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Módosítás 55
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
1 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) Az Európai Unió célul tűzte ki a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség fenntartását 
és fejlesztését.

(1) Az Európai Unió – az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának, valamint az egyes 
tagállamok alkotmányos elveinek 
megfelelően – célul tűzte ki a szabadságon, 
a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség fenntartását és fejlesztését.

Or. it

Módosítás 56
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
1 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1a) Az emberi jogok európai egyezménye 
(EJEE) és az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának (EJEB) ítélkezési gyakorlata 
hozzájárul az emberi jogok helyzetének 
jelentős javulásához, beleértve a
tisztességes eljáráshoz való jogot 
Európában. A Szerződések és az Alapjogi 
Charta különleges szerepet szán az 
egyezmény mechanizmusának az Európai 
Unióról szóló szerződés 6. cikke 
értelmében, amely szerint az Unió 
csatlakozik az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményhez és az egyezményben foglalt 
alapvető jogokat az uniós jog általános 
elveiként határozza meg, valamint az 
Alapjogi Charta 52. cikkének 
megfelelően, amely garantálja e jogoknak 
a Chartában és az egyezményben történő
egységes értelmezését.
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Or. en

Módosítás 57
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
2 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 82. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően az Unióban a 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés a büntetőügyekben hozott 
bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös 
elismerésének elvén alapul, amit az 
Európai Tanács 1999. október 15–16-i 
tamperei ülése óta a büntetőügyekben az 
Unión belül folytatott igazságügyi 
együttműködés alapköveként tartanak 
számon.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 82. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően az Unióban a 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés a büntetőügyekben hozott 
bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös 
elismerésének elvén alapul, amit az
Európai Tanács 1999. október 15–16-i 
tamperei ülése óta a büntetőügyekben az 
Unión belül folytatott igazságügyi 
együttműködés alapköveként tartanak 
számon. A kölcsönös elismerést – nem 
vitatva annak pozitív hatásait és központi 
szerepét – a nem összehangolt, illetve 
eltérő jogi hagyományokkel és büntetőjogi 
eljárási rendszerekkel rendelkező
jogterületeken alkalmazzák, ezért az a 
gyanúsítottak jogaira nézve hátrányos jogi 
anomáliákat idézhet elő, amint azt az 
európai elfogatóparancs tapasztalatai is 
mutatják. Intézkedéseket kell előirányozni 
annak érdekében, hogy valamely nemzeti 
bíróság avatkozhasson be megfelelő 
módon olyan esetekben, ahol ilyen 
anomáliák előfordulhatnak. Ezenfelül a 
kölcsönös elismerés elve bármely 
alkalmazásának szavatolnia kell a 
Chartában és az emberi jogok európai 
egyezményében rögzített alapvető jogokat.

Or. en

Módosítás 58
Rosario Crocetta
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Irányelvtervezet
2 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 82. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően az Unióban a 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés a büntetőügyekben hozott 
bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös 
elismerésének elvén alapul, amit az 
Európai Tanács 1999. október 15–16-i 
tamperei ülése óta a büntetőügyekben az 
Unión belül folytatott igazságügyi 
együttműködés alapköveként tartanak 
számon.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 82. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően az Unióban a 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés a büntetőügyekben hozott 
bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös 
elismerésének elvén alapul, amit az 
Európai Tanács 1999. október 15–16-i 
tamperei ülése óta a büntetőügyekben az 
Unión belül folytatott – és az Európai 
Unió Alapjogi Chartáját, valamint az 
európai nyomozási határozatban (ENYH) 
részt vevő tagállamok alkotmányos elveit 
figyelembe vevő – igazságügyi 
együttműködés alapköveként tartanak 
számon.

Or. it

Módosítás 59
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
2 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2a) A végrehajtó tagállam az ENYH 
elutasítása során nem hivatkozhat a saját 
és a határozatot kibocsátó állam jogrendje 
között fennálló különbségekre, kizárólag 
azt hozhatja fel indokként, hogy az ENYH 
az Európai Unió Alapjogi Chartájába, 
valamint a végrehajtó állam alkotmányos 
elveibe ütközik.

