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Tisztelt López Aguilar Úr és Svensson Asszony!

2010. szeptember 7-i levelében a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkérte a Jogi Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 37. cikke alapján vizsgálja meg az emberkereskedelem megelőzéséről, továbbá az 
ellene folyó küzdelemről és sértettek védelméről, valamint a 2002/629/IB kerethatározat
hatályon kívül helyezéséről szóló irányelvre irányuló javaslat jogalapját.

A Bizottság által javasolt jogalap az EUMSz. 82. cikkének (2) bekezdése és 83. cikkének (1) 
bekezdése. 

A bizottság 2010. szeptember 20-i ülésén megvizsgálta a fenti kérdést.

I. Előzmények

Az emberkereskedelemről szóló jelenlegi jogi keret uniós szinten a 2002/629/IB tanácsi 
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kerethatározatra1, a 2004/81/EK tanácsi irányelvre, nemzetközi szinten pedig a gyermekek 
jogairól szóló ENSZ-egyezményre, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló 
ENSZ-egyezményre, különösen az azt kiegészítő, az emberkereskedelem, különösen a nő- és 
gyermekkereskedelem megelőzéséről, felszámolásáról és szankcionálásáról szóló ENSZ-
jegyzőkönyvre, valamint az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló Európa tanácsi 
egyezményre épül. 

2009-ben a Bizottság javaslatot nyújtott be az új kerethatározatra, amelyet a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépését követően visszavontak. Mint tudjuk, a Lisszaboni Szerződés 
megszüntette a korábbi pillérrendszert, és most már a rendes jogalkotási eljárás keretében kell 
elfogadni gyakorlatilag minden olyan jogszabályt, amely a szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló térség keretébe tartozik, beleértve az EUMSz. V. címe 4. 
fejezetének a bűnügyi együttműködésről szóló 82. és 83. cikkét.

2010. március 29-én a Bizottság irányelvre irányuló javaslatot nyújtott be (COM(2010)0095), 
amelynek célja a 2002/629/IB kerethatározat hatályon kívül helyezése. 

A 2010. szeptember 2-án tartott közös bizottsági ülés során az eljárási szabályzat 51. cikke 
által előírt eljárás alapján együttműködő Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság azt javasolta, hogy kiegészítő jogalapként a 
javasolt irányelv 79. cikke (2) bekezdésének preambulumát egészítsék ki egy hivatkozással. 

Az EUMSz. 79. cikke az V. cím 2. fejezetében rendelkezéseket tartalmaz a bevándorlási 
politikáról, amelyet már a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt áthelyeztek a „közösségi 
pillérbe”.

A jelentés szerint az EUMSz. 79. cikkére történő hivatkozással történő kiegészítés az 
alábbiakkal indokolható: szükség van a szerződésekkel történő összhangba hozatalhoz; a 
javasolt irányelv holisztikus megközelítésének a többi kapcsolódó jogi eszközzel is 
összhangban kell lennie; az irányelv általában nem képes a menekültügyi politikáról szóló 
szabályokat sérteni, illetve szükség van a menekültügyi politikák kapcsán folytatott 
következetes megközelítés javítására. Hivatkozás történik az emberkereskedelem és a 
munkaügyi kizsákmányolás erősödő jelenségére, valamint a sértettek legszélesebb értelemben 
történő védelmének céljára.

II. Az EUMSz. vonatkozó cikkei 

A Bizottság azt javasolja, hogy a 82. és 83. cikket használják jogalapként. E cikkek szövege a 
következő:

82. cikk2

1. Az Unióban a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés a büntetőügyekben 
hozott bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapul, és magában 
foglalja a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítését a (2) 

                                               
1 A Tanács 2002/629/IB kerethatározata (2002. július 19.) a terrorizmus elleni küzdelemről (HL L 203., 
2002.8.1., 1. o.).
2 Utólagos kiemelés.
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bekezdésben és a 83. cikkben említett területeken.

Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapít 
meg, amelyek célja:

(a) ...;

(b) ...;

(c) ...;

(d) ....

