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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Stockholmi Program félidős értékeléséről
(2013/2024(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség a polgárok 
szolgálatában – a stockholmi program” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
intézett bizottsági közleményről szóló, 2009. november 25-i állásfoglalására,1

– tekintettel az Európai Tanács Stockholmi Programjára (A polgárokat szolgáló és védő, 
nyitott és biztonságos Európa),2

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és az 
Alkotmányügyi Bizottság által az eljárási szabályzat 51. cikke alapján folytatott közös 
tanácskozásokra,

– tekintettel a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és az 
Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

I. A Stockholmi Program és a Lisszaboni Szerződés

1. úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés jelentős pozitívumokkal szolgált a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget illetően, ugyanakkor sajnálattal látja 
a végrehajtása során jelentkező hiányosságokat; nem tűri tovább, hogy a Tanács és a 
Bizottság számos esetben továbbra is úgy tesz, mintha a Lisszaboni Szerződés nem lépett 
volna hatályba; kéri a nemzetközi megállapodásokat megelőzően a Parlamentnek az 
„eljárás minden szakaszában haladéktalanul és teljes körűen” történő tájékoztatására 
vonatkozó kötelezettség végrehajtását;  sajnálatát fejezi ki a korábbi harmadik pillérbe 
tartozó aktusok Lisszaboni Szerződéssel való összhangba hozatala terén tapasztalható 
elfogadhatatlan késedelmek miatt; felhív a korábbi harmadik pillérbe tartozó aktusok eseti 
értékelésére az alapvető jogokra gyakorolt hatásuk megállapítása céljából, annak 
érdekében, hogy összhangba hozzák őket az alap-jogiaktusokból, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokból és végrehajtási aktusokból álló új jogszabályi hierarchiával;

A Bizottság kezdeményezési joga és a rendes jogalkotási eljárás

2. úgy véli, hogy a rendes jogalkotási eljárás alkalmazása közelebb vitte a jogalkotást a 
polgárokhoz, és növelte az Unió egyetlen demokratikusan választott intézményének, a 
Parlamentnek a befolyását;

3. megállapítja, hogy az „A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség a 

                                               
1 HL C 285. E, 2010.10.21., 12. o.
2 HL C 115., 2010.5.4., 1. o.
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polgárok szolgálatában – a stockholmi program” című, 2010. április 20-i közleményében1

a Bizottság az uniós polgárok napi gondjaira és vágyaira való ambiciózusabb válaszadásra 
szólított fel, és hangsúlyozta, hogy az Uniónak képesnek kell lennie reagálni a váratlan 
eseményekre, és hamar megragadni a lehetőségeket, valamint gyorsan megelőlegezni a 
jövőben kibontakozó folyamatokat és alkalmazkodni azokhoz;

4. emlékeztet rá, hogy a Bizottság ennek szellemében az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 76. cikkének megfelelően több ízben élt kezdeményezési jogával;

5. úgy véli, hogy a kormányközi logika alapján meghatározott nagy, többéves programok 
ideje lejárt, mivel a Szerződések jogalapok széles körét biztosítják a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozóan, a Bizottság pedig 
kezdeményezési joggal rendelkezik, amivel határozottan élni is kíván;

6. ösztönzi tehát a Bizottságot, hogy lássa el szerepét a politikák és a jogalkotási prioritások 
meghatározása terén, és amikor csak szükséges, éljen a kezdeményezési jogával, 
ellenállva a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését megelőző időszakra jellemző 
kormányköziséghez való visszatérésre irányuló valamennyi próbálkozásnak;

Nemzeti parlamentek

7. úgy véli, hogy a nemzeti parlamenteknek az Európai Unió tevékenységeiben való 
fokozottabb részvétele, amelyet az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről 
szóló 1., és a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. 
jegyzőkönyv szentesít, pozitívan hatott a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség kialakítására és működésére, mivel nagyobb garanciát 
jelentett a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartására, és mivel az uniós polgárok 
szélesebb, intenzívebb demokratikus bevonása jelentős mértékben hozzájárult az uniós 
jogalkotáshoz és politikaformáláshoz;