Or. it
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Módosítás 60
Kinga Göncz

Irányelvtervezet
2 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2a) Az igazságügyi együttműködés alapja 
az egymás igazságszolgáltatási 
rendszerébe vetett kölcsönös bizalom, ami 
szükségessé teszi, hogy valamennyi 
tagállamban jól működő, független és 
pártatlan, politikai beavatkozásoktól 
mentes igazságszolgáltatási rendszer 
létezzen.

Or. en

Módosítás 61
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
2 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2a) Jelentős különbségek mutatkoznak a 
tagállamok alkotmányos berendezkedése 
és jogrendje között, különösen az 
ügyészek szerepét és az ENYH által 
szükségszerűen figyelembe veendő 
bizonyítékok elfogadhatóságát illetően. 
Ennek következtében az ENYH nem 
szüntetheti meg e különbségeket azáltal, 
hogy a végrehajtó országokban a 
szükségesnél enyhébb követelményeket ír 
elő, és az elutasítás további indokaként 
kell meghatározni azt, ha a határozat 
sértheti az alapvető jogokat, illetve az 
érintett tagállamok alapvető alkotmányos 
elveit.

Or. en
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Módosítás 62
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
12 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(12) A büntetőügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködés 
hatékonyságának biztosítása érdekében 
korlátozni kell az ENYH elismerése vagy 
végrehajtása megtagadásának lehetőségét, 
valamint a végrehajtás elhalasztásának 
indokait.

törölve

Or. en

Módosítás 63
Anna Hedh

Irányelvtervezet
12 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(12a) Lehetővé kell tenni az ENYH 
megtagadását, ha annak a végrehajtó 
állambeli elismerése vagy végrehajtása 
valamely, az adott államban érvényesülő 
mentesség vagy kiváltság megsértésével 
járna. Az Európai Unióban nincs közös 
meghatározás arra nézve, hogy mi 
tekintendő mentességnek vagy 
kiváltságnak, ezért a tagállamok nemzeti 
jogára hárul e fogalmak pontos 
meghatározása, amelyek magukban 
foglalhatják az orvosi és jogi szakmákra 
alkalmazandó védelmet, de nem 
értelmezhetők oly módon, amely ellentétes 
lenne az Európai Unió tagállamai közötti 
kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 
egyezményhez csatolt jegyzőkönyv 7. 
cikkében foglalt, a megtagadás egyes 
indokai eltörlésére irányuló 
kötelezettséggel. Ez magában foglalhatja 
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a sajtószabadságra és az egyéb médiában 
történő véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályokat, noha ezek nem 
feltétlenül minősülnek kiváltságnak vagy 
mentességnek.

Or. en

Módosítás 64
Birgit Sippel

Irányelvtervezet
13 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(13a) Az ezen irányelv végrehajtásával 
összefüggésben feldolgozott személyes 
adatok védelme a vonatkozó jogi 
eszközöknek, többek között az Európai 
Tanácsnak a személyes adatok gépi 
feldolgozása során az egyének védelméről 
szóló, 1981. január 28-i egyezménye
alapelveinek megfelelően, valamint az 
Európai Unió tagállamai közötti 
kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 
2000. május 29-i egyezmény 23. cikkével 
összhangban ezen irányelv által nyújtott 
kiegészítő védelem révén biztosított.

Or. en

Módosítás 65
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
13 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(13a) Az ENYH-k ellen rendelkezésre álló 
jogorvoslati eszközöknek legalább 
azonosaknak kell lenniük az adott 
nyomozási cselekmény elleni belföldi 
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esetekben rendelkezésre álló eszközökkel. 
A tagállamoknak nemzeti 
jogszabályaiknak megfelelően 
biztosítaniuk kell e jogorvoslati eszközök 
alkalmazhatóságát, és megfelelő időben 
tájékoztatniuk kell minden érdekelt felet a 
jogorvoslat lehetőségeiről és módjairól. 
Abban az esetben, ha az ENYH elleni, az 
ENYH kibocsátásához vezető jelentősebb 
indokokat érintő kifogást a végrehajtó 
állambeli érdekelt fél emeli, a végrehajtó 
állam megvizsgálja, hogy indokolt-e az 
ENYH elismerésének elutasítása –
például az arányosság hiánya vagy az 
emberi jogok megsértése miatt –, és ezen 
információkat célszerű továbbítani a 
kibocsátó hatóságnak és ennek 
megfelelően értesíteni az érdekelt felet. Az 
ENYH által érintettek számára biztosítani 
kell a tájékozódáshoz való jogot és a 
bírósághoz fordulás jogát. A védelemhez 
való jogok részét képezi a tisztességes 
eljáráshoz való jog (a Charta 47. és 48. 
cikke) az eljárás valamennyi szakaszában.