2. Amilyen mértékben az a több államra kiterjedő vonatkozású büntetőügyekben a bírósági 
ítéletek és határozatok kölcsönös elismerésének, valamint a rendőrségi és igazságügyi 
együttműködésnek a megkönnyítése érdekében szükséges, az Európai Parlament és a Tanács 
rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott irányelvekben szabályozási minimumokat 
állapíthat meg. E szabályoknak figyelembe kell venniük a tagállamok jogi hagyományai és 
jogrendszerei közötti különbségeket.

E szabályozási minimumok a következőkre vonatkoznak:

(a) ...;

(b) a személyek jogai a büntetőeljárásban,

(c) a bűncselekmények sértettjeinek jogai;

(d) ....

3. Amennyiben a Tanács egy tagjának megítélése szerint valamely (2) bekezdés szerinti 
irányelvtervezet büntető igazságügyi rendszerének alapvető vonatkozásait érintené, kérheti, 
hogy az irányelvtervezetet terjesszék az Európai Tanács elé. Ebben az esetben a rendes 
jogalkotási eljárást fel kell függeszteni. A kérdés megvitatását követően és konszenzus elérése 
esetén az Európai Tanács a felfüggesztéstől számított négy hónapon belül a tervezetet 
visszautalja a Tanács elé, amely megszünteti a rendes jogalkotási eljárás felfüggesztését.

...

83. cikk
(az EUSz. korábbi 31. cikke)

1. Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott 
irányelvekben szabályozási minimumokat állapíthat meg a bűncselekményi tényállások és a 
büntetési tételek meghatározására vonatkozóan az olyan különösen súlyos bűncselekmények 
esetében, amelyek jellegüknél vagy hatásuknál fogva a több államra kiterjedő vonatkozásúak, 
illetve amelyek esetében különösen szükséges, hogy az ellenük folytatott küzdelem közös 
alapokon nyugodjék.
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Ezek a bűncselekményi területek a következők: terrorizmus, emberkereskedelem és a nők és 
gyermekek szexuális kizsákmányolása, tiltott kábítószer-kereskedelem, tiltott 
fegyverkereskedelem, pénzmosás, korrupció, pénz és egyéb fizetőeszközök hamisítása, 
számítógépes bűnözés és szervezett bűnözés.

...

2. ...

3. Amennyiben a Tanács valamely tagjának megítélése szerint valamely (1) vagy 
(2) bekezdésben említett irányelvtervezet büntető igazságügyi rendszerének alapvető 
vonatkozásait érintené, kérheti, hogy az irányelvtervezetet terjesszék az Európai Tanács elé. 
Ebben az esetben a rendes jogalkotási eljárást fel kell függeszteni. A kérdés megvitatását 
követően és konszenzus elérése esetén az Európai Tanács a felfüggesztéstől számított négy 
hónapon belül a tervezetet visszautalja a Tanács elé, amely megszünteti a rendes jogalkotási 
eljárás felfüggesztését.

Ugyanezen határidőn belül, egyet nem értés esetén, és ha legalább kilenc tagállam 
megerősített együttműködést kíván létrehozni az adott irányelvtervezet alapján, ezek a 
tagállamok ennek megfelelő bejelentést tesznek az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak. Ebben az esetben a megerősített együttműködés folytatására vonatkozóan az 
Európai Unióról szóló szerződés 20. cikke (2) bekezdésében, illetve e szerződés 329. cikk (1) 
bekezdésében előírt felhatalmazást megadottnak kell tekinteni, és a megerősített 
együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az illetékes bizottságok kiegészítő jogalapként a következő rendelkezéssel történő 
kiegészítésre tesznek javaslatot:

79. cikk

1. Az Unió közös bevándorlási politikát alakít ki, amelynek célja a migrációs hullámok 
hatékony kezelése azok minden szakaszában, méltányos bánásmód biztosítása a harmadik 
országok azon állampolgárai számára, akik jogszerűen tartózkodnak valamely tagállamban, 
valamint az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem megelőzése és az ezek elleni 
megerősített küzdelem.

2. Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási 
eljárás keretében intézkedéseket állapít meg a következőkre vonatkozóan:

(a) a beutazás és a tartózkodás feltételei, valamint a hosszú távú tartózkodásra jogosító 
vízumok és a hosszú távú tartózkodási engedélyek tagállamok által történő kiadására 
vonatkozó szabályok, beleértve a családegyesítési célúakat is,

(b) a tagállamok valamelyikében jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok 
jogainak meghatározása, ideértve a más tagállamokban való szabad mozgásra és 
tartózkodásra irányadó feltételeket is,

(c) illegális bevándorlás és jogellenes tartózkodás, beleértve a jogellenesen tartózkodó 
személyek kitoloncolását és repatriálását is,
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(d) küzdelem az emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek kereskedelme ellen.

3. ....

4. ...

5. ...

III. Joggyakorlat a jogalap terén1

Ha az intézkedésnek kettős célja vagy kettős összetevője van, és ha ezek egyike fő vagy 
uralkodó célként vagy összetevőként határozható meg, a jogalapot a Szerződés azon cikke 
alapján kell meghatározni, amely megfelel az aktus fő céljának vagy fő összetevőjének. Ha 
például a nemzeti jogszabályok harmonizációja csak egy intézkedés véletlenszerű hatása, 
amely elsődlegesen más célt szolgál, az intézkedést csak a Szerződés azon konkrét cikke 
alapján kell elfogadni, amely megfelel fő vagy uralkodó céljának vagy összetevőjének2. Erre a 
kritériumra gyakran hivatkoznak „gravitációs központ” kritériumként.

Ezzel szemben a Szerződés valamely cikke elegendő jogalapot szolgáltat, ha egy intézkedés 
célja a nemzeti intézkedések harmonizálása, még akkor is, ha ez az intézkedés rejtett 
formában a Szerződés konkrét cikkei által meghatározott cél elérését is célozza3. A 
megszilárdult joggyakorlat értelmében egy közösségi intézkedés jogalapja megválasztásának 
objektív, bírói úton ellenőrizhető tényezőkön kell alapulnia, amelyek között konkrétan 
szerepel az aktus célja és tartalma4.

Elvben egy jogi aktusnak egyetlen jogalapon kell alapulnia. Amennyiben valamely közösségi 
intézkedés céljának és tartalmának vizsgálata során megállapításra kerül az, hogy annak két 
különböző jogalap alá tartozó kettős célja van vagy két összetevőből áll, amelyek egyike fő 
vagy uralkodó célként vagy összetevőként határozható meg, mivel a másik csupán járulékos, 
a jogi aktusnak egyetlen jogalapra kell épülnie, nevezetesen a fő vagy uralkodó cél vagy 
összetevő által megkövetelt jogalapra5.

Amennyiben kivételesen megállapításra kerül, hogy a jogi aktusnak több párhuzamos célja 
                                               
1 Az alábbi szakasz az alábbi művön alapul: Constitutional Law of the European Union, Lenaerts and Van 
Nuffel, Sweet & Maxwell, London. Utólagos kiemelés.
268/86. sz., Egyesült Királyság kontra Tanács ügy, EBHT 1988., 855. o., 14-16. pont; C-70/88. sz., Európai 
Parlament kontra Tanács ügy, EBHT 1991., I-4529. o., 16-18. pont; Európai Bíróság, C-155/91. sz., Európai 
Parlament kontra Tanács ügy, EBHT 1993., I-939. o., 18-20. pont; C-187/93. sz., Európai Parlament kontra 
Tanács ügy, EBHT 1994., I-2857. o., 23-26. pont; C-426/93. sz., Németország kontra Tanács ügy, EBHT 1995., 
I-3723. o., 33. pont; C-271/94. sz., Európai Parlament kontra Tanács ügy, EBHT 1996., I-1689. o., 28-32. pont;
C-84/94. sz., Európai Parlament kontra Tanács ügy, EBHT 1996., I-5755. o., 11-12. pont; C-164-165/97 sz., 
Európai Parlament kontra Tanács egyesített ügyek, EBHT 1999., I-1339. o., 16. pont; C-36/98. sz., 
Spanyolország kontra Tanács ügy, EBHT 2001., I-779. o., 59. pont; C-281/01. sz., Bizottság kontra Tanács ügy, 
EBHT 2002., I-12649. o., 33-49. pont; C-338/01. sz., Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 2004., I-4829. o., 55. 
pont;
3 C-377/98. sz., Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács ügy, EBHT 2001., I-7079, 27-28. pont; C-491/01. 
számú, British American Tobacco (Investments) és Imperial Tobacco ügy, EBHT 2002., I-11453, 93–94. pont.
4 C-440/05. sz., Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 2007., I-9097. o.
5 C-91/05. sz., Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 2008., I-3651. o.
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van vagy több, egymástól elválaszthatatlan összetevőből áll, amelyek egyike sem tekinthető 
másodlagosnak és közvetettnek a másikhoz való kapcsolódása tekintetében, az ilyen jogi 
aktus – amennyiben az eljárások egymással összeegyeztethetőek – kivételesen épülhet több 
különböző, megfelelő jogalapra1.

