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Szövetségi Köztársaság az érintett személy távollétében hozott határozatok 
végrehajtásáról, valamint az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti 
átadási eljárásokról szóló 2002/584/IB kerethatározat, a kölcsönös elismerés 
elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló 2005/214/IB 
kerethatározat, a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő 
határozatokra történő alkalmazásáról szóló 2006/783/IB kerethatározat és a 
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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 Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
az érintett személy távollétében hozott határozatok végrehajtásáról, valamint az európai 
elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló 2002/584/IB 
kerethatározat, a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról 
szóló 2005/214/IB kerethatározat, a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást 
elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló 2006/783/IB kerethatározat és a 
kölcsönös elismerés elvének a szabadságvesztéssel járó büntetőítéletek vagy 
szabadságelvonással járó intézkedések során és azoknak az Európai Unióban való 
végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló 2008/…/IB kerethatározat 
módosításáról szóló tanácsi kerethatározat elfogadására irányuló kezdeményezéséről
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 
Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi
Köztársaság kezdeményezésére (5598/2008),

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

– tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0075/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51 cikkére,

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

1. jóváhagyja a Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 
Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi
Köztársaság módosított kezdeményezését;

2. felkéri a Tanácsot a szöveg megfelelő 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 újbóli konzultációra abban az esetben, ha
lényegesen módosítani kívánja a Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh 
Köztársaság, a Svéd Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a 
Németországi Szövetségi Köztársaság kezdeményezését;

5. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését 
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követően kezelje prioritásként a határozatnak az átmeneti rendelkezésekről szóló, az 
Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és 
az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződéshez csatolandó 
jegyzőkönyv 10. cikkéről szóló 50. számú nyilatkozattal összhangban történő 
módosítására irányuló jövőbeli javaslatokat;

6. szándékában áll az ilyen jövőbeli javaslatoknak sürgősségi eljárás útján az (5) 
bekezdésben említett eljárással összhangban és a nemzeti parlamentekkel szoros 
együttműködésben történő megvizsgálása;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 
Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi
Köztársaság kormányának.

Módosítás 1

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
Cím

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

az érintett személy távollétében hozott 
határozatok végrehajtásáról, valamint az 

európai elfogatóparancsról és a tagállamok 
közötti átadási eljárásokról szóló 

2002/584/IB kerethatározat, a kölcsönös 
elismerés elvének a pénzbüntetésekre való 

alkalmazásáról szóló 2005/214/IB 
kerethatározat, a kölcsönös elismerés 
elvének a vagyonelkobzást elrendelő 

határozatokra történő alkalmazásáról szóló 
2006/783/IB kerethatározat és a kölcsönös 
elismerés elvének a szabadságvesztéssel 

járó büntetőítéletek vagy 
szabadságelvonással járó intézkedések 

során és azoknak az Európai Unióban való 
végrehajtása céljából történő 

alkalmazásáról szóló 2008/…/IB 

a polgárok jogainak megerősítéséről, az 
érintett személy távollétében megtartott 
tárgyalást követően hozott határozatok 
tekintetében a kölcsönös elismerés elve 

alkalmazásának előmozdításáról, valamint 
az európai elfogatóparancsról és a 

tagállamok közötti átadási eljárásokról 
szóló 2002/584/IB kerethatározat, a 

kölcsönös elismerés elvének a 
pénzbüntetésekre való alkalmazásáról 
szóló 2005/214/IB kerethatározat, a 

kölcsönös elismerés elvének a 
vagyonelkobzást elrendelő határozatokra 
történő alkalmazásáról szóló 2006/783/IB 

kerethatározat és a kölcsönös elismerés 
elvének a szabadságvesztéssel járó 

büntetőítéletek vagy szabadságelvonással 
járó intézkedések során és azoknak az 
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kerethatározat módosításáról szóló Európai Unióban való végrehajtása 
céljából történő alkalmazásáról szóló 

2008/…/IB kerethatározat és a 
felfüggesztett büntetések, alternatív 
szankciók és feltételes büntetések 

elismeréséről és felügyeletéről szóló 
2008/…/IB kerethatározat módosításáról 

szóló

Or. en

Indokolás

E javaslat célja a kölcsönös elismerés elve alkalmazásának a meglévő akadályokkal – vagyis 
elsősorban az „el nem ismerés alapjával” – kapcsolatos eltérő megközelítések 
felszámolásával történő elmozdítása. A feltételes szabadságra bocsátásról szóló ötödik 
jogalkotási aktusra is hivatkozni kell, mivel ez szintén foglalkozik az érintett személy 
távollétében hozott határozatokkal.

Módosítás 2

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés 

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

(4) Ennélfogva világos és közös 
megoldásokat kell nyújtani, amelyek 
meghatározzák a megtagadás okait és a 
végrehajtó hatóság mérlegelési jogkörét.

(4) Ennélfogva világos és közös alapokat 
kell megállapítani az érintett személy 
távollétében hozott határozatok
elismerésének hiányára és 
végrehajtásának elutasítására. E 
kerethatározat célja ilyen közös alapok 
meghatározása annak érdekében, hogy a 
végrehajtó hatóságok végrehajthassák a 
határozatot az érintett személy 
tárgyalásról való távolléte ellenére is. A 
kerethatározatnak nem célja az e 
kerethatározatban megállapított 
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eredmények elérésének érdekében 
alkalmazandó formák és módszerek vagy 
eljárási követelmények szabályozása, 
mivel ezek a tagállamok nemzeti jogára
tartoznak. Az európai elfogatóparancs
vagy a kerethatározat értelmében a 
megfelelő tanúsítvány adott szakaszának 
kitöltésével a kibocsátó hatóság 
garantálja, hogy a követelmények 
teljesültek vagy teljesülni fognak, és 
ennek – a kölcsönös elismerés elve 
alapján – elegendőnek kell lennie a 
határozat végrehajtásának céljából.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy megfelelőbben kifejtse e kerethatározat és a nemzeti jog viszonyát.