Or. en

Módosítás 66
Anna Hedh

Irányelvtervezet
13 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(13a) Az ENYH-k ellen rendelkezésre álló 
jogorvoslati eszközöknek legalább 
azonosaknak kell lenniük az adott 
nyomozási cselekmény elleni belföldi 
esetekben rendelkezésre álló eszközökkel. 
A tagállamoknak nemzeti 
jogszabályaiknak megfelelően 
biztosítaniuk kell e jogorvoslati eszközök 
alkalmazhatóságát, és kellő időben 
tájékoztatniuk kell minden érdekelt felet a 
jogorvoslat lehetőségeiről és módjairól. 
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Abban az esetben, ha az ENYH elleni, az 
ENYH kibocsátásához vezető jelentősebb 
indokokat érintő kifogást a végrehajtó 
állambeli érdekelt fél emeli, célszerű 
továbbítani ezen információkat a 
kibocsátó hatóságnak és ennek 
megfelelően értesíteni az érdekelt felet. Az 
ENYH által érintettek számára biztosítani 
kell a tájékozódáshoz való jogot és a 
bírósághoz fordulás jogát. A védelemhez 
való jogok részét képezi a tisztességes 
eljáráshoz való jog (a Charta 47. és 48. 
cikke) az eljárás valamennyi szakaszában.

Or. en

Módosítás 67
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
13 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(13a) Az ENYH korlátozott pénzügyi és 
vizsgálati erőforrásokkal rendelkező 
országokban való végrehajtásának 
elősegítése érdekében ilyen erőforrások 
hiányában az ENYH végrehajtásának –
rendszerint a végrehajtó állam által viselt 
– költségeit az ENYH-t kibocsátó állam 
közvetlenül magára vállalhatja. A 
tagállamok olyan – általános vagy egyedi 
– megállapodásokat is köthetnek, amelyek 
lehetővé teszik a költségek beszámítással 
történő kiegyenlítését.

Or. it

Módosítás 68
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
14 preambulumbekezdés
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A kezdeményezés szövege Módosítás

(14) Az ENYH a bizonyítékok 
összegyűjtésére vonatkozóan egységes 
rendszert hoz létre. További szabályokra 
van azonban szükség néhány fajta olyan 
nyomozási cselekmény esetében, 
amelyekre az ENYH-nek ki kellene 
terjednie, így például a fogva tartott 
személyek ideiglenes átadása, a 
videokonferencia vagy telefonkonferencia 
keretében folytatott kihallgatások, valamint 
a bankszámlákkal vagy banki ügyletekkel 
kapcsolatos információszerzés vagy 
ellenőrzött szállítások esetében. Az ENYH 
kiterjed a valós idejű, folyamatos vagy egy 
bizonyos időn át tartó bizonyítékgyűjtéssel 
járó nyomozási cselekményekre, azonban 
ezen intézkedések tekintetében 
rugalmasságot kell biztosítani a végrehajtó 
hatóságnak, tekintettel a tagállamok 
nemzeti jogában fennálló különbségekre.

(14) Az ENYH a bizonyítékok 
összegyűjtésére vonatkozóan egységes 
rendszert hoz létre. További szabályokra 
van azonban szükség néhány fajta olyan 
nyomozási cselekmény esetében, 
amelyekre az ENYH-nek ki kellene 
terjednie, így például a fogva tartott 
személyek ideiglenes átadása, a 
videokonferencia vagy telefonkonferencia 
keretében folytatott kihallgatások, valamint 
a bankszámlákkal vagy banki ügyletekkel 
kapcsolatos információszerzés esetében. 
Az ENYH kiterjed a valós idejű, 
folyamatos vagy egy bizonyos időn át tartó 
bizonyítékgyűjtéssel járó nyomozási 
cselekményekre, azonban ezen 
intézkedések tekintetében rugalmasságot 
kell biztosítani a végrehajtó hatóságnak, 
tekintettel a tagállamok nemzeti jogában 
fennálló különbségekre.

