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B7-0000/2009

az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, 
„A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség a polgárok 
szolgálatában – a stockholmi program” című bizottsági közleményről

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Lisszaboni Szerződésre, különösen annak a szabadság, a biztonság és a jog 
érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó rendelkezéseire és az alapvető jogok 
védelmének és az uniós polgárság megerősítésének abban biztosított új jogi keretére, az 
Európai Unió létrehozásáról szóló szerződésnek a Lisszaboni Szerződéssel módosított 2. 
cikkére, az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a Lisszaboni Szerződéssel 
létrehozott, az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló 
egyezményhez való csatlakozásával kapcsolatos 8. jegyzőkönyvére, valamint az Európai 
Unió Alapjogi Chartájára, amely a Szerződésekkel megegyező jogi értéket képvisel,

– tekintettel a Bizottság 2009. június 10-i „A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén 
alapuló térség a polgárok szolgálatában” című közleményére (COM(2009)0262), amely 
vázolja a Bizottságnak a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térséggel 
kapcsolatos prioritásait 2010–2014-re vonatkozólag, továbbá a hágai program és 
cselekvési terv értékelésére (COM(2009)263) és az ahhoz tartozó végrehajtási 
eredménytáblára (SEC(2009)0765), valamint a nemzeti parlamentek, a civil társadalom és 
az EU-ügynökségek és –szervek hozzájárulásaira,

– tekintettel 2009. szeptember [...-i], a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, „A 
szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség a polgárok szolgálatában –
stockholmi program” című bizottsági közleményről szóló kérdésre (O-0000/2009 –
B7-0000/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel az Amszterdami Szerződés hatályba lépése óta a szabadság, a biztonság és a jog 
érvényesülésén alapuló térség létrehozása az Európai Unió egyik alapvető célkitűzése;
mivel ugyanakkor a 2005. évi hágai program sok tekintetben – különösen a polgári 
igazságszolgáltatás terén – eltávolodott az 1999. évi tamperei programban 
megfogalmazott egyértelmű és ambiciózus elképzelésektől, és mivel ezért nagyon fontos 
visszatérni annak eredeti szellemiségéhez, amely már azelőtt kiterjedt a jog minden 
aspektusára, hogy a biztonsági dimenzió a terrorizmus elleni küzdelemben bekövetkezett 
drámai és sürgős változások nyomán politikai prioritássá vált,

B. mivel az írek által nemrégiben nagy többséggel elfogadott Lisszaboni Szerződés 
újrafogalmazza majd a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség 
kialakításával kapcsolatos projektek alapjait, célkitűzéseit és módszereit,

C. mivel az első ízben a Lisszaboni Szerződés által a nemzeti parlamentekre ruházott jogok 
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és intézményi szerep pozitív hatást fog gyakorolni, különösen a szabadság, a biztonság és 
a jog érvényesülésén alapuló térség működésére, mivel a szubszidiaritás elvét még inkább 
tiszteletben tartják majd,

D. mivel az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményhez történő, a Lisszaboni Szerződésben előírt csatlakozása nem érinti majd az 
alapvető jogoknak az Alapjogi Chartán és az Európai Bíróság joggyakorlatán alapuló 
védelmét az Unióban, és a további védelem fontos elemét alkotja majd, szem előtt tartva, 
hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság és az Európai Bíróság hatásköreit egyértelműen el 
kell különíteni egymástól,

E. mivel a jogalkotási eljárás átláthatósága elsődleges fontosságú a polgárok szempontjából, 
és mivel a nemzeti parlamentek számára lehetővé kell tenni, hogy nyomon követhessék a 
szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség kialakításával kapcsolatos 
politikák meghatározását és végrehajtását,

F. mivel a polgári igazságszolgáltatás terén az elkövetkező öt év prioritásainak tükrözniük 
kell az egyes polgárok és vállalatok által megfogalmazott elvárásokat,