Elvileg nem választható azonban kettős jogalap abban az esetben, ha az egyes jogalapok 
tekintetében megállapított eljárások egymással összeegyeztethetetlenek2.

IV. A Bizottság által választott jogalap

A Bizottság az alábbiakkal magyarázza a kettős jogalapot: 
Az emberkereskedelem elleni küzdelem terén a tagállamok büntető jogszabályainak 
közelítésére van szükség a büntetőügyekben való együttműködés javításához. E célra a 
Szerződés kifejezetten csak irányelvek elfogadásáról rendelkezik.

...

A javaslat a jelenlegi kerethatározatnál szélesebb körben közelíti a tagállamok büntető anyagi 
jogát és eljárási szabályait. Ez kedvező hatást gyakorol majd a nemzetközi bűnüldözési és 
igazságügyi együttműködésre, valamint a sértetteknek nyújtott támogatásra és védelemre. ...

V. A javasolt irányelv céljának és tartalmának elemzése

A javasolt irányelv céljának és tartalmának meghatározásához meg kell vizsgálni annak 
rendelkezéseit. 

Az 1. cikk kimondja, hogy ezen irányelv célja, hogy az emberkereskedelem esetében 
szabályozási minimumokat állapítson meg a bűncselekményi tényállások és a büntetési 
tételek meghatározására vonatkozóan. Célja továbbá, hogy a bűncselekmény megelőzését és a 
sértettek védelmének erősítését szolgáló közös rendelkezéseket vezessen be. 

A 2. cikk kimondja, hogy a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy bizonyos cselekmények büntethetők legyenek 
emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményekként.

A 3. cikk a felbujtással, bűnsegédlettel és a kísérlettel foglalkozik.

A 4. cikk a büntetésekről tartalmaz rendelkezéseket.

Az 5. és 6. cikk a jogi személyek felelősségével és az őket érintő szankciókkal foglalkozik.

A 7. cikk a sértettel szembeni büntetőeljárás vagy szankciók alkalmazásának mellőzését 
tárgyalja.

A 8. cikk a nyomozásról és a vádemelésről tartalmaz rendelkezéseket.
A 9. cikk a joghatóságra vonatkozik.
                                               
1 C-338/01. sz., Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 2004., I-4829. o.
2 C-178/03. sz., Bizottság kontra Parlament és Tanács ügy EBHT 2006., I-107. o.
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A 10. cikk az emberkereskedelem sértettjeinek nyújtott segítséggel és támogatással 
foglalkozik.

A 11. cikk rendelkezéseket tartalmaz az emberkereskedelem sértettjeinek védelméről a 
nyomozás és a büntetőeljárás során.

A 12. cikk az emberkereskedelem kiskorú sértettjeire irányuló segítségnyújtási, támogatási és 
védelmi intézkedésekre vonatkozó általános rendelkezésekről szól.

A 13. cikk az emberkereskedelem kiskorú sértettjeinek nyújtott segítségről és támogatásról 
szól, a 14. cikk pedig az emberkereskedelem kiskorú sértettjeinek védelméről a nyomozás és a 
büntetőeljárás során.