Or. en

Módosítás 69
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
14 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(14a) Ez az irányelv meghatározza a 
nyomozási cselekménynek a 
büntetőeljárás valamennyi szakaszában –
beleértve a tárgyalási szakaszt is –, 
szükség esetén az érintett személy 
részvételével, bizonyítékgyűjtés céljából 
történő elvégzésére vonatkozó 
szabályokat. ENYH bocsátható ki például 
a fogva tartott személynek a kibocsátó 
állam számára történő ideiglenes 
átadásához vagy a videokonferencia útján 
történő kihallgatás elvégzéséhez. 
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Amennyiben azonban az adott személyt 
büntetőeljárás – többek között tárgyalás 
lefolytatása érdekében történő bíróság elé 
állítás – céljából át kell adni egy másik 
tagállamnak, a 2002/584/IB tanácsi 
kerethatározatnak megfelelően európai 
elfogatóparancsot kell kibocsátani.

Or. en

Módosítás 70
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
14 b preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(14b) Az európai elfogatóparancs 
büntetőeljárás céljából történő arányos 
alkalmazása érdekében az igazságügyi 
hatóságoknak mérlegelniük kell, hogy az 
ENYH kibocsátása a gyanúsított vagy a 
vádlott videokonferencia útján történő 
meghallgatásának hatékony alternatívája
lehet-e.

Or. en

Módosítás 71
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
14 c preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(14c) ENYH bocsátható ki a
büntetőeljárás alá vont személy által 
bármely bankban vagy nem banki 
pénzügyi intézményben vezetett, 
bármilyen jellegű számlával kapcsolatos,
bizonyító erejű információ megszerzése 
érdekében. Ez a lehetőség 
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általánosságban értendő, így nem csupán 
a gyanúsítottakra vagy a vádlottakra 
terjed ki, hanem bármely más személyre, 
akivel kapcsolatban az illetékes hatóságok 
a büntetőeljárás során szükségesnek 
tartják ilyen információk beszerzését.

Or. en

Módosítás 72
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
14 d preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(14d) Amennyiben ezen irányelvben 
utalás történik pénzügyi intézményekre, e 
kifejezést a pénzügyi rendszereknek a 
pénzmosás, valamint terrorizmus 
finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 vonatkozó 
fogalommeghatározásainak megfelelően 
kell értelmezni.
_______________
1HL L 309., 2005.11.25., 15. o.

Or. en

Módosítás 73
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
14 e preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(14e) Amennyiben azért kerül sor ENYH 
kibocsátására, hogy egy meghatározott 
számlával kapcsolatban „személyes 
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adatokat” szerezzenek be, a „személyes 
adatok” úgy értelmezendők, hogy 
magukban foglalják legalább a 
számlabirtokos nevét és címét, a számlával 
kapcsolatos meghatalmazásra vonatkozó 
részleteket, valamint a számlanyitáskor a 
számlabirtokos által szolgáltatott és a 
banknál még meglévő bármely más adatot 
vagy dokumentumot.

Or. en

Módosítás 74
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
14 f preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(14f) Hatályánál fogva ez az irányelv csak 
a bizonyítékgyűjtés céljából foglalkozik 
ideiglenes intézkedésekkel. Ezzel 
kapcsolatban ki kell emelni, hogy a 
büntetőeljárás során bármely tételre, 
beleértve a pénzügyi eszközöket is, 
vonatkozhatnak különböző ideiglenes 
intézkedések, nem csupán 
bizonyítékgyűjtés, hanem elkobzás 
céljából is. Fontos annak felismerése, 
hogy az ideiglenes intézkedések két 
célkitűzése közötti különbség nem mindig 
nyilvánvaló, és hogy az ideiglenes 
intézkedés célja változhat az eljárás 
folyamán. Ezért a jövőbeni tevékenységek 
szempontjából döntő fontosságú az e 
területen alkalmazandó különböző 
eszközök közötti zökkenőmentes kölcsönös 
kapcsolatok fenntartása. Továbbá 
ugyanezen oknál fogva a kibocsátó 
hatóságra kell hagyni annak 
megállapítását, hogy az adott tételt – tehát 
az ENYH tárgyát – bizonyítékként 
használják-e fel.