G. mivel az európai igazságszolgáltatási térségnek a gyakorló jogászok és a bíróságok –
különösen az elsőfokú bírák – körében kialakult európai igazságügyi kultúrára kell 
épülnie, amely nem csak a közösségi jogon alapul, hanem a nemzeti igazságszolgáltatási 
rendszerek kölcsönös ismeretén és megértésén, valamint az egyetemi tantervek gyökeres 
átalakításán, csereprogramokon, tanulmányi látogatásokon és közös képzéseken is, az 
igazságszolgáltatási rendszer különböző szakterületein működő európai hálózatok aktív 
támogatásával,

A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség a Lisszaboni Szerződésben

1. 1. megjegyzi, hogy a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségre 
vonatkozó új többéves programot valószínűleg a Lisszaboni Szerződésben meghatározott 
új jogi keretben fogadják el és hajtják végre, ezért annak tartalmaznia kell minden újítást, 
amelynek értelmében:

– a schengeni együttműködés a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló 
térség alapja;

– az uniós polgárság és az alapvető jogok védelme képezi majd a szabadság, a biztonság 
és a jog érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatos politikák magvát, az uniós 
intézményeket pedig felhívják az EU-polgárok közötti egyenlőség elvének tiszteletben 
tartására;

– a hagyományos és kormányközi rendszerek közötti, a Maastrichti Szerződéssel 
létrehozott kettősség megszűnik majd, bizonyítva a tagállamok közötti bizalom 
fokozódását,

– a döntéshozatali eljárást a Tanács minősített többséggel történő szavazásainak 
kiterjesztésével megerősítik, amelynek köszönhetően a hasonló vagy kapcsolódó 
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területekre vonatkozó jogszabályokat ugyanazzal a szavazati rendszerrel fogadhatnák 
el,

– a szubszidiaritás és az arányosság elvének szigorú tiszteletben tartását a további 
biztosítékok garantálják majd azzal, hogy viszonylag kisszámú nemzeti parlament 
közösen „figyelmeztető eljárást” indíthat, valamint hogy akár egyetlen tagállam is 
„meghúzhatja majd a vészféket”, ha úgy ítéli meg, hogy egy, a büntetőjogi 
igazságügyi együttműködés terén létrehozandó jogi eszköz tervezete belső rendjének 
alapvető elemeit érinti;

2. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés értelmében az együttdöntési eljárás általános 
jogalkotási eljárássá válik a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség 
területén, ahol eddig azt nem alkalmazták ; úgy véli, hogy az Európai Parlament bevonása 
a nemzetközi megállapodások ratifikálásába csak szükséges kiegészítése az Unión belül 
ráruházott hatásköröknek a jelenlegi harmadik pillér alá tartozó területeken;

3. hangsúlyozza az Európai Bíróság hatáskörei korlátozás nélküli kiterjesztésének 
fontosságát annak érdekében, hogy a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén 
alapuló térséggel kapcsolatos valamennyi kérdésben előzetes döntések születhessenek, 
valamint hogy a Bizottság jogsértési eljárásokat indíthasson1;

4. úgy véli, hogy a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és az Unió közötti szolidaritás 
elve sajátos jelentést kap a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló 
térségben, és hogy annak aktív szolidaritássá kell válnia, különösen a határellenőrzés, a 
bevándorlás, a polgári védelem és a szolidaritási záradék kérdésében ;

Összefüggőbb, átláthatóbb és demokratikusabb többéves program

5. úgy véli, hogy a stockholmi program végrehajtása során az egyik elsődleges 
célkitűzésként annak a lojális együttműködés szellemében történő biztosítását kellene 
kitűzni, hogy a polgárok alapvető jogaik egyenlő szintű védelmét élvezhessék, 
függetlenül attól, hogy hol kerülnek szembe az Unió vagy valamely tagállam által 
gyakorolt közhatalommal, és hogy senki se kerüljön hátrányos helyzetbe másokhoz 
fűződő jogi kapcsolatai terén azért, mert a tagállamok közös emberi jogi hagyományaival 
és a jogállamiság elvével összhangban élt az Unió polgárait megillető jogaival;

6. rámutat, hogy a Lisszaboni Szerződésben létrehozott új jogi és intézményi keretben a 
szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatban csak az 
Európai Parlament, a nemzeti parlamentek és a civil társadalom megfelelő bevonásával 
lehet további fellépéseket kidolgozni, egy nyitott és folyamatos vita kialakulása 
érdekében;

