvédelmi elvről, amelyeket a jelen kerethatározat alkalmazási körében 
adatgyűjtés, -feldolgozás és -továbbítás során tiszteletben kell tartani.

Módosítás 4

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A bűnügyi nyilvántartásból 
származó adatok könnyű értelmezhetősége 
érdekében biztosítani kell a 
büntetőítéletekkel és az ezekből eredő 
eltiltásokkal, valamint ezek kiszabásának 
és nyilvántartásba vételének helyével 
kapcsolatos információkat. 
Következésképpen a tagállamoknak a 
büntetéseket tartalmazó kivonatokat 
összehasonlítható formátumban kell 
közölniük, és a szexuális 
bűncselekmények számára külön helyet 
kell biztosítaniuk.

Or. es

Indokolás
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Biztosítani kell a bűnügyi nyilvántartásból származó kivonatok könnyű értelmezhetőségét, 
illetve a közölt információ megfelelő felhasználást. E cél úgy valósítható meg, hogy a 
különböző ítéleteket típus szerint csoportosítják (például: vagyon elleni bűncselekmények, 
személy elleni bűncselekmények, szexuális bűncselekmények miatt kiszabott ítéletek stb.). Az 
ítélet típusa szerinti csoportosítás biztosítaná, hogy azonnal azonosítható legyen, ha valakit 
szexuális bűncselekmények miatt ítéltek el.

Módosítás 5

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően továbbított információk 
bármely módosítása vagy törlése esetén az 
állampolgárság szerinti tagállam is 
ugyanúgy módosítja vagy törli az (1) 
bekezdéssel összhangban, a 7. cikk szerinti 
továbbadás céljából megőrzött 
információkat.

(2) A 4. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően továbbított információk 
bármely módosítása vagy törlése esetén az 
állampolgárság szerinti tagállam is 
ugyanúgy módosítja vagy törli az (1) 
bekezdéssel összhangban megőrzött 
információkat.

Or. es

Indokolás

A javasolt cikk utolsó része kettős rendszert vezetne be azokban az esetekben, amelyekben az 
ítéletet az elítélt állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamban szabják ki (egy 
rendszer vonatkozna az adott országra és egy másik az állampolgárság szerinti államtól 
eltérő megkereső tagállamokra). E kettős rendszer csak tovább bonyolítaná és megzavarná az 
információk továbbításának feladatát.

Módosítás 6

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Indokolás

A javasolt cikk első része kettős rendszert vezetne be azokban az esetekben, amelyekben az 
ítéletet az elítélt állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamban szabják ki (egy 
rendszer vonatkozna az adott országra és egy másik az állampolgárság szerinti államtól 
eltérő megkereső tagállamokra). E kettős rendszer csak tovább bonyolítaná és megzavarná az 
információk továbbításának feladatát.

Módosítás 7

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha a büntetőeljáráson kívül eső 
okokból kérnek a személy 
állampolgársága szerinti tagállam 
bűnügyi nyilvántartásából információkat, 
a kérelmező tagállamnak meg kell 
indokolnia a kérelmet.

Or. es

Indokolás

A módosítás összhangban áll a javaslat 9. cikke (2) bekezdésének szövegezésével. 
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 8

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy személy a bűnügyi 
nyilvántartásban rá vonatkozóan szereplő 
információkra irányuló kérelmet nyújt be, a 
kérelem helye szerinti tagállam a nemzeti 
jognak megfelelően kérheti egy másik 
tagállam központi hatóságától a bűnügyi 
nyilvántartásban szereplő információkat és 
vonatkozó adatokat, feltéve, ha az érintett 
személy a megkereső vagy a megkeresett 
tagállamban lakóhellyel rendelkezik vagy 

(2) Amennyiben egy személy a bűnügyi 
nyilvántartásban rá vonatkozóan szereplő 
információkra irányuló kérelmet nyújt be, a 
kérelem helye szerinti tagállam a nemzeti 
jognak megfelelően kéri egy másik 
tagállam központi hatóságától a bűnügyi 
nyilvántartásban szereplő információkat és 
vonatkozó adatokat, feltéve, ha az érintett 
személy a megkereső vagy a megkeresett 
tagállamban lakóhellyel rendelkezik vagy 
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rendelkezett, vagy az előbbi tagállamok 
állampolgára vagy volt állampolgára.

rendelkezett, vagy az előbbi tagállamok 
állampolgára vagy volt állampolgára.