Egységes választójogi törvény

8. megállapítja, hogy bár nem született megállapodás az egységes választási eljárásra 
vonatkozóan, a választási rendszerek fokozatosan közelítettek egymáshoz, különösen az 
uniós szintű politikai pártok létrehozása2, az európai politikai pártokra vonatkozó 
szabályok megreformálására irányuló bizottsági javaslat3 alapján az európai jogállás 
létrehozására irányuló tevékenységek, valamint a kettős mandátum megtiltása4 révén, 
mely utóbbinak értelmében az európai parlamenti képviselői tisztséggel a továbbiakban 
összeegyeztethetetlen a nemzeti parlamenti képviselőség;

9. úgy véli, hogy a Parlament demokratikus szerepét még inkább ki kell emelni a 
közvélemény számára, és hogy a Parlament megújítása kapcsán folytatott választási 

                                               
1 COM(2010)0171.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1524/2007/EK rendelet által módosított 2004/2003/EK rendelete (2003. 
november 4.) az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól (HL L 
297., 2003.11.15., 1. o.).
3 COM(2012)0499.
4 A Tanács 2002/772/EK, Euratom határozata, 1. cikk, (7) bekezdés, b) pont.
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kampányoknak Európa jövője szempontjából valóban fontos kérdésekkel kell 
foglalkozniuk;

10. ezért úgy véli, hogy a Parlament legitimitásának és hatékonyságának fokozása érdekében 
a jövőben szükségesessé válik a választási eljárás reformja, melynek keretében meg kell 
erősíteni az európai demokratikus dimenziót, és a Szerződésekben foglalt elvekkel 
összhangban biztosítani kell a képviselői helyek tagállamok közötti méltányosabb 
elosztását; véleménye szerint e reformnak ösztönöznie kell a polgárokat arra, hogy 
vegyenek részt az európai választásokon a tartózkodási helyük szerinti tagállamban, 
amelynek nem állampolgárai;

11. üdvözli ugyanakkor a 93/109/EK irányelvnek az állampolgárságuk szerinti tagállamtól 
eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok passzív választójogának az 
európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes 
rendelkezései tekintetében történő módosításáról szóló 2012. december 20-i 2013/1/EU 
tanácsi irányelv1 elfogadását, mivel az az európai parlamenti választásokon való részvétel 
tekintetében lazít az egy bizonyos uniós tagállamban lakóhellyel rendelkező, ám 
állampolgársággal nem bíró polgárokra vonatkozó előírásokon;

Polgári kezdeményezés

12. üdvözli a polgári kezdeményezésről szóló rendelet2 elfogadását, mivel az ugyanolyan 
politikai kezdeményezési joggal ruházza fel a polgárokat, mint amilyennel már az Európai 
Parlament és a Tanács is rendelkezik;

13. úgy véli, hogy a kezdeményezés hathatós eszközzé válhat az Európai Unió napirendjére 
kerülő ügyek meghatározása terén;

14. ugyanakkor sajnálattal veszi tudomásul, hogy a szervezők technikai problémákba ütköztek 
a kezdeményezés megvalósítása során, és felkéri a Bizottságot a problémák megoldására;

II. A Stockholmi Program és végrehajtásának értékelése

Alapvető jogok

15. véleménye szerint a Stockholmi Program végrehajtása általában véve nem teljesíti a 
polgárok jogainak előmozdítására vonatkozóan kitűzött céljait;

16. felszólít az ún. koppenhágai dilemma kezelésére irányuló intézkedések mielőbbi 
meghozatalára, hogy tudniillik az Unió magas szintű követelményeket szab a tagjelölt 
országok számára, ám nem rendelkezik megfelelő eszközökkel a tagállamok tekintetében; 
kijelenti, hogy az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságon belül létre kívánja 
hozni a koppenhágai bizottságot;

17. attól tart, hogy a gazdasági válság a demokrácia válságává fejlődhet, és úgy véli, hogy 
erős politikai vezetésre van szükség a demokratikus vívmányok megóvása érdekében;