7. felhívást intéz arra vonatkozólag, hogy a jogalkotási folyamatokat uniós és nemzeti 
szinten egyaránt tegyék átláthatóbbá, különösen azokban az esetekben, ahol a jogalkotási 
javaslat érintheti az egyének és a polgárok jogait függetlenül attól, hogy a 
kezdeményezést a Bizottság, vagy a tagállamok egy csoportja nyújtotta-e be;

                                               
1 az átmeneti intézkedésekről szóló 36. jegyzőkönyv 10. cikke és az EU-Szerződés 276. cikke sérelme nélkül
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8. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés létrehozta a szabadság, a biztonság és a jog 
érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatos politikák értékelésének keretét, és kéri, 
hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szoros bevonásával hozzanak létre 
konkrét értékelési rendszert, amely az igazságszolgáltatás minőségére, hatékonyságára és 
méltányosságára is kiterjed;

9. felhívást intéz arra vonatkozólag, hogy rendszeresen értékeljék a többéves program 
keretében elért eredményeket, és hogy erről az értékelésről évente folytassanak vitát az 
Európai Parlamentben, amely vitának az alapvető jogok védelmére kell összpontosítania 
az EU-ban, és amelynek a Tanács, a Bizottság és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 
jelentésein kell alapulnia;

A jogok Európája

10. határozott véleménye, hogy lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az EU polgárai 
még inkább tisztában legyenek alapvető jogaikkal;

11. úgy véli, hogy a sokszínűség gazdagabbá teszi az Uniót, és hogy az Uniónak biztonságos 
környezetet kell nyújtania, ahol a különbözőséget tiszteletben tartják, és megvédik a 
leginkább kiszolgáltatottakat; ragaszkodik ahhoz, hogy a diszkriminációellenes 
jogszabályokkal kapcsolatos ismeretek polgárok körében való terjesztésére tett 
erőfeszítések mellett hozzanak szigorú intézkedéseket a hátrányos megkülönböztetés, a 
rasszizmus, az antiszemitizmus, az idegengyűlölet ellen, valamint a gyermekek, a 
kisebbségek és a kiszolgáltatottak védelmére, a meglévő eszközök, köztük a pénzügyi 
programok teljes kihasználásával;

12. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés révén az Európai Unió Alapjogi Chartája a 
szerződésekkel egyenlő módon kötelező erejűvé válik, és a szabadság, a biztonság és a 
jog érvényesülésén alapuló térség terén hozott valamennyi intézkedésre vonatkozólag 
alkalmazandó lesz, tiszteletben tartását pedig az Európai Bíróság ellenőrzi majd;

13. emlékeztet továbbá arra, hogy az Unió csatlakozik az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez ; továbbá ebből következően 
azonnali tárgyalásokat kell kezdeni az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezményhez való csatlakozásáról, valamint hogy 
együttműködési megállapodásokat kell kötni az alapvető jogok védelméért felelős 
nemzetközi intézményekkel és szervekkel;

14. felhívást intéz arra vonatkozólag, hogy minden új politikához, jogalkotási javaslathoz és 
programhoz készüljön hatástanulmány az alapvető jogok tekintetében, amely 
egyértelműen tartalmazza, mely alapvető jogokat érintethetik, és milyen intézkedéseket 
terveznek azok védelmére az arányosság és a szükségesség elveivel összhangban;

15. kéri, hogy az Alapjogi Ügynökség gyűjtsön megbízható és összehasonlítható 
statisztikákat a hátrányos megkülönböztetésről, szerkessze azokat kiadvánnyá és 
közérthető formában adja közre azokat, továbbá egyetért a francia, cseh és svéd elnökségi 
trió véleményével, amely szerint az Alapjogi Ügynökség megbízását 2009. december 31-
ig felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat lehetőséget biztosít majd az Európa Tanáccsal 
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való együttműködés elmélyítésére;