Módosítás 3

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
5 a preambulumbekezdés (új)

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

(5a) Az érintett személy távollétében 
hozott határozat elismerése és
végrehajtása nem utasítható el, ha az 
érintett személy a tárgyalás kitűzésének 
ismeretében jogi képviselőnek adott 
meghatalmazást, és ez utóbbi őt a 
tárgyaláson képviselte. Ezzel 
összefüggésben nem lényeges, hogy a jogi
képviselőt az érintett személy választotta, 
jelölte ki és fizette-e, vagy az állam jelölte 
ki és fizette-e a védelemhez való jogra 
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alkalmazandó nemzeti joggal 
összhangban, mivel az érintett személy a 
tárgyaláson való személyes részvétel 
helyett jogi képviselő útján képviseltette 
volna magát, és elviekben maga is 
választhatott volna jogi képviselőt (pl. egy 
ilyen célból létrehozott listáról).

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak kifejezett megállapítása, hogy amikor egy személy jogi képviselő 
megbízása mellett dönt, és számára egyértelműen meghatalmazást ad, akkor úgy tekintendő, 
hogy a személyt a tárgyalásról személyesen értesítették. 

Módosítás 4

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés 

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

(6) A meglévő vonatkozó 
kerethatározatokban a megtagadás okaira 
vonatkozó közös megoldásoknak 
figyelembe kell venniük a helyzeteknek a 
vádolt személyeknek a megismételt 
eljáráshoz való jogáról történő 
tájékoztatás tekintetében fennálló
sokféleségét.

(6) A meglévő vonatkozó 
kerethatározatokban az elismerés 
hiányának okaira vonatkozó közös 
megoldásoknak figyelembe kell venniük a 
helyzeteknek sokféleségét tekintettel az 
érintett személy újratárgyaláshoz való 
jogára. Egy ilyen újratárgyalás –  melynek 
célja a védelem jogainak védelme – a 
következő elemekkel jellemezhető: az 
érintett személy jogosult az 
újratárgyaláson részt venni; az ügyet 
érdemben – ideértve az új bizonyítékokat 
is – (felül)vizsgálják, és az eljárás 
eredménye az eredeti határozat hatályon 
kívül helyezése is lehet. 
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Or. en

Indokolás

Egyes tagállamokban az ilyen eseteknek nyújtott megoldás inkább a fellebbezéshez, mintsem
az újratárgyaláshoz való jog.

Módosítás 5

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
1 cikk – 3 bekezdés 

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

(3) E kerethatározat hatálya a 2002/584/IB 
kerethatározat 5. cikkének (1) 
bekezdésében, a 2005/214/IB 
kerethatározat 7. cikke (2) bekezdésének g) 
pontjában, a 2006/783/IB kerethatározat 7. 
cikke (2) bekezdésének e) pontjában és a 
2008/…/IB kerethatározat 9. cikke (1) 
bekezdésének f) pontjában foglalt 
rendelkezések értelmében a valamely 
tagállam (a kibocsátó tagállam) által olyan 
eljárásokat követően kibocsátott bírósági 
határozatok valamely másik tagállamban (a 
végrehajtó tagállam) való elismerésére 
és/vagy végrehajtására vonatkozó közös 
szabályok megállapítására terjed ki, 
amelyek során az érintett személy nem volt 
jelen.

(3) E kerethatározat hatálya a 2002/584/IB 
kerethatározat 5. cikkének (1) 
bekezdésében, a 2005/214/IB 
kerethatározat 7. cikke (2) bekezdésének g) 
pontjában, a 2006/783/IB kerethatározat 7. 
cikke (2) bekezdésének e) pontjában és a 
2008/…/IB kerethatározat 9. cikke (1) 
bekezdésének f) pontjában, továbbá a 
2008/.../IB kerethatározat 9. cikke (1) 
bekezdésének f) pontjában foglalt 
rendelkezések értelmében a valamely 
tagállam (a kibocsátó tagállam) által olyan 
eljárásokat követően kibocsátott bírósági 
határozatok valamely másik tagállamban (a 
végrehajtó tagállam) való elismerésére 
és/vagy végrehajtására vonatkozó közös 
szabályok megállapítására terjed ki, 
amelyek során az érintett személy nem volt 
jelen. 

Or. en
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Indokolás

A feltételes szabadságra bocsátásról szóló ötödik jogalkotási aktusra is hivatkozni kell, mivel 
ez szintén foglalkozik az érintett személy távollétében hozott határozatokkal. Az alkalmazandó 
további cikkek pontos számát fel kell tüntetni, amikor a jogász-nyelvészek a Tanácsnál a 
feltételes szabadságra bocsátásról szóló szöveget véglegesítik.

Módosítás 6

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
2002/584/IB kerethatározat
1 cikk – 4 bekezdés 

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

(4) E kerethatározat alkalmazásában „a 
vádlott távollétében hozott határozat” 
olyan szabadságvesztést kiszabó ítélet vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
amelynek esetében az érintett személy nem 
jelent meg személyesen az említett 
határozatot eredményező eljárás során.