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 9

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
9 cikk – -1 bekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(-1) E kerethatározat alkalmazásában a 
személyes adatok feldolgozása legalább az 
alábbi alapelveknek felel meg:
a) az adatfeldolgozást jogszabály teszi 
lehetővé, és az a gyűjtés és/vagy további 
feldolgozás céljaival arányos és azokhoz 
szükséges;
b) adatgyűjtés csak meghatározott,
törvényes célból folyik, és a további 
feldolgozást ezeknek a céloknak 
megfelelően végezik;
c) az adatok helytállók és naprakészek;

d) a faji vagy etnikai származással, 
politikai nézetekkel, vallási vagy filozófiai 
meggyőződéssel, párt- vagy szakszervezeti 
tagsággal, szexuális beállítottsággal vagy 
az egészséggel kapcsolatos adatok csak 
rendkívül indokolt esetben, egy adott ügy 
céljából és a megfelelő biztosítékokkal 
összhangban dolgozhatók fel.

Or. es
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Indokolás

A 3. módosítás indokolásával azonos.

Módosítás 10

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikk (1) és (4) bekezdése szerint
büntetőeljárás céljaira közölt személyes 
adatokat a megkereső tagállam kizárólag 
azon büntetőeljárás céljára használhatja fel, 
amelyikkel kapcsolatban azokat a 
mellékletben szereplő adatigénylő lapon
kérelmezték.

(1) A 7. cikk (1) és (4) bekezdése 
értelmében büntetőeljárás céljaira közölt 
személyes adatokat csak a megkereső 
tagállam a (-1) bekezdésben említett 
alapelveknek megfelelően, kizárólag azon 
büntetőeljárás céljára használhatja fel, 
amelyikkel kapcsolatban azokat a 
mellékletben szereplő űrlapon
kérelmezték.

Or. es

Indokolás

A 3. módosítás indokolásával azonos.

Módosítás 11

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 7. cikk (2) és (4) bekezdése szerint 
büntetőeljárástól eltérő célokra közölt 
személyes adatokat a megkereső tagállam –
nemzeti jogának megfelelően – kizárólag 
arra a célra használhatja fel, amelyikkel 
kapcsolatban azokat kérelmezték, és csak a 
megkeresett tagállam által a vonatkozó 
adatigénylő lapon meghatározott 
korlátokon belül.

(2) A 7. cikk (2) és (4) bekezdése szerint 
büntetőeljárástól eltérő célokra közölt 
személyes adatokat csak a megkereső 
tagállam – nemzeti jogának megfelelően –
a (-1) bekezdésben említett alapelvekkel 
összhangban, kizárólag a kért célokra
használhatja fel, és csak a megkeresett 
tagállam által a vonatkozó űrlapon
meghatározott korlátokon belül.

Or. es
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Indokolás

A 3. módosítás indokolásával azonos.

Módosítás 12

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően, a 7. 
cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján 
továbbított személyes adatokat a 
megkereső tagállam felhasználhatja a 
közbiztonságot fenyegető közvetlen és 
komoly veszély megelőzésére.

3. Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően, a 7. 
cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján 
továbbított személyes adatokat a 
megkereső tagállam felhasználhatja, 
amennyiben az ilyen felhasználás egy, a 
közbiztonságot fenyegető közvetlen és 
komoly veszély megelőzésének céljából 
indokolt és azzal arányos. Ez esetben a 
megkereső tagállam a veszély 
komolyságára, azonnaliságára, 
indokoltságára és arányosságára 
vonatkozó feltételek teljesülését leíró, 
utólagos értesítést küld a megkeresett 
tagállamnak.