Szorosabb kapcsolat az uniós polgársággal

16. szeretné, ha egységes választójogi törvényt dolgoznának ki, és megismétli álláspontját, 
amely szerint annak ösztönzésére, hogy a lakóhelyük szerinti tagállamban 
állampolgársággal nem rendelkező európai polgárok lakóhelyükön vegyenek részt az 
európai választásokon, a Tanácsnak az általa a későbbiekben megállapítandó végrehajtási 
rendelkezésekben csak a választójog és a választhatóság érvényre juttatásához feltétlenül 
szükséges intézkedésekre kellene szorítkoznia; érdeklődéssel fogja megvizsgálni a 
Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy az európai parlamenti választások időpontját a 
május 9-i hétre halasszák ;

17. felszólítja a tagállamokat, hogy maradéktalanul érvénytelenítsék az uniós polgársághoz 
fűződő jogokat annak érdekében, hogy az Unió polgárai családtagjaikkal együtt 
gyakorolhassák a szabad mozgáshoz való jogukat, lehetővé téve számukra, hogy az 
Unióban bárhol korlátozás nélkül utazzanak, dolgozzanak, tanuljanak, nyugdíjba 
vonuljanak és családi életet élhessenek ;

18. felszólítja a tagállamokat, hogy méltányos és következetes módon tegyenek eleget az 
uniós polgárok konzuli és diplomáciai védelmének biztosításával kapcsolatos 
kötelezettségeiknek;

A polgárait védelmező Európa

19. sürgeti a tagállamokat, hogy az EU jövőbeli fellépései során találjanak megfelelő 
egyensúlyt a biztonság és a szabadság érvényesülése között;

20. azokban az esetekben, amelyekben az egyhangú döntéshozatal jelenlegi követelménye 
akadályozza a tovább hatékony fellépést, sürgeti a Bizottságot, hogy az uniós büntetőjogi 
keret kialakításakor összpontosítson az EU-polgárok szabadságjogainak előmozdítására;
a polgárok terrorizmustól és szervezett bűnözéstől való védelmének szükségességét olyan 
egyértelmű jogszabályba kell foglalni, amely hatásos eszközt ad az EU polgárai kezébe 
az aránytalan vagy nem egyértelmű szabályok elleni fellépésre;

21. úgy véli, hogy ezen szabadságjogok gyakorlását a nemzeti határokon túlnyúlóan 
biztosítani kell, és hogy az EU polgárai számára lehetővé kell tenni, hogy akár az Unión 
kívül is csorbítatlanul gyakorolhassák jogaikat;

22. úgy véli, hogy amikor az EU fellépéseket határoz el e téren, kritériumokat kell 
meghatározni az alapvető jogok korlátozásával kapcsolatos arányosság és szükségesség 
értékeléséhez;

A szolidaritás Európája

23. sürgeti, hogy az integrációs, a bevándorlási és a menedékügyi politika az alapvető jogok
széleskörű tiszteletben tartásán alapuljon, és azt, hogy a következetes megközelítés 
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biztosítására és az egységes fellépés kialakítására a közösségi jog legyen összhangban az 
e téren meglévő nemzetközi jogi eszközökkel nemcsak az illegális bevándorlás elleni 
küzdelem, hanem a bajban lévő menekültek megsegítése terén is;

24. felhívja a tagállamokat, hogy tevékeny részt vállaljanak, és teljes mértékben 
köteleződjenek el a belső letelepedési mechanizmus keretén belüli közös munka mellett;

25. e tekintetben a szerződésekben foglaltak szerint, a harmadik országokkal történő 
fokozottabb együttműködés mellett a „kötelező és visszavonhatatlan szolidaritási 
rendszer” azonnali létrehozására hív fel;

26. az Unió integrált határőrizeti stratégiájának általános célkitűzéseit és szerkezetét 
meghatározó, átfogó tervezet elfogadására hív fel;

27. ragaszkodik ahhoz, hogy új eszközök és rendszerek elindítására addig ne kerüljön sor, 
amíg a meglévő eszközök teljes mértékben működőképesek, biztonságosak és 
megbízhatóak, illetve felhív a ki- és belépéshez, a regisztráltutas-programhoz és az 
előzetes utazás-engedélyezési rendszerhez hasonló témákkal kapcsolatos új eszközök 
szükségességére és arányosságára;