(4) E kerethatározat alkalmazásában „a 
vádlott távollétében hozott határozat” 
olyan szabadságvesztést kiszabó ítélet vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
amelynek esetében az érintett személy nem 
jelent meg személyesen az említett 
határozatot eredményező tárgyalás során.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy a javaslat csak az eljárás bírósági 
szakaszára vonatkozik.
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Módosítás 7

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
2 cikk – 2 pont
2002/584/IB kerethatározat
4 a cikk – bevezető rész

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

A végrehajtó igazságügyi hatóság abban az 
esetben is megtagadhatja a 
szabadságvesztést kiszabó ítélet vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés 
végrehajtása céljából kibocsátott európai 
elfogatóparancs végrehajtását, ha a 
határozat meghozatalára az érintett 
személy távollétében került sor, kivéve, ha 
az európai elfogatóparancs szerint:

A végrehajtó igazságügyi hatóság abban az 
esetben is megtagadhatja a 
szabadságvesztést kiszabó ítélet vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés 
végrehajtása céljából kibocsátott európai 
elfogatóparancs végrehajtását, ha a 
határozat meghozatalára az érintett 
személy távollétében került sor, kivéve, ha 
az európai elfogatóparancs szerint,
összhangban a kibocsátó tagállam 
nemzeti jogával:

Or. en

Indokolás

A javaslatnak nem célja nemzeti anyagi vagy eljárási követelmények szabályozása vagy 
harmonizálása. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy ezeket az előírásokat a nemzeti jog 
határozza meg. Emellett a „nemzeti jog” koncepciója általában használható ilyen 
rendelkezéseknél, és láthatólag koherensebb a (4) preambulumbekezdés szerinti 
koncepciónál.

Módosítás 8

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
2 cikk – 2 pont
2002/584/IB kerethatározat
4 a cikk – a pont
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A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

(a) személyesen vagy a kibocsátó állam 
jogával összhangban, hatáskörrel 
rendelkező képviselő útján idézték be, 
időben értesítették annak a tárgyalásnak az 
időpontjáról és helyéről, amely a 
távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson;

(a) személyesen vagy más módon 
ténylegesen  időben értesítették annak a 
tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson; vagy

Or. en

Indokolás

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the Courts.

Módosítás 9

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
2 cikk – 2 pont
2002/584/IB kerethatározat
4 a cikk – a a pont (új)
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A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

aa) a kitűzött tárgyalás ismeretében 
meghatalmazást adott egy jogi 
képviselőnek, akit az érintett személy 
választott, jelölt ki és fizetett vagy akit az 
állam jelölt ki és fizetett a védelem jogára 
vonatkozó nemzeti jogával összhangban, 
és a tárgyalás során őt ez a jogi képviselő 
képviselte; vagy

Or. en

Indokolás

Amennyiben a személy jogi képviselő megbízása mellett dönt, és számára egyértelmű 
meghatalmazást ad, feltételezhető, hogy az olyan tárgyalás eredményeként hozott határozat, 
ahol ez a képviselő jelen volt, nem az érintett személy távollétében születik. Ezért a végrehajtó 
állam nem tagadhatja meg a végrehajtást.

Egy jogi képviselő hivatalból történő kijelölésének helyzetét is meg kell vizsgálni. Az érintett 
személy tényleges védelmére tekintettel ilyen szabályokat a kibocsátó tagállam nemzeti 
jogának követelményeivel összhangban kell megállapítani és betartani.

Módosítás 10

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
2 cikk – 2 pont
2002/584/IB kerethatározat
4 a cikk – b pont
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A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

b) az érintett személy a távollétében hozott 
határozat kézbesítését és azt követően, 
hogy kifejezetten tájékoztatták őt az 
újratárgyaláshoz és az azon az eljáráson 
történő megjelenéshez való jogáról:

b) az érintett személy a távollétében hozott 
határozat kézbesítését és azt követően, 
hogy kifejezetten tájékoztatták őt az 
újratárgyaláshoz és az abban az eljárásban
történő fellebbezéshez és részvételhez való 
jogáról:

 amennyiben ezt a módosítást elfogadják, 
ez a szöveg egészében alkalmazandó (az 
újratárgyalás említésekor minden 
alkalommal kiegészítve azt a „vagy 
fellebbezés” kifejezéssel)

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy az adott személynek a nemzeti jog szerint jogosultnak kell lennie
ügyében új tárgyalásra. Ha a nemzeti jog nem rendelkezik „újratárgyalás”-ról, akkor az új 
tárgyalás fellebbezés keretében is történhet.

Módosítás 11

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
2 cikk – 2 pont
2002/584/IB kerethatározat
4 a cikk – b pont – i i alpont

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

ii. nem kért újratárgyalást a legalább [...]* ii. nem kért újratárgyalást a határidő 
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napban megállapított határidő leteltéig; leteltéig;

¹ Az időtartamot meg kell adni.

Or. en

Indokolás

A javaslatnak nem célja nemzeti anyagi vagy eljárási követelmények szabályozása vagy 
harmonizálása. Az alkalmazandó határidőről az adott nemzeti jog rendelkezik.

Módosítás 12

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
2 cikk – 2 pont
2002/584/IB kerethatározat
4 a cikk – c pont – i alpont

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

i. azt legkésőbb az átadást követő ötödik 
napon kézbesítik számára, és egyértelműen 
tájékoztatják őt a megismételt eljáráshoz és 
az azon történő részvételhez való jogáról;

i. azt az átadást követően haladéktalanul,
személyesen kézbesítik számára, és 
egyértelműen tájékoztatják őt a 
megismételt eljáráshoz és az azon történő 
részvételhez való jogáról;

Or. en

Indokolás

Komoly eltérések vannak az EU-n belül a büntető eljárásjog terén. Ezért értelmetlen egyedi 
határidőt megállapítani, mivel ez később nemzeti szinten gyakorlati problémákat 
eredményezne e kerethatározat végrehajtásakor. Azonban hangsúlyozni kell, hogy az érintett 
személy számára történő kézbesítésnek a nemzeti jog értelmében a lehető leghamarabb meg 
kell valósulnia.
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Módosítás 13

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
2 cikk – 2 pont
2002/584/IB kerethatározat
4 a cikk – c pont – i i alpont

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

ii. az érintett személynek legalább [...] nap 
áll rendelkezésére az újratárgyalás 
kérésére.

ii. az érintett személynek joga van a 
vonatkozó határidőn belül az újratárgyalás 
kérésére.

¹ Az időtartamot meg kell adni.

Or. en

Indokolás

A javaslatnak nem célja nemzeti anyagi vagy eljárási követelmények szabályozása vagy 
harmonizálása. Az alkalmazandó határidőről az adott nemzeti jog rendelkezik.