                                               
1 HL L 26., 2013.1.26., 27. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a polgári kezdeményezésről (HL 
L 65., 2011.3.11., 1. o.)
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18. hangsúlyozza, hogy az Uniónak az emberi jogok európai egyezményéhez (EJEE) való 
csatlakozása, melyet az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (2) bekezdése 
irányoz elő, még inkább erősíteni fogja az Alapjogi Charta és a Bíróság joggyakorlata 
által biztosított alapvető jogok védelmét;

19. megállapítja, hogy az EJEE-hez való csatlakozás az unió tevékenységeit illetően hasonló
védelmet biztosít majd a polgároknak, mint amilyenben az egyes tagállamok fellépéseinek 
tekintetében már részesülnek; emlékeztet rá, hogy ez azért is lényeges, mivel a tagállamok 
fontos jogköröket adtak át az Uniónak a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség tekintetében;

20. üdvözli, hogy az EJEE-hez való csatlakozás a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség tekintetében újabb jelentős védelmi eszközt fog biztosítani;

21. úgy véli, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló rendelet felülvizsgálatának 
folyamatos megakadályozása elfogadhatatlan;

Polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés

22. megjegyzi, hogy a Stockholmi Program célja az európai polgárok szabad mozgásának 
előmozdítása az európai igazságszolgáltatási térség által biztosított valamennyi jog 
védelme és tiszteletben tartása révén, és hogy az igazságügyi együttműködés e cél 
elérésének fő eszköze;

23. elismeri, hogy a jogi helyzetek, ítéletek és dokumentumok kölcsönös elismerése terén tett 
kezdeményezések nagyon fontos szerepet játszanak e tekintetben, mivel a kölcsönös 
elismerés változatlanul hagyja a tagállamok jogrendszereit, ugyanakkor mérsékli a 
rendeletek közötti különbségekből adódóan az egyes polgárok számára jelentkező 
kellemetlenségeket;

24. úgy véli, hogy a kölcsönös elismeréshez szükség van arra, hogy a polgárok és a jogi 
szakemberek megbízzanak egymás jogintézményeiben; megállapítja, hogy a kölcsönös 
elismerés és bizalom alátámasztása szempontjából nagyon fontos szerepet játszik a 
szubszidiaritás és a bírói függetlenség elvét teljes mértékben tiszteletben tartó, ténylegesen 
európai jogi kultúra megerősítése, a közös előírások kialakítása, valamint a más 
jogrendszerek megértése; hangsúlyozza, hogy a kölcsönös elismerés és bizalom a bevált 
gyakorlatok tagállamok közötti cseréje révén a nemzeti polgári jogi hagyományok 
fokozatos megváltozásához vezethet;

25. megállapítja, hogy a polgári jog terén a jogalkotási kezdeményezések eddig az eljárási jog 
kárára főként az anyagi jogra összpontosítottak; kéri, hogy a jövőben több figyelmet 
szenteljenek az eljárási jognak;

26. elismeri, hogy a büntetőeljárásban az eljárási jogok megerősítéséről szóló ütemterv 
előrelépést jelent, ugyanakkor sajnálja, hogy a jogsegélyre és a veszélyeztetett 
gyanúsítottakra vonatkozó, kulcsfontosságú javaslatok még nem készültek el, és hogy a 
Tanács elhivatottsága egyre inkább csökkenni látszik;

27. határozottan úgy véli, hogy prioritásként kell kezelni az európai büntetőjogi térség 
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kialakítása során alkalmazott elvek következetességének biztosítását, és hogy e 
tekintetben az uniós intézményeknek szorosan együtt kell működniük egymással, ahogyan 
azt a büntetőjog uniós megközelítéséről szóló parlamenti állásfoglalás1 is vázolja;

28. úgy véli, hogy meg kell szilárdítani a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat, és hogy az 
uniós büntetőjog kölcsönös elismerése és harmonizációja nem haladhat előre e szabályok 
tagállami végrehajtására vonatkozó, komoly visszajelzések nélkül; 

29 úgy véli, hogy egy hatékony igazságszolgáltatási rendszer a virágzó gazdaság erőteljes 
motorja;