28. úgy véli, hogy az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív 
Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) lényeges eszköz 
az Unió bevándorlással kapcsolatos globális stratégiájában, és az Ügynökség szerepének 
megerősítése érdekében támogatja megbízatásának felülvizsgálatát, többek között egy, a 
nemzetközi emberi jogi normákkal összhangban lévő visszatérési műveletekre vonatkozó 
egyértelmű keret létrehozását;

29. emlékeztet arra, hogy a FRONTEX-nek mind egyedi közös fellépései, mind állandó 
feladatai koordinálásához feltétlenül szüksége van arra, hogy mindenkor számolhasson a 
tagállamok által rendelkezésére bocsátott eszközökkel;

A családokra, állampolgárokra és vállalkozásokra vonatkozó polgári és kereskedelmi jog

Az állampolgárok és vállalkozások polgári joghoz történő jobb hozzáférése

30. úgy véli, hogy a polgári jog prioritásait jobban a középpontba kell állítani, mindenek előtt 
az egyes polgárok és vállalkozások által megfogalmazott elvárások kielégítése révén, 
ugyanakkor egyértelműbb és jobban hozzáférhető eljárások kialakításával az 
igazságszolgáltatás rendszerét folyamatosan egyszerűsíteni kell; a végakaratra, az 
öröklési ügyekre, valamint a különéléssel és a válással kapcsolatos házassági 
vagyonjogról szóló zöld könyvre vonatkozó javaslat benyújtásával kapcsolatos bizottsági 
határozatok elismerése mellett a következőkre hív fel:

– az alternatív vitarendezés előmozdítása érdekében további erőfeszítések 
megtétele, különös hangsúlyt fektetve a fogyasztók jogi érdekvédelmének
javítására; hangsúlyozza, hogy a közösségi szintű kollektív jogorvoslati 
intézkedések nem vezethetnek a nemzeti eljárásjog felesleges 
szétforgácsolódásához;
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– a bankszámlák zárolására és a banki betétek átmeneti befagyasztására 
vonatkozó egyszerű és autonóm európai rendszerre irányuló javaslatok, a 
közokiratok kölcsönös elismerése és végrehajtása, a személyiségi jogokról és a 
rágalmazásról szóló Róma II-rendelet1 hiányosságainak pótlása, a bíróságokkal 
és az ítéletek elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos kétoldalú 
egyezmények jelentette probléma végleges megoldása, rendelkezések a 
társasági jog területén az Európai Bíróság által kiemelt hézagok pótlására, a 
segítségre szoruló felnőttek védelmét szolgáló javaslat, és amennyiben 
szükséges, a megerősített együttműködés alkalmazásával elfogadandó, a 
házassági ügyek és a szülői felelősség területén alkalmazandó joggal 
kapcsolatos rendeletre irányuló javaslat;

– a nemzeti bíróságok által megrendelhetőn kívüli, a tulajdonjog fenntartására és 
egyéb hasonló mechanizmusokra vonatkozó eltérő nemzeti jogi 
megközelítéseken, valamint a nemzetközi örökbefogadások elismerésén és a 
családi állapotot igazoló nemzeti dokumentumok kölcsönös elismerésének 
kérdésén felüli, valamilyen egyéb közösségi átmeneti intézkedés lehetőségének 
alapos megfontolása; 

– az európai polgári eljárások területén idáig elfogadott nagyszámú innovatív 
jogszabály gyakorlati alkalmazása, amennyiben lehetséges, egyszerűsítésük 
érdekében történő tanulmányozásuk, valamint azoknak a területen elfogadott 
valamennyi közösségi jogszabállyal együttesen egy eszközbe történő 
egyesítése;

Az egységes piac valamennyi előnyének az európai szerződésjogon keresztül történő 
kihasználása

31. felhívja a Bizottságot, hogy az elméleti jellegű közös referenciakeret-tervezet alapján
fokozza az európai szerződésjoggal kapcsolatos munkáját, és teljes mértékben vonja be a 
Parlamentet abba a nyílt és demokratikus folyamatba, amelynek egy közös politikai 
referenciakeret elfogadásához kell vezetnie; hangsúlyozza, hogy a közös politikai 
referenciakeret eredményeképpen egy fakultatív és közvetlenül alkalmazható eszköznek 
kell létrejönnie, amely többek között lehetővé teszi a felek számára, hogy társaságokkal 
és fogyasztókkal szerződjenek, és az európai szerződésjogot az ügyleteikre vonatkozó 
jogként szabadon választhassák;