Or. en
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Módosítás 75
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
17 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(17a) Az ezen irányelv végrehajtása során 
feldolgozott személyes adatok védelmét a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről
szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB 
tanácsi kerethatározatban1 megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően kell 
biztosítani. Az ENYH alapján gyűjtött 
bizonyítékok nem használhatók fel a 
bűnmegelőzéstől, nyomozástól, 
felderítéstől vagy a büntetőeljárástól, 
illetve a büntetőjogi szankciók 
érvényesítésétől és a védelemhez való jog 
gyakorlásától eltérő célokra.
_______________
1HL L 350., 2008.12.30, 60. o.

Or. en

Módosítás 76
Kinga Göncz

Irányelvtervezet
1 cikk – 3 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

3. Ez az irányelv nem módosítja az 
alapvető jogok és jogelvek tiszteletben 
tartására vonatkozó, az Európai Unióról 
szóló szerződés 6. cikkében előírt 
kötelezettséget, és az igazságügyi 
hatóságok e tekintetben fennálló 
kötelezettségei sem változnak. 

3. Ez az irányelv nem módosítja az 
alapvető jogok és jogelvek tiszteletben 
tartására vonatkozó, az Európai Unióról 
szóló szerződés 6. cikkében előírt 
kötelezettséget, valamint a védelemhez 
való jogot – beleértve az ügyvédnek az 
eljárás valamennyi szakaszában történő 
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Hasonlóképpen ez az irányelv nem kötelezi 
a tagállamokat arra, hogy az egyesülési 
szabadságra, a sajtószabadságra és az 
egyéb médiában megnyilvánuló 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó alkotmányos szabályaikkal 
ellentétes intézkedést hozzanak.

igénybevételét is –, a független és 
pártatlan bíróság előtti hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 
való jogot, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 47. és 48. cikkében foglaltak 
szerint. Az igazságügyi hatóságok e 
tekintetben fennálló kötelezettségei sem 
változnak. Hasonlóképpen ez az irányelv 
nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy az 
egyesülési szabadságra, a sajtószabadságra 
és az egyéb médiában megnyilvánuló 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó alkotmányos szabályaikkal 
ellentétes intézkedést hozzanak.

Or. en

Módosítás 77
Kinga Göncz

Irányelvtervezet
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A kezdeményezés szövege Módosítás

i. az adott ügyben hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bíró, bíróság, 
nyomozási bíró vagy ügyész, vagy

i. az adott ügyben hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező, valamint 
teljesen függetlenül és pártatlanul eljáró
bíró, bíróság, nyomozási bíró vagy ügyész, 
vagy

Or. en

Módosítás 78
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A kezdeményezés szövege Módosítás

i. az adott ügyben hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bíró, bíróság, 
nyomozási bíró vagy ügyész, vagy

i. az adott ügyben hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bíró, bíróság, 
nyomozási bíró vagy ügyész, vagy a 
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kibocsátó állam által meghatározott és az 
adott ügyben a büntetőeljárás során 
nyomozó hatóságként eljáró vagy a vádlott 
képviselőjének kérésére a védelmét 
szolgáló nyomozási cselekmények 
elvégzése érdekében ENYH-t kibocsátó 
bármely más igazságügyi hatóság, amely 
a nemzeti jog szerint az adott ügyben a 
bizonyítékgyűjtés elrendelésére 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik;

Or. nl

Módosítás 79
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A kezdeményezés szövege Módosítás

ii. bármely más, a kibocsátó állam által 
meghatározott és az adott ügyben a 
büntetőeljárás során nyomozó 
hatóságként eljáró igazságügyi hatóság, 
amely a nemzeti jog szerint az adott 
ügyben hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezik a bizonyítékgyűjtés 
elrendelésére;

törölve

Or. nl

Módosítás 80
Anna Hedh

Irányelvtervezet
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A kezdeményezés szövege Módosítás

ii. bármely más, a kibocsátó állam által 
meghatározott és az adott ügyben a 
büntetőeljárás során nyomozó hatóságként 
eljáró igazságügyi hatóság, amely a 

ii. bármely más, a kibocsátó állam által 
meghatározott és az adott ügyben a 
büntetőeljárás során nyomozó hatóságként 
eljáró illetékes hatóság, amely a nemzeti 
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nemzeti jog szerint az adott ügyben 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik a 
bizonyítékgyűjtés elrendelésére;

jog szerint az adott ügyben hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezik a 
bizonyítékgyűjtés elrendelésére;