Belső biztonság

30. megelégedéssel veszi tudomásul a tagállamok és a Bizottság által a belső biztonsági 
stratégia, valamint a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözésre vonatkozó európai uniós 
szakpolitikai ciklus terén elért előrelépést; ugyanakkor rámutat arra, hogy további 
előrelépésekre van szükség, különösen a számítástechnikai bűnözés, a kritikus 
infrastruktúra védelme, valamint a korrupcióval, a pénzmosással, a terrorizmus 
finanszírozásával és az illegális lőfegyverek kereskedelmével szembeni küzdelem 
területén;

31. emlékeztet arra, hogy a Parlament mára a biztonságpolitikai terület teljes jogú intézményi 
szereplőjévé vált, és így jogosult arra, hogy aktívan részt vegyen a belső biztonsági 
stratégia jellemzőinek és prioritásainak meghatározásában és ezen eszközök 
értékelésében, beleértve a belső biztonsági stratégia végrehajtásának rendszeres 
ellenőrzését, amelyet az EUMSZ 70. és 71. cikke alapján az Európai Parlament, a nemzeti 
parlamentek és a Tanács közösen végeznek;

32. úgy véli, hogy a hatékony belső biztonsági stratégia alapvető előfeltétele a kezelendő 
biztonsági fenyegetések megfelelő elemzése;

33. rámutat arra, hogy a jelenlegi belső biztonsági stratégia 2014-ben hatályát veszti; 
felszólítja a Bizottságot, hogy kezdje meg egy, a 2015–2019-es időszakra vonatkozó új 
belső biztonsági stratégia előkészítését, amely figyelembe veszi a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépését és az Alapjogi Charta uniós jogba való beillesztését; felszólítja a 
Tanácsot, hogy az új belső biztonsági stratégia elfogadását megelőzően vegye kellően 
figyelembe a Parlament észrevételeit;

34. elismeri, hogy az Unióban terjed a határokon átnyúló bűnözés, és ezért rámutat a 
bűnüldözési célú információcserére vonatkozó uniós jogszabályok fontosságára; úgy véli, 
hogy a különböző eszközök és csatornák jelenlegi tárháza nehezen átlátható és 
széttöredezett, aminek következtében a rendelkezésre álló eszközök felhasználása nem 
hatékony, az uniós szintű demokratikus felügyelet pedig nem megfelelő; jövőorientált 
elképzelést szorgalmaz arra vonatkozóan, hogy miként alakuljon és hogyan tökéletesedjen 
az adatok bűnüldözési célú megosztása az Unióban, az adatvédelem magas szintjének 
biztosítása mellett;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0208.
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35. felhívja a Bizottságot, hogy mihamarabb nyújtson be javaslatokat arra nézve, hogy hogyan 
lehet a Lisszaboni Szerződés jogi keretei közé illeszteni a határokon átnyúló rendőrségi 
együttműködésnek a korábbi harmadik pillér alatt elfogadott eszközeit, például a prümi 
határozatot és a svéd kezdeményezést;

36. üdvözli az új Europol-rendeletre irányuló bizottsági javaslatot, és bízik e fontos 
jogalkotási ügy gyors előrehaladásában annak érdekében, hogy az Europol a lehető 
leghamarabb összhangba kerüljön a Lisszaboni Szerződéssel;

Határok és vízumok

37. üdvözli a schengeni kormányzásra vonatkozó csomagról folytatott tárgyalások lezárását; 
felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben töltse be szerepét a schengeni értékelések 
koordinátoraként és a Szerződések őreként, hogy megelőzzön minden olyan helyzetet, 
amely veszélybe sodorhatná a schengeni térség működését; megismétli azon álláspontját, 
hogy a schengeni térséget további késedelmek nélkül ki kell terjeszteni Romániára és 
Bulgáriára;

38. a belső határokon való ellenőrzés megszűnését az európai integráció egyik fő 
vívmányának tartja; kéri a Bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet arra, hogy a 
belső határokon ne legyenek ellenőrzések, és határozottan elutasít minden, a személyek 
szabad mozgásának korlátozására irányuló kísérletet;