Bűnüldözés az állampolgárok jogainak biztosításával

Prioritások a büntetőjogban

32. az alapvető jogok tiszteletben tartásán alapuló uniós büntetőjogi térség kialakítására hív 
fel, amelyet a következő eszközök segítségével kell létrehozni:

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i 864/2007/EK rendelete a szerződésen kívüli kötelmi 
viszonyokra alkalmazandó jogról (Róma II.) (HL L 199., 2007.7.31., 40. o.).
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 egy, a büntetőeljárások során alkalmazott eljárási biztosítékokra vonatkozó 
ambiciózus jogi eszköz, amely az ártatlanság vélelmén alapul, és amely teljes 
mértékben megvalósítja a védelemhez való jogot;

 egy átfogó jogi keret, amely a bűncselekmények sértettjei számára a lehető 
legszélesebb körű védelmet, köztük a megfelelő kárpótlást és a tanúvédelmet 
biztosítja;

 a fogva tartási körülmények minimumszabványai és az EU-ban a fogvatartottak 
jogainak közös felsorolása, továbbá

 egy, a büntetőeljárásokban a bizonyításra és a bizonyítékok elfogadhatóságára 
vonatkozó átfogó jogi eszköz;

Átfogó és többrétegű biztonsági stratégia

33. úgy véli, hogy a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni további fellépéseket inkább az 
alapvető jogok védelme irányában kellene kialakítani, valamint megfelelő tanúvédelmet 
és ösztönzőket kellene biztosítani azok számára, akik együttműködnek a terrorista 
hálózatok felszámolásában, továbbá biztosítani kell a magas kockázati kategóriába 
tartozó egyénekre irányuló prevenciós és integrációs politikát;

34. kéri, hogy évente jelentessenek meg jelentést az EU-n belüli bűnözésről, amely 
összefoglalná az olyan szakterületekkel kapcsolatos jelentéseket, mint a szervezett 
bűnözés értékelése és az Eurojust éves beszámolója, valamint hangsúlyozza, hogy az 
embercsempészethez és számítástechnikai bűnözéshez hasonló bűnök megelőzése és az 
ellenük való küzdelem érdekében interdiszciplináris megközelítésre és átfogó stratégiára 
van szükség;

35. sürgeti egy átfogó európai biztonságpolitika kialakítását a tagállamok biztonságpolitikai 
tervei, a fokozottabb szolidaritás elve, valamint az uniós ügynökségek, hálózatok és 
információcsere hozzáadott értékének objektív értékelése alapján; a nemzeti 
parlamentekkel együtt alaposan meg kívánja vizsgálni a Tanács valamennyi, az EU belső 
biztonságára vonatkozó operatív együttműködés terén végzett tevékenységét;

Operatív szervek és ügynökségek

36. nagy jelentőséget tulajdonít az Eurojustnak és az Europolnak, és karöltve a nemzeti 
parlamentekkel elkötelezte magát tevékenységük meghatározásában, értékelésében és az 
ellenőrzésben történő teljes körű részvétel mellett;

37. a szakosodott hálózatok (például a Schengeni Információs Rendszer (SIS II), a 
Vízuminformációs Rendszer, a váminformációs rendszer és a jogi hálózatok) révén a 
nemzeti közigazgatási szervek, az európai ügynökségek és a közös operatív csoportok 
közötti szorosabb és mélyebb együttműködésre, valamint a hírszerző és rendőri 
szolgálatok közötti hatékony, nemzeti és európai szinten történő együttműködésre hív fel 
a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harc terén;

Az európai igazságügyi kultúra kialakítása

38. a jog valamennyi vetületét magában foglaló európai igazságügyi kultúra megteremtésére 
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hív fel; e célból a következőkre mutat rá:

– az Európai Unió legfelsőbb bíróságai elnökei hálózata, a bírói tanácsok európai 
hálózata, az Európai Unió Államtanácsainak és Legfelső Közigazgatási Bíróságainak 
Szövetsége, az európai legfőbb ügyészek Eurojustice hálózata, a bírósági tisztviselők 
és a jogi szakemberek sokat segíthetnének a bírói kar szakmai képzésének és a más 
tagállamok jogrendszerére irányuló kölcsönös megértés koordinálásával és 
előmozdításával, valamint könnyebbé tehetnék a határokon átnyúló viták és 
problémák megoldását, illetve tevékenységüket meg kell könnyíteni és elegendő 
finanszírozást kell számukra biztosítani; ennek egy teljességében finanszírozott 
európai jogi képzés tervéhez kell vezetnie, amely a fent említett jogi hálózatokkal és 
az európai igazságügyi képzési hálózattal együttműködve kerül kialakításra;

– aktív szakpolitikák létrehozására van szükség a külföldi jog kölcsönös 
megismerésének és megértésének előmozdítására, így nagyobb jogbiztonságot 
érhetünk el és előmozdíthatjuk az egymás elismeréséhez szükséges kölcsönös 
bizalmat; a szakpolitikáknak a gyakorló jogászok és a bírói kar számára biztosítaniuk 
kell a tapasztalatcserét, csereprogramokat, látogatásokat, tájékoztatást és 
tanfolyamokat, valamint azt, hogy a szakmai szervezetek a gyakorló jogászok számára 
egy közös képzési pont-/kreditrendszert, illetve a jogi képzést végző szerveknek az 
egész EU-ra kiterjedő hálózatát hozzák létre, amelyek akkreditációja gyakorló 
jogászok és bírák számára történő ismeretterjesztő kurzusok tartására szól a nemzeti 
jog területén;

E-igazságszolgáltatás: az állampolgárok, gyakorló jogászok és a bírói kar rendelkezésére 
álló eszköz

39. az e-igazságszolgáltatás közösségi szintű előmozdítására és fejlesztésére fokozottabb 
erőfeszítésre hív fel az állampolgárok és vállalkozások igazságszolgáltatáshoz történő 
hozzáférése érdekében, valamint úgy véli, hogy:

– a kétoldalú projektekben együttműködő tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
munkájukat úgy tervezzék meg, hogy az a felesleges átfedések elkerülése érdekében 
közösségi szintre is átvihető legyen;

– A polgári jogon, különösen az eljárásjogon belüli közösségi jogszabályokat jobban 
össze kell egyeztetni az információs technológia alkalmazásával, különösen az európai 
fizetési meghagyás, a kis értékű követelések eljárása, a polgári ügyekben a 
bizonyításfelvételről szóló rendelet1, valamint az alternatív vitarendezés tekintetében, 
és intézkedéseket kellene hozni az elektronikus okiratok, valamint az adósok 
vagyonának átláthatósága terén; a cél az egyszerűbb, olcsóbb és gyorsabb polgári 
eljárások biztosítása a határokon átnyúló esetekben;

– az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszerhez, valamint a SIS-hez 
hasonló elektronikus eszközöket kell kifejleszteni;

                                               
1 A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel 
tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről (HL L 174., 2001.6.27, 1.o.).
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Sürgős ügyek

40. a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség terén 1993 óta elfogadott 
mintegy 1200 különböző intézkedés egy egységes egésszé történő fokozatos 
összevonására hív fel, figyelembe véve az Unió új feladatait és szerepeit, valamint a 
Lisszaboni Szerződés által nyújtott új jogi keretet is, kezdve az Európai Parlamenttel 
egyetértésben prioritásként kezelt területekkel;

41. úgy véli, hogy azokban az esetekben, amikor egy jogalkotási eljárást a Nizzai Szerződés 
rendelkezései szerint kezdtek el – amelynek értelmében a Parlamentet (a szabadság, a 
biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség szempontjából számos fontos terület 
esetén) egyszerű konzultációra hívják –, illetve amikor a Parlament véleményt nyilvánít, 
akkor a jogalkotási eljárásnak a Lisszaboni Szerződés értelmében első olvasatban, elölről 
kellene kezdődnie, hogy a Parlamentnek előjogai ismeretében alkalma nyíljon 
megnyilatkozni; 

42. fenntartja magának a jogot, hogy konkrét javaslatokkal térjen vissza a jogalkotási 
cselekvési programról történő konzultáció során;

o
o      o

43. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