Módosítás 14

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
2 cikk – 4 pont
2002/584/IB kerethatározat
Melléklet – d szövegdoboz – 2.1 pont – első bekezdés

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

2.1 az érintett személyt személyesen 2.1 az érintett személyt személyesen 
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idézték be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, hatáskörrel rendelkező 
képviselő útján, időben értesítették annak a 
tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson

idézték be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, egyéb módon ténylegesen, 
időben tájékoztatás kapott annak a 
tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy a javaslat csak az eljárás bírósági 
szakaszára vonatkozik.

Módosítás 15

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
2 cikk – 4 pont
2002/584/IB kerethatározat
Melléklet – d szövegdoboz – 2.1 a pont (új)

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

2.1a) a kitűzött tárgyalás ismeretében a 
személy meghatalmazást adott egy jogi 
képviselőnek, akit az érintett személy 
választott, jelölt ki és fizetett vagy akit az 
állam jelölt ki és fizetett a védelem jogára 
vonatkozó nemzeti jogával összhangban, 
és a tárgyalás során őt ez a jogi képviselő 
képviselte; 

Kérjük, adjon tájékoztatást e feltétel 
teljesüléséről:
………………………………
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Or. en

Indokolás

Az európai elfogatóparancsról szóló jogi aktus 4a. cikke (1) bekezdésének új aa) pontja 
módosításáról szóló módosítással összefüggésben.

Módosítás 16

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
2 cikk – 4 pont
2002/584/IB kerethatározat
Melléklet – d szövegdoboz – 2.3.2 pont – első francia bekezdés

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

– a távollétében hozott határozatot az 
átadás után ...... nappal kézbesítik az 
érintett személynek; valamint; és

– a távollétében hozott határozatot az 
átadás után haladéktalanul és személyesen 
kézbesítik az érintett személynek; 
valamint;

Or. en

Indokolás

A kerethatározatnak nem célja az eljárási szempontok harmonizálása, ideértve az érintett 
személy távollétében hozott határozatokról szóló értesítés határidejét, a fenti javaslat 
benyújtása miatt.

Módosítás 17

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
3 cikk – 1 pont
2005/214/IB kerethatározat
1 cikk – e pont
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A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

e) „az érintett személy távollétében hozott 
határozat”: az a) pontban meghatározott 
olyan határozat, amelynek esetében az 
érintett személy nem jelent meg 
személyesen az említett határozat 
meghozatalához vezető eljárás során.

e) „az érintett személy távollétében hozott 
határozat”: az a) pontban meghatározott 
olyan határozat, amelynek esetében az 
érintett személy nem jelent meg 
személyesen az említett határozat 
meghozatalához vezető tárgyalás során.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy a javaslat csak az eljárás bírósági 
szakaszára vonatkozik.

Módosítás 18

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
3 cikk – 2 pont – b pont
2005/214/IB kerethatározat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont – bevezető rész

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

i. a 4. cikkben előírt tanúsítvány alapján a 
határozatot az érintett személy távollétében 
hozták, kivéve, ha a tanúsítvány igazolja, 
hogy:

i. a 4. cikkben előírt tanúsítvány alapján a 
határozatot az érintett személy távollétében 
hozták, kivéve, ha a tanúsítvány a 
kibocsátó tagállam nemzeti jogával 
összhangban igazolja, hogy:

Or. en
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Indokolás

A javaslatnak nem célja nemzeti anyagi vagy eljárási követelmények szabályozása vagy 
harmonizálása. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy ezeket az előírásokat a nemzeti jog 
határozza meg. Emellett a „nemzeti jog” koncepciója általában használható ilyen 
rendelkezéseknél, és láthatólag koherensebb a (4) preambulumbekezdés szerinti 
koncepciónál.

Módosítás 19

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
3 cikk – 2 pont – b pont
2005/214/IB kerethatározat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont – i alpont

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

i: az érintett személyt személyesen idézték 
be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, hatáskörrel rendelkező 
képviselő útján, időben értesítették annak a 
tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson

i. az érintett személyt személyesen idézték 
be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, egyéb módon ténylegesen, 
időben értesítették annak a tárgyalásnak az 
időpontjáról és helyéről, amely a 
távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson

Or. en

Indokolás

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
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personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the Courts.

Módosítás 20

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
3 cikk – 2 pont – b pont
2005/214/IB kerethatározat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont – i a alpont (új)

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

ia. a kitűzött tárgyalás ismeretében 
meghatalmazást adott egy jogi 
képviselőnek, akit az érintett személy 
választott, jelölt ki és fizetett vagy akit az 
állam jelölt ki és fizetett a védelem jogára 
vonatkozó nemzeti jogával összhangban, 
és a tárgyalás során őt ez a jogi képviselő 
képviselte; vagy

Or. en

Indokolás

Amennyiben a személy jogi képviselő megbízása mellett dönt, és számára egyértelmű 
meghatalmazást ad, feltételezhető, hogy az olyan tárgyalás eredményeként hozott határozat, 
ahol ez a képviselő jelen volt, nem az érintett személy távollétében születik. Ezért a végrehajtó 
állam nem tagadhatja meg a végrehajtást.