A 15. cikk rendelkezéseket tartalmaz a megelőzésről, nevezetesen azon intézkedések 
tagállamok által történő elfogadásáról, amelyek célja, hogy visszaszorítsák azon igényeket, 
amelyek az emberkereskedelemmel kapcsolatos kizsákmányolás bármely formáját segítik, 
valamint olyan megfelelő intézkedések elfogadásáról, mint például a tájékoztatási és 
figyelemfelhívó kampányok, kutató és oktatási programok, valamint a sértettekkel vagy 
potenciális sértettekkel nagy valószínűséggel kapcsolatba kerülő tisztviselők rendszeres 
képzésének előmozdítása, amely intézkedések célja, hogy e tisztviselőket képessé tegye az 
emberkereskedelem sértettjeinek vagy potenciális sértettjeinek azonosítására, illetve a velük 
való foglalkozásra. Azt is kimondja, hogy a tagállamoknak mérlegelniük kell intézkedések 
meghozatalát annak érdekében, hogy bűncselekménnyé nyilvánítsák a 2. cikkben említett, 
kizsákmányolás tárgyát képező szolgáltatások igénybevételét, amennyiben a szolgáltatást 
igénybe vevőnek tudomása van arról, hogy az illető a 2. cikkben említett valamely 
bűncselekmény sértettje.

A 16. cikk nemzeti előadók kijelöléséről vagy olyan egyenértékű intézkedésekről rendelkezik, 
amelyek célja az emberkereskedelem tendenciáinak értékelésére, az emberkereskedelem 
elleni intézkedések eredményeinek mérésére, valamint az érintett nemzeti hatóságok számára 
történő jelentéstétel.

A 17. cikk hatályon kívül helyezi a 2002/629/IB kerethatározatot. A 18. cikk az átültetéssel 
foglalkozik, a 19. cikk a jelentéstétellel, a 20. cikk pedig a hatálybalépéssel.

VI. Értékelés 

Az irányelvre irányuló javaslatok tartalmának fenti elemzéséből az tűnik ki, hogy az 
gyakorlatilag kizárólag az EUMSz. 82. és 83. cikkének hatálya alá tartozó ügyekkel 
foglalkozik, különösen a bűncselekményi tényállások és a büntetési tételek meghatározására 
vonatkozóan az olyan különösen súlyos bűncselekmények, nevezetesen az 
emberkereskedelem esetében, amelyek jellegüknél vagy hatásuknál fogva több államra 
kiterjedő vonatkozásúak, illetve amelyek esetében különösen szükséges, hogy az ellenük 
folytatott küzdelem közös alapokon nyugodjék. Ezt a következtetést nem változtatják meg 
azon módosítások sem, amelyeket a két illetékes bizottságban nyújtottak be.

Következésképpen a Bíróság kifogásaira/bírálatára tekintettel az irányelvre irányuló 
javaslatnak a Szerződés azon rendelkezésein kell alapulnia, amelyek büntetőjogi 
vonatkozásúak, arra pedig nincs ok, hogy a bevándorlási politikáról szóló rendelkezésre 
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hivatkozzon.

VII. Következtetés és ajánlások

A fentiek alapján álláspontunk az, hogy nem indokolt az EUMSz. 79. cikke (2) bekezdésében 
szereplő jogalappal kiegészíteni a jogalapot.

A Jogi Bizottság 2010. szeptember 20-i ülésén ennek megfelelően 1 tartózkodás mellett úgy 
határozott1, hogy az alábbi ajánlásokat teszi: az emberkereskedelem megelőzéséről, továbbá 
az ellene folyó küzdelemről és a sértettek védelméről, valamint a 2002/629/IB kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82. cikke (2) bekezdésének és 83. 
cikke (1) bekezdésének jogalapján kell alapulnia.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 A zárószavazáson az alábbi képviselők voltak jelen: Klaus-Heiner Lehne (elnök), Luigi Berlinguer (alelnök), 
Raffaele Baldassarre (alelnök), Evelyn Regner (alelnök), Sebastian Valentin Bodu (alelnök), Eva Lichtenberger 
(előadó), Françoise Castex, Marielle Gallo, Kurt Lechner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov,  Szájer 
József, Alexandra Thein, Cecilia Wikström és Tadeusz Zwiefka.