39. tudomásul veszi, hogy a schengeni térség egyfajta laboratóriumnak tekinthető, amely 
eddig lépésről lépésre fejlődött; ugyanakkor úgy véli, hogy további fejlődésére 
vonatkozóan hosszú távú gondolkodásra van szükség; meggyőződése, hogy a schengeni 
külső határokat a jövőben európai határőrségnek kell őriznie;

40. üdvözli a FRONTEX megbízatásának reformját és az Eurosurra vonatkozó megállapodást; 
úgy véli, mihamarabb meg kell állapodni a tengeri határőrizetre vonatkozó új 
szabályokról, prioritásként kell kezelni a migránsok életének megmentését, és teljes 
mértékben tiszteletben kell tartani a visszaküldés tilalmát;

41. üdvözli a Schengeni Információs Rendszer második generációjára való sikeres átállást, a 
Vízuminformációs Rendszer folyamatos bevezetését, valamint az annak operatív 
irányítását végző eu-LISA ügynökség felállítását; hangsúlyozza, hogy ezeknek az új 
rendszereknek most ki kell állniuk a mindennapi használat próbáját; emlékeztet azon 
felhívására, hogy „új határigazgatási eszközök és nagymérvű adattárolási rendszerek 
elindítására addig ne kerüljön sor, amíg a meglévő eszközök nem lesznek teljes mértékben 
működőképesek, biztonságosak és megbízhatóak”; várakozással tekint a rendszerek 
vonatkozó jogi eszközökben előirányzott értékeléseire;

42. kéri a vízumokkal kapcsolatos vívmányok sokkal jobb végrehajtását, valamint a 
vízumeljárások és -gyakorlatok fokozottabb harmonizálását; úgy véli, hogy a közös 
vízumigénylési központoknak kell szabvánnyá válniuk; intézményközi vitát sürget a 
közös vízumpolitika célkitűzéseiről;

Menedék és migráció
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43. emlékeztet rá, hogy a Stockholmi Programban az Európai Tanács hangsúlyozta, „hogy a 
megfelelően kezelt migráció valamennyi érdekelt számára hasznosnak bizonyulhat”; 
sajnálja, hogy csekély előrelépés történt a legális migrációval kapcsolatos jogszabályok 
elfogadása területén, és fokozottabb erőfeszítéseket kér a jövőben, tekintettel a 
demográfiai kihívásokra és a gazdaság szükségleteire; egyidejűleg úgy véli, hogy nagyobb 
figyelmet kell fordítani a migránsok integrációjára;

44. üdvözli a menekültügyi csomag elfogadását; felhívja a Bizottságot, hogy az első naptól 
kezdve kövesse nyomon a csomag tagállamok általi helyes végrehajtását;

45. mélyen sajnálja, hogy nem sikerült átültetni a gyakorlatba a szolidaritásnak és a felelősség 
méltányos megosztásának az EUMSZ 80. cikkében rögzített elvét; úgy véli, a jövőben 
fokozottabb és konkrétabb intézkedésekre lesz szükség; 

46. úgy véli, hogy a menekültügy külső dimenzióját – különösen az áttelepítés 
vonatkozásában – ki kell terjeszteni;

Módszerek, eszközök és eljárások

47. mélyen sajnálja, hogy a politikai döntéshozatali folyamat alacsony színvonalú; megjegyzi, 
hogy a problémák meghatározása, a lehetséges megoldások megvitatása és a lehetséges 
alternatívák közötti választás rendszerint nem egymást követi, ahogyan az helyes volna, 
hanem gyakran egyidejűleg történik; felhívja a Bizottságot, hogy először terjesszen elő 
jelentéseket a kezelendő kérdésekről, azt követően kezdeményezzen vitát a lehetséges 
megoldásokról, és végül terjesszen elő jogalkotási javaslatokat; 

48. sajnálja, hogy hiányzik a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térség megvalósítása felé történő előrehaladásra vonatkozó objektív értékelés, és 
nincsenek megbízható információk a vívmányok tagállamok általi végrehajtására 
vonatkozóan;

49. kéri az új jogszabályok szisztematikus és független utólagos értékelését, amelynek ki kell 
terjednie a területre vonatkozó további jogszabályok szükségességének értékelésére is;