Egy jogi képviselő hivatalból történő kijelölésének helyzetét is meg kell vizsgálni. Az érintett 
személy tényleges védelmére tekintettel ilyen szabályokat a kibocsátó tagállam nemzeti 
jogának követelményeivel összhangban kell megállapítani és betartani.
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Módosítás 21

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
3 cikk – 2 pont – b pont
2005/214/IB kerethatározat
7 cikk –2 bekezdés – i pont – i i alpont

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

ii. az érintett személy egyértelműen 
kinyilvánította az illetékes hatóság felé, 
hogy nem vitatja az ügyet; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 22

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
3 cikk – 2 pont – b pont
2005/214/IB kerethatározat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont – i i i pont – bevezető rész

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

iii. az érintett személy a távollétében hozott 
határozat kézbesítését és azt követően, 
hogy tájékoztatták őt az újratárgyaláshoz és 
az azon a tárgyaláson való megjelenéshez
való jogáról:

iii. az érintett személy a távollétében hozott 
határozat kézbesítését és azt követően, 
hogy kifejezetten tájékoztatták őt az 
újratárgyaláshoz és az azon a tárgyaláson 
való részvételhez való jogáról:

Or. en
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Indokolás

Az érintett személy távollétében hozott határozatokkal foglalkozó valamennyi jogi aktus 
konzisztenciájának biztosítása érdekében. Az európai elfogatóparancs tekintetében szerepel a 
„kifejezetten” formula, ezért ennek minden más jogi aktusban is ott kell lennie.

Módosítás 23

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
3 cikk – 2 pont – b pont
2005/214/IB kerethatározat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont – i i pont – második francia bekezdés

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

- nem kért megismételt eljárást a legalább 
[...]* napban megállapított határidő 
leteltéig.

- nem kért megismételt eljárást a határidő 
leteltéig.

¹ Az időtartamot meg kell adni.

Or. en

Indokolás

A javaslatnak nem célja nemzeti anyagi vagy eljárási követelmények szabályozása vagy 
harmonizálása. Az alkalmazandó határidőről az adott nemzeti jog rendelkezik.

Módosítás 24

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont
2005/214/IB kerethatározat
Melléklet – h szövegdoboz – 3 pont – 2.1 a pont (új)
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A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

2.1a) a kitűzött tárgyalás ismeretében a 
személy meghatalmazást adott egy jogi 
képviselőnek, akit az érintett személy 
választott, jelölt ki és fizetett vagy akit az 
állam jelölt ki és fizetett a védelem jogára 
vonatkozó nemzeti jogával összhangban, 
és a tárgyalás során őt ez a jogi képviselő 
képviselte;

Kérjük, adjon tájékoztatást e feltétel 
teljesüléséről:
………………………………

Or. en

Indokolás

A pénzügyi szankciókról szóló jogi aktus 7. cikke (2) bekezdése i) pontjának új ia. alpontjára 
vonatkozó módosítás módosításának összefüggésében.

Módosítás 25

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
4 cikk – 1 pont
2006/783/IB kerethatározat
2 cikk – i pont

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

i. E kerethatározat alkalmazásában „a 
vádlott távollétében hozott határozat” 

i. E kerethatározat alkalmazásában „a 
vádlott távollétében hozott határozat” 
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olyan szabadságvesztést kiszabó ítélet vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
amelynek esetében az érintett személy nem 
jelent meg személyesen az említett 
határozatot eredményező eljárás során.

olyan szabadságvesztést kiszabó ítélet vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
amelynek esetében az érintett személy nem 
jelent meg személyesen az említett 
határozatot eredményező tárgyalás során.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy a javaslat csak az eljárás bírósági 
szakaszára vonatkozik.

Módosítás 26

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
4 cikk – 2 pont
2006/783/IB kerethatározat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

e) a 4. cikk (2) bekezdésében előírt 
tanúsítvány alapján a határozatot az érintett 
személy távollétében hozták, kivéve, ha a 
tanúsítvány igazolja, hogy:

e) a 4. cikk (2) bekezdésében előírt 
tanúsítvány alapján a határozatot az érintett 
személy távollétében hozták, kivéve, ha a 
tanúsítvány a kibocsátó tagállam nemzeti 
jogával összhangban igazolja, hogy:

Or. en

Indokolás

A javaslatnak nem célja nemzeti anyagi vagy eljárási követelmények szabályozása vagy 
harmonizálása. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy ezeket az előírásokat a nemzeti jog 
határozza meg. Emellett a „nemzeti jog” koncepciója általában használható ilyen 
rendelkezéseknél, és láthatólag koherensebb a (4) preambulumbekezdés szerinti 
koncepciónál.
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Módosítás 27

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
4 cikk – 2 pont
2006/783/IB kerethatározat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont – i alpont

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

(i) az érintett személyt személyesen idézték 
be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, hatáskörrel rendelkező 
képviselő útján, időben értesítették annak a 
tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson

(i) az érintett személyt személyesen idézték 
be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, egyéb módon ténylegesen, 
időben értesítették annak a tárgyalásnak az 
időpontjáról és helyéről, amely a 
távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson

Or. en

Indokolás

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the Courts.
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Módosítás 28

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
4 cikk – 2 pont
2006/783/IB kerethatározat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont – i a alpont (új)

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

ia. a kitűzött tárgyalás ismeretében 
meghatalmazást adott egy jogi 
képviselőnek, akit az érintett személy 
választott, jelölt ki és fizetett vagy akit az 
állam jelölt ki és fizetett a védelem jogára 
vonatkozó nemzeti jogával összhangban, 
és a tárgyalás során őt ez a jogi képviselő 
képviselte; vagy

Or. en

Indokolás

Amennyiben a személy jogi képviselő megbízása mellett dönt, és számára egyértelmű 
meghatalmazást ad, feltételezhető, hogy az olyan tárgyalás eredményeként hozott határozat, 
ahol ez a képviselő jelen volt, nem az érintett személy távollétében születik. Ezért a végrehajtó 
állam nem tagadhatja meg a végrehajtást.

Egy jogi képviselő nem hivatalból történő kijelölésének helyzetét is meg kell vizsgálni. Az 
érintett személy tényleges védelmére tekintettel ilyen szabályokat a kibocsátó tagállam 
nemzeti jogának követelményeivel összhangban kell megállapítani és betartani.

Módosítás 29

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság
kezdeményezése – módosító jogszabály
4 cikk – 2 pont
2006/783/IB kerethatározat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont – i i alpont – második francia bekezdés
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A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

- nem kért újratárgyalást a legalább [...]*
napban megállapított határidő leteltéig.