Or. es

Módosítás 13

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamoknak meg kell hozniuk a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a 4. cikk értelmében 
egy másik tagállamtól kapott személyes 
adatokra azoknak a 7. cikk (3) bekezdése 
értelmében egy harmadik országnak 
történő továbbítása esetén ugyanolyan 
felhasználási korlátozások vonatkozzanak, 
mint amilyenek e cikk (2) bekezdése 
alapján a megkereső tagállamokra 
vonatkoznak. A tagállamok előírják, hogy 

(4) A tagállamoknak továbbá meg kell 
hozniuk a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a 4. cikk értelmében 
egy másik tagállamtól kapott személyes 
adatokra azoknak a 7. cikk (3) bekezdése 
értelmében egy harmadik országnak 
történő továbbítása esetén ugyanolyan 
felhasználási korlátozások vonatkozzanak, 
mint amilyenek e cikk (2) bekezdése 
alapján a megkereső tagállamokra 
vonatkoznak. A tagállamok előírják, hogy 
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személyes adatok büntetőeljárás céljából 
harmadik országba történő továbbítása 
esetén az adott állam azokat kizárólag a 
büntetőeljárás céljára használhatja fel.

személyes adatok büntetőeljárás céljából 
harmadik országba történő továbbítása 
esetén az adott állam azokat kizárólag a 
büntetőeljárás céljára használhatja fel.

Or. es

Módosítás 14

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(5) E cikk nem alkalmazandó az e 
kerethatározat értelmében egy tagállam 
rendelkezésére bocsátott, ugyanazon 
tagállamból származó személyes adatokra.

(5) Az (1)–(4) bekezdés nem alkalmazandó 
az e kerethatározat értelmében egy 
tagállam rendelkezésére bocsátott, 
ugyanazon tagállamból származó 
személyes adatokra.

Or. es

Módosítás 15

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti adatvédelmi hatóságok rendszeres 
tájékoztatásban részesüljenek a személyes 
adatok e kerethatározat szerint folyó 
cseréjéről, különös tekintettel a személyes 
adatoknak a 9. cikk (3) bekezdésében 
említett felhasználására. 
A tagállamok adatvédelmi hatóságai 
ellenőrzik az (1) bekezdésben említett 
cserét és e célból aktívan együttműködnek 
egymással.

Or. es
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Módosítás 16

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk

Az érintettek jogai

(1) Az érintettet tájékoztatják arról, hogy 
rá vonatkozó személyes adatokat 
dolgoznak fel. E tájékoztatás szükség 
esetén elhalasztható annak érdekében, 
hogy ne hátráltassa az adatfeldolgozás 
célját.
(2) Az érintettnek joga van ahhoz, hogy 
indokolatlan késedelem nélkül, olyan 
nyelven, amelyet ért, hozzájusson ahhoz 
az információhoz, hogy milyen adatait 
dolgozzák fel, illetve hogy kijavítsa, vagy 
adott esetben törölje a 9. cikk (-1) 
bekezdésében foglalt alapelvek 
megsértésével feldolgozott adatokat.
(3) E cikk (1) bekezdésében említett 
tájékoztatás visszautasítható vagy 
elhalasztható, amennyiben ez
a) a közrend és a közbiztonság védelme;

b) bűncselekmény megelőzése;

c) nyomozás, valamint bűnüldözés 
akadályozásának elkerülése, és
d) harmadik felek jogainak és 
biztosítékainak védelme érdekében 
szigorúan indokolt.

Or. es
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Módosítás 17

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a alpont (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

iva. a büntetőítéletből eredő eltiltásokra 
vonatkozó információ.

Or. es

Módosítás 18

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

iv. a büntetőítéletből eredő eltiltásokra 
vonatkozó információ.

törölve

Or. es
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INDOKOLÁS

A Bizottság 2005. december 22-én javaslatot nyújtott be a bűnügyi nyilvántartásból származó 
információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló 
kerethatározatra vonatkozóan. A javaslat célja az igazságügyi hatóságok közötti 
kommunikáció javítása és a bűnügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos információkra vonatkozó, 
tagállamok közötti kérelmek pontos, hiánytalan és kimerítő teljesítése.

A javaslat főbb elemei a következők:

1. az ítélethozatal szerinti tagállam azon kötelezettsége, hogy haladéktalanul továbbítsa az 
állampolgárság szerinti tagállamnak ez utóbbi állampolgáraival szemben hozott ítéleteivel 
kapcsolatos valamennyi információt,

2. az állampolgárság szerinti tagállam azon kötelezettsége, hogy megőrizze és frissítse a 
kapott információkat,

3. a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információkra irányuló kérelmek megválaszolására 
vonatkozó feltételek és eljárás.