50. üdvözli az uniós igazságügyi eredménytábla elkészítésére irányuló bizottsági 
kezdeményezést, amelynek célja a minőségi igazságügyi rendszer biztosítása a polgári, a 
kereskedelmi és a közigazgatási jog területén, mivel a jogszabályok konkrét alkalmazása 
végső soron a bíróságokon múlik; kéri, hogy az igazságügyi eredménytábla értékelje az 
igazságügy összes területét, ideértve a büntető igazságszolgáltatást és az összes 
horizontális kérdést; javasolja, hogy vonják be a jogállamiság, a demokrácia és az 
alapvető jogok helyzetére, valamint az európai értékek (az Európai Unióról szóló 
szerződés (EUSZ) 2. cikke) tagállamokon belüli teljesülésére vonatkozó adatokat is;

51. kéri a Bizottságot, hogy helyezzen nagyobb hangsúlyt az uniós jogszabályok tagállamok 
általi konkrét végrehajtásának felügyeletére és biztosítására; megjegyzi, hogy a polgárok 
jogait illető kérdésekben ezt az adott jogi aktus hatálybalépésének napján el kell kezdeni; 
úgy véli, több erőfeszítésre van szükség ezen a területen, és azonosítani kell az uniós 
jogszabályok esetleges végre nem hajtásának okait;
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52. úgy véli, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggel 
kapcsolatos uniós jogszabályok minőségének javításához közös erőfeszítésekre van 
szükség a tagállamok és az uniós intézmények részéről az egyes nemzeti rendszerekre 
vonatkozó információcsere javítása és (a nemzeti/regionális szinten alkalmazandó 
jogszabályokat és normákat illető) pontos jogi információk nyújtása, valamint a 
végrehajtásra és a gyakorlatokra vonatkozó információk biztosítása érdekében;

53. sajnálja, hogy a Tanács gyakran folyamodik stratégiai dokumentumokhoz, például a 
kábítószer elleni stratégia és a belső biztonsági stratégia esetében, amelyeket a Parlament 
bevonása nélkül fogadnak el;

54. úgy véli, az európai igazságügyi kultúra kialakulása kulcsfontosságú előfeltétele annak, 
hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség valósággá 
váljon a polgárok számára; ennek fényében kéri, hogy fektessenek sokkal nagyobb 
hangsúlyt és fordítsanak sokkal nagyobb összegeket az uniós igazságügyi képzésre, 
minden jogi szakma esetében; rámutat annak fontosságára, hogy az igazságügyi képzési 
rendszerek vonatkozásában alulról felfelé irányuló megközelítésmód kerüljön 
alkalmazásra, webes technológia (például e-igazságügyi portál) segítségével biztosított 
legyen az európai jogi információforrásokhoz való jobb hozzáférés, bővüljenek az európai 
joggal kapcsolatos ismeretek az igazságszolgáltatás tagjainak körében, valamint hogy 
hálózatok jöjjenek létre és működjenek ezen a területen; megjegyzi, hogy egyformán 
fontos a rendőri erők európai perspektívákat is szem előtt tartó képzése is;

III. A következő lépések

55. úgy véli, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggel 
kapcsolatban iránymutatásra, koherenciára és teljesítménymutatókra van szükség, és 
ezeket az EUSZ 17. cikkének (1) bekezdésével összhangban biztosítani kell; javasolja, 
hogy a többéves programozásról a három intézmény az EUSZ ezen rendelkezésének 
megfelelően állapodjon meg; elvárja, hogy a Bizottság tegye meg a megfelelő 
kezdeményezéseket ezzel kapcsolatban, és nyújtson be javaslatot erre alapozva;

56. kéri, hogy a jövőbeni programozások a Lisszaboni Szerződés szellemében történjenek, a 
Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes fellépésével; tudomásul veszi az Európai 
Tanács 2013. június 27–28-i következtetéseit, amelyek szerint az Európai Tanács „2014. 
júniusi ülésén megbeszélést fog tartani a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térségen belüli jogalkotási és operatív programok tervezésére 
vonatkozó stratégiai iránymutatások meghatározása érdekében (az EUMSZ 68. cikke 
alapján)”; a tervezett időpontot nem tartja megfelelőnek;

57. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