- nem kért újratárgyalást a határidő 
leteltéig.

¹ Az időtartamot meg kell adni.

Or. en

Indokolás

A javaslatnak nem célja nemzeti anyagi vagy eljárási követelmények szabályozása vagy 
harmonizálása. Az alkalmazandó határidőről az adott nemzeti jog rendelkezik.

Módosítás 30

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
4 cikk – 3 pont
2006/783/IB kerethatározat
Melléklet – j szövegdoboz – 2.1 pont – első bekezdés

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

2.1 az érintett személyt személyesen 
idézték be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, hatáskörrel rendelkező 
képviselő útján, időben értesítették annak a 
tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson

2.1 az érintett személyt személyesen 
idézték be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, egyéb módon ténylegesen, 
időben értesítették annak a tárgyalásnak az 
időpontjáról és helyéről, amely a 
távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson
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Or. en

Módosítás 31

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
4 cikk – 3 pont
2006/783/IB kerethatározat
Melléklet – j szövegdoboz – 2.1 a pont (új)

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

2.1a. a kitűzött tárgyalás ismeretében a 
személy meghatalmazást adott egy jogi 
képviselőnek, akit az érintett személy 
választott, jelölt ki és fizetett vagy akit az 
állam jelölt ki és fizetett a védelem jogára 
vonatkozó nemzeti jogával összhangban, 
és a tárgyalás során őt ez a jogi képviselő 
képviselte;

Kérjük, adjon tájékoztatást e feltétel 
teljesüléséről:
………………………………

Or. en

Indokolás

A vagyonelkobzást elrendelő határozatról szóló jogi aktus 8. cikke (2) bekezdése e) pontjának 
új i. alpontjára vonatkozó módosításról szóló módosítással összefüggésében.
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Módosítás 32

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
5 cikk – 1 pont
2008/.../IB kerethatározat
1 cikk – e pont

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

e) „az érintett személy távollétében hozott 
határozat”: az a) albekezdésben 
meghatározott olyan ítélet, amelynek 
esetében az érintett személy nem jelent 
meg személyesen az említett határozat 
meghozatalához vezető eljárás során.

e) „az érintett személy távollétében hozott 
határozat”: az a) albekezdésben 
meghatározott olyan ítélet, amelynek 
esetében az érintett személy nem jelent 
meg személyesen az említett határozat 
meghozatalához vezető tárgyalás során.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy a javaslat csak az eljárás bírósági 
szakaszára vonatkozik.

Módosítás 33

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
5 cikk – 2 pont
2008/.../IB kerethatározat
9 cikk – 1 bekezdés – f pont – bevezető rész
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A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

f) a 4. cikkben előírt tanúsítvány alapján a 
határozatot az érintett személy távollétében 
hozták, kivéve, ha a tanúsítvány igazolja, 
hogy:

f) a 4. cikkben előírt tanúsítvány alapján a 
határozatot az érintett személy távollétében 
hozták, kivéve, ha a tanúsítvány a 
kibocsátó tagállam nemzeti jogával 
összhangban igazolja, hogy:

Or. en

Indokolás

A javaslatnak nem célja nemzeti anyagi vagy eljárási követelmények szabályozása vagy 
harmonizálása. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy ezeket az előírásokat a nemzeti jog 
határozza meg. Emellett a „nemzeti jog” koncepciója általában használható ilyen 
rendelkezéseknél, és láthatólag koherensebb a (4) preambulumbekezdés szerinti 
koncepciónál.

Módosítás 34

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
5 cikk – 2 pont
2008/.../IB kerethatározat
9 cikk – 1 bekezdés – f pont – i alpont

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

i. az érintett személyt személyesen idézték 
be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, hatáskörrel rendelkező 
képviselő útján, időben értesítették annak a 
tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott határozat 

i. az érintett személyt személyesen idézték 
be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, egyéb módon ténylegesen, 
időben értesítették annak a tárgyalásnak az 
időpontjáról és helyéről, amely a 
távollétében hozott határozat 
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meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson

meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson

Or. en

Indokolás

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the Courts.

Módosítás 35

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
5 cikk – 2 pont
2008/.../IB kerethatározat
9 cikk – 1 bekezdés – f pont – i a alpont (új)

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

ia. a kitűzött tárgyalás ismeretében 
meghatalmazást adott egy jogi 
képviselőnek, akit az érintett személy 
választott, jelölt ki és fizetett vagy akit az 
állam jelölt ki és fizetett a védelem jogára 
vonatkozó nemzeti jogával összhangban, 
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és a tárgyalás során őt ez a jogi képviselő 
képviselte; vagy

Or. en

Indokolás

Amennyiben a személy jogi képviselő megbízása mellett dönt, és számára egyértelmű 
meghatalmazást ad, feltételezhető, hogy az olyan tárgyalás eredményeként hozott határozat, 
ahol ez a képviselő jelen volt, nem az érintett személy távollétében születik. Ezért a végrehajtó 
állam nem tagadhatja meg a végrehajtást.

Egy jogi képviselő hivatalból történő kijelölésének helyzetét is meg kell vizsgálni. Az érintett 
személy tényleges védelmére tekintettel ilyen szabályokat a kibocsátó tagállam nemzeti 
jogának követelményeivel összhangban kell megállapítani és betartani.

Módosítás 36

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
5 cikk – 2 pont
2008/.../IB kerethatározat
9 cikk – 1 bekezdés – f pont – i i alpont – második francia bekezdés

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

- nem kért megismételt eljárást a legalább 
[...]* napban megállapított határidő 
leteltéig.

- nem kért megismételt eljárást a határidő 
leteltéig.

¹ Az időtartamot meg kell adni.