Or. en

Módosítás 81
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A kezdeményezés szövege Módosítás

(ii) bármely más, a kibocsátó állam által 
meghatározott és az adott ügyben a 
büntetőeljárás során nyomozó hatóságként 
eljáró igazságügyi hatóság, amely a 
nemzeti jog szerint az adott ügyben 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik a 
bizonyítékgyűjtés elrendelésére;

(ii) bármely más, a kibocsátó állam által 
meghatározott és az adott ügyben a 
büntetőeljárás során nyomozó hatóságként 
eljáró illetékes hatóság, amely a nemzeti 
jog szerint az adott ügyben hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezik a 
bizonyítékgyűjtés elrendelésére;

Or. it

Módosítás 82
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

b) „végrehajtó hatóság”: az a hatóság, 
amely ezen irányelv érelmében az ENYH 
elismerésére vagy végrehajtására
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. 
A végrehajtó hatóság olyan hatóság, 
amely hasonló, nemzeti ügyben 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik 
az ENYH-ben foglalt nyomozási 
cselekmény elvégzésére.

b) „végrehajtó hatóság”: az a hatóság, 
amely ezen irányelv érelmében az ENYH 
elismerésére hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezik és végrehajtását biztosítja.

Or. en
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Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a végrehajtó hatóság ismeri el az ENYH-t, de nem a végrehajtó 
hatóság végzi el, azaz hajtja végre az intézkedést.

Módosítás 83
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

(b) a távközlés lehallgatása és azonnali 
továbbítása az egyezmény 18. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjában említettek 
szerint; és

törölve

Or. it

Módosítás 84
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

b) a távközlés lehallgatása és azonnali 
továbbítása az egyezmény 18. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjában említettek 
szerint; és

b) a távközlés lehallgatása az egyezmény 
III. címében említettek szerint;

Or. en

Módosítás 85
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
3 cikk – 2 bekezdés – c pont



PE480.869v01-00 20/81 AM\891612HU.doc

HU

A kezdeményezés szövege Módosítás

(c) a távközlés lehallgatása az egyezmény 
18. cikke (1) bekezdésének b) pontjában 
említettek szerint, ha az említett 
egyezmény 18. cikke (2) bekezdésének a) 
és c) pontjában, valamint 20. cikkében 
említett helyzetekre vonatkozik.

törölve

Or. it

Módosítás 86
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

c) a távközlés lehallgatása az egyezmény 
18. cikke (1) bekezdésének b) pontjában 
említettek szerint, ha az említett 
egyezmény 18. cikke (2) bekezdésének a) 
és c) pontjában, valamint 20. cikkében 
említett helyzetekre vonatkozik.

c) az egyezmény 14. cikkében említett 
fedett nyomozások;

Or. en

Módosítás 87
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ca) az Európai Unió tagállamai közötti 
kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 
egyezmény 12. cikkében említett
ellenőrzött szállítások.

Or. en
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Indokolás

Az ENYH jelenlegi hatálya igen széles, mindenféle nyomozási cselekményre kiterjed, legyen 
az bármilyen invazív vagy kényes. Véleményünk szerint a lehallgatás, az ellenőrzött 
szállítások és a fedett nyomozások nem illenek a hatályba, és elhagyásukat javasoljuk. A 
lehallgatás a Tanács eredeti szövegében is a hatályon kívül esik, mi pedig a másik kettőt is 
elhagyjuk.

Módosítás 88
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ca) az Európai Unió tagállamai közötti 
kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 
egyezmény 12. cikkében említett
ellenőrzött szállítások.

Or. en

Módosítás 89
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
3 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

cb) az Európai Unió tagállamai közötti 
kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 
egyezmény 14. cikkében meghatározott 
fedett nyomozások.

Or. en

Indokolás

Az ENYH jelenlegi hatálya igen széles, mindenféle nyomozási cselekményre kiterjed, legyen 
az bármilyen invazív vagy kényes. Véleményünk szerint a lehallgatás, az ellenőrzött 
szállítások és a fedett nyomozások nem megfelelőek a hatály tekintetében, és elhagyásukat 
javasoljuk. A lehallgatás a Tanács eredeti szövegében is hatályon kívül esik, mi pedig a másik 
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kettőt is elhagyjuk.

Módosítás 90
Stanimir Ilchev