2008. február 6-án az Európai Unió Tanácsa úgy döntött, hogy ismételten konzultál az 
Európai Parlamenttel. Az újabb konzultációt az eredeti szövegben végrehajtott jelentős 
módosítások indokolják, különös tekintettel az Európai Parlament javaslatainak figyelembe 
vételére és a Belga Királyság kezdeményezésére a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális 
bűncselekmények miatti eltiltások elismerése és végrehajtása terén.

Az előadó üdvözli az Európai Parlament 2007. június 21-i jelentésében szereplő számos 
módosítás elfogadását. Mindazonáltal a javaslat kapcsán fel kell hívni a figyelmet a személyes 
adatok védelmére vonatkozó, a Bizottság által eredetileg kialakítottal azonos egységes jogi 
keretre, amely ezáltal nem veszi figyelembe az Európai Parlament e téren tett 
kezdeményezéseit, ami kétségtelenül újabb módosító javaslatok benyújtását indokolja majd.
Az előadó szintén sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Tanács kettős rendszert vezetne be 
azokban az esetekben, amelyekben az ítéletet az elítélt állampolgársága szerinti tagállamtól 
eltérő tagállamban szabják ki (egy rendszer vonatkozna a nemzeti ügyekre és egy másik azon 
tagállamokra, amelyek számára az ítéletekkel kapcsolatos információt továbbítani kell). Ez a 
kettős rendszer csak tovább bonyolítaná és kevésbé áttekinthetővé tenné az 
információtovábbítás egyébként is nehéz feladatát, így a Bizottság eredeti javaslatában 
szereplő rendszer fenntartása volna indokolt, amelynek értelmében a bűnügyi nyilvántartásra 
vonatkozó információnak az ítélethozatal szerinti tagállamban történő módosítását vagy 
törlését az állampolgárság szerinti tagállamban is ugyanilyen módosításnak vagy törlésnek 
kell követnie.

Fel kívánjuk hívni a figyelmet a javaslat bizonyos olyan vonatkozásaira, amelyeket a 
Tanácsnak és a tagállamoknak esetlegesen alaposan meg kellene fontolniuk. A drámai 
valóság azt támasztja alá, hogy a szexuális bűncselekmények elkövetői és más különösen
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veszélyes egyének számára kedvező a hatékony információcsere-rendszer hiánya, és 
kihasználják azokat a korlátokat, amelyek az Unió hatásköreit jelenleg jellemzik.

A javasolt jogi keret meghatározza, hogy kik kérhetik az ítéletekkel kapcsolatos 
információkat. Ez röviden azt jelenti, hogy a kérelmeket vagy maga az érintett vagy a 
tagállamok központi hatóságai nyújthatják be. Vannak azonban igen konkrét esetek, 
amelyekben bizonyos – akár állami akár magán – szerveknek meg kell tudniuk bizonyosodni 
arról, hogy az alkalmazni kívánt vagy már alkalmazásban álló személyek büntetett előéletűek-
e van sem. Ebben az esetben az oktatási és gyermekgondozási intézményekről van szó.

Nem elégséges, hogy a felvételkor az – akár állami, akár magán kézben levő – oktatási vagy 
gyermekgondozási központok a jelöltek szakmai tapasztalatát, képességeit és végzettségét 
igazoló különböző dokumentumok benyújtását kérjék, hanem arra is szükség van, hogy ezek 
mellett erkölcsi bizonyítványt is kérhessenek és kérjék a jelentkezőktől.

Mindazonáltal az előző bekezdésben leírt körültekintő eljárás sem lenne elégséges a 
gyermekek biztonságának szavatolására. Az oktatási központoknak meg kell tudniuk 
győződni arról, hogy alkalmazottaik – azaz a korábban felvett személyzet – nem 
rendelkeznek-e gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos 
büntetett előélettel. Ennek következtében kívánatos lenne, ha az említett központok a 
személyes adatok védelmére vonatkozó elv és az alapvető jogok teljes körű tiszteletben 
tartása mellett képesek lennének információkat kérni és azokhoz hozzáférni olyan esetekben, 
amikor az érintett személyek gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekkel 
kapcsolatos büntetett előélettel rendelkeznek.
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