Or. en

Indokolás

A javaslatnak nem célja nemzeti anyagi vagy eljárási követelmények szabályozása vagy 
harmonizálása. Az alkalmazandó határidőről az adott nemzeti jog rendelkezik.
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Módosítás 37

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
5 cikk – 3 pont
2002/.../IB kerethatározat
Melléklet – k szövegdoboz – 1 pont – b 1 pont –  első bekezdés

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

b.1 az érintett személyt személyesen 
idézték be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, hatáskörrel rendelkező 
képviselő útján, időben értesítették annak a 
tárgyalásnak az időpontjáról és helyéről, 
amely a távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson

b.1 az érintett személyt személyesen 
idézték be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, egyéb módon ténylegesen, 
időben értesítették annak a tárgyalásnak az 
időpontjáról és helyéről, amely a 
távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson

Or. en

Módosítás 38

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
5 cikk – 3 pont
2008/.../IB kerethatározat
Melléklet – k szövegdoboz – 1 pont – b 1 a pont (új)
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A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

b.1a) a kitűzött tárgyalás ismeretében a 
személy meghatalmazást adott egy jogi 
képviselőnek, akit az érintett személy 
választott, jelölt ki és fizetett vagy akit az 
állam jelölt ki és fizetett a védelem jogára 
vonatkozó nemzeti jogával összhangban, 
és a tárgyalás során őt ez a jogi képviselő 
képviselte;

Kérjük, adjon tájékoztatást e feltétel 
teljesüléséről:
………………………………

Or. en

Indokolás

A szabadságvesztéssel járó ítéletekről szóló jogi aktus 9. cikke (1) bekezdése f) pontjának új 
ia. alpontjára vonatkozó módosításról szóló módosítás összefüggésében.

Módosítás 39

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a 
Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kezdeményezése – módosító jogszabály
5 a cikk (új)

A Szlovén Köztársaság, a Francia 
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd 

Királyság, a Szlovák Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által javasolt 

szöveg

Módosítás

5. cikk
A 2008/.../IB kerethatározat módosításai¹
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A 2008/.../IB kerethatározat az alábbiak 
szerint módosul:
(1) a 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
h) „Az érintett személy távollétében hozott 
határozat”: az a) pontban meghatározott 
olyan határozat, amelynek esetében az 
érintett személy nem jelent meg 
személyesen az említett határozat 
meghozatalához vezető eljárás során.
(2) A [9. cikk (1) bekezdésének]² h) 
pontját a következő szöveg váltja fel:
h) a [6a.] cikkben előírt tanúsítvány 
alapján a határozatot az érintett személy 
távollétében hozták, kivéve, ha a 
tanúsítvány a kibocsátó tagállam nemzeti 
jogával összhangban igazolja, hogy:
i. az érintett személyt személyesen idézték 
be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, egyéb módon ténylegesen, 
időben értesítették annak a tárgyalásnak 
az időpontjáról és helyéről, amely a 
távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára sor 
kerülhet, ha a személy nem jelenik meg a 
tárgyaláson; vagy
ii. a kitűzött tárgyalás ismeretében 
meghatalmazást adott egy jogi 
képviselőnek, akit az érintett személy 
választott, jelölt ki és fizetett vagy akit az 
állam jelölt ki és fizetett a védelem jogára 
vonatkozó nemzeti jogával összhangban, 
és a tárgyalás során őt ez a jogi képviselő 
képviselte; 
iii. a határozat kézbesítését és azt 
követően, hogy kifejezetten értesítik az 
újratárgyalás jogáról és az 
újratárgyaláson való részvétel jogáról:
- kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy nem 

kifogásolja a határozatot;
vagy
- nem kér újratárgyalást az alkalmazandó 
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határidőn belül.
(3) Az I. melléklet (tanúsítvány) i)
dobozában az 1. pont helyébe a következő 
szöveg lép:
1. Jelölje meg, hogy a határozatot az 
érintett személy távollétében hozták-e:
1. � Nem
2. � Igen. Ha erre a kérdésre igennel 
válaszolt, kérjük, igazolja a következőket:
2.1 az érintett személyt személyesen 
idézték be vagy a kibocsátó állam jogával 
összhangban, egyéb módon ténylegesen, 
időben értesítették annak a tárgyalásnak 
az időpontjáról és helyéről, amely a 
távollétében hozott határozat 
meghozatalához vezetett, és értesítették 
arról, hogy e határozat meghozatalára 
akkor is sor kerülhet, ha a személy nem 
jelenik meg a tárgyaláson.
A személy beidézésének vagy egyéb módon 
történő értesítésének időpontja és helye:
……………………………………………
A személy értesítésének módja:
……………………………………………
VAGY
2.2. a kitűzött tárgyalás ismeretében a 
személy meghatalmazást adott egy jogi 
képviselőnek, akit az érintett személy 
választott, jelölt ki és fizetett vagy akit az 
állam jelölt ki és fizetett a védelem jogára 
vonatkozó nemzeti jogával összhangban, 
és a tárgyalás során őt ez a jogi képviselő 
képviselte; 
Kérjük, adjon tájékoztatást e feltétel 
teljesüléséről:
……………………………………………
VAGY
2.3 a személy, a határozat kézbesítését 
követően kifejezetten úgy nyilatkozik, 
hogy nem kifogásolja a határozatot.
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Ismertesse, hogy a személy mikor és 
hogyan tett olyan kifejezett nyilatkozatot, 
hogy nem kifogásolja a határozatot
…………………………………………
VAGY
2.4 az érintett személy számára ………… 
(év, hó, nap) kézbesítették a távollétében 
hozott határozatot, és a kibocsátó 
tagállamban a következő feltételek 
alapján újratárgyalásra volt jogosult:
- a személyt kifejezetten tájékoztatták az 
újratárgyalás jogáról és az ezen a 
tárgyaláson való részvétel jogáról; és
- az említett jogról való tájékoztatást 
követően a személynek … nap állt 
rendelkezésére újratárgyalást kérni, 
azonban az említett időszakban nem tett 
így
________________________________
¹ A jogi aktus számát beillesztik annak a 
Tanács által történő elfogadását követően.
² A cikk számát beillesztik a Tanács által 
történő elfogadást követően.

Or. en

Indokolás

Ez a „feltételes szabadságra bocsátásról” szóló kerethatározatról szóló új cikk annak 
érdekében került beillesztésre, hogy az említett jogi aktus is a kerethatározat hatálya alá
tartozzon. A következő módosításokat összhangba hozták az érintett személy távollétében 
hozott határozatokra vonatkozó 4 másik jogi aktusra irányuló javaslat szövegével.
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INDOKOLÁS

A tárgyaláshoz való jog az ENSZ polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi 
egyezségokmányában biztosított alapjog. Ez a jog azonban nem feltétlen. Bizonyos 
körülmények között a határozatok olyan tárgyalást követően is meghozhatók, melyen az 
érintett személy nem volt jelen személyesen, és ezek az ún. érintett személy távollétében 
hozott határozatok. 

A kölcsönös elismerés elvének alkalmazásában egy tagállam igazságszolgáltatási hatósága 
végrehajthat egy másik tagállam bírói hatósága által hozott határozatot. Azonban van néhány 
kivétel, és ezek egyike az a helyzet, amikor a határozatot az érintett személy távollétében 
hozzák. 

Jelenleg több (a Tanács által elfogadott vagy elfogadásra váró) olyan uniós jogi aktus is van, 
melyek az érintett személy távollétében hozott határozatokkal foglalkoznak. Ezek azonban 
eltérően közelítik meg a kérdést, és ez akadályozza a határozatok kölcsönös elismerését. 
Ennek eredménye uniós szinten egy nem koherens rendszer, melyet (nem kívánatos) 
igazságszolgáltatási bizonytalanság jellemez. A helyzet orvoslása érdekében 7 tagállam 
javaslatot tett az érintett személy távollétében hozott határozatokkal kapcsolatosan az 
elismerés hiánya alapjának alkalmazására vonatkozó kritériumoknak az alábbi négy jogi 
aktusban való kiigazítására:

1) 2002/584/IB kerethatározat az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási 
eljárásokról,

2) 2005/214/IB kerethatározat a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való 
alkalmazásáról,

3) 2006/783/IB kerethatározat a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő 
határozatokra történő alkalmazásáról;

4) 2008/…/IB kerethatározat a kölcsönös elismerés elvének a szabadságvesztéssel járó 
büntetőítéletek vagy szabadságelvonással járó intézkedések során és azoknak az Európai 
Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról.

Az előadó szerint egy negyedik jogi aktusra is ki kell terjeszteni a javaslat hatályát, méghozzá 
a felfüggesztett büntetések, alternatív szankciók és feltételes büntetések elismeréséről és 
felügyeletéről szóló 2008/…/IB kerethatározatra.

Ez a kiigazítás egyértelműbb szabályokat eredményezne a jogi egyértelműség tekintetében, és 
előmozdítaná az igazságügyi együttműködést. Emellett a javaslat fokozza az alapvető eljárási 
jogok védelmét, ideértve a védelemhez, továbbá a tárgyaláshoz való jogot.

Annak ellenére, hogy a javaslat célja az érintett személy távollétében hozott határozatok 
elismerése hiányának alapjai kiigazítása, a javaslat célja nem a fogalmak harmonizálása, 
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inkább a különféle rendszerek horizontális kezelése kérdésének megoldása. A javaslat 
meghatározza az igazságügyi együttműködés hatásait vagy olyan helyzetek közös 
megközelítését, amikor a határozatot az érintett személy távollétében hozzák. 

A javaslat főbb elemei

1. Az érintett személy beidézése

A javaslat hangsúlyozza egy személy beidézése megfelelő módjának fontosságát. Igen fontos, 
hogy az érintett személyt időben értesítsék tárgyalásának idejéről és helyéről. Az érintett 
személy távollétében hozott határozat csak e követelmények teljesülése esetén ismerhető el és 
hajtható végre. Ilyen módon biztosított, hogy tiszteletben tartják a tárgyaláshoz való jogot. 

Azonban az előadó szerint fontos figyelembe venni a tagállami jogrendszerek sokféleségét, 
mivel ezek saját módszereiket alkalmazzák a személyek beidézésére. Nem csupán a vádlott 
személyes vagy más személyes módon való beidézésével garantálhatók jogai. A tagállamok
egyéb eljárási rendelkezésekkel is bírnak, melyek garantálják, hogy a személyt beidézik, és 
hogy ha probléma merülne fel a beidézési eljárással kapcsolatosan, a személy az említett 
helyzetet a bíróság elé viheti.

2. Az újratárgyaláshoz való jog fokozottabb figyelembe vétele

A javaslat hangsúlyozza az újratárgyalás szerepét a tárgyaláshoz való jog megfelelő 
tiszteletben tartásának védelme során. Ha az érintett személy nem volt jelen azon a 
tárgyaláson, melyen távollétében határozatot hoztak, egy végrehajtó tagállam ilyen 
határozatot többek között akkor hajthat végre, ha a kibocsátó tagállamban megfelelően 
rendelkeztek az újratárgyalás jogáról. Azonban nincs minden tagállamban „újratárgyalás”. Az 
előadó szerint egyértelművé kell tenni a javaslatban, hogy az ilyen helyzetekben az új 
tárgyalás lehet fellebbezés is (amit kifejezetten meg kell említeni a javaslat szövegében). 

3. Jogi képviselethez való jog

Az érintett személynek joga van jogi képviselethez. Ilyen helyzetekben, ha a jogi képviselő a 
személyt az említett személy meghatalmazása alapján képviselő a tárgyaláson, az ilyen 
határozat elismerése és végrehajtása nem tagadható meg. Azonban az előadó szerint 
egyértelműen hangsúlyozni kell, hogy a jogi képviselet joga kiterjed az állam által kijelölt és 
fizetett jogi képviselőkre is.
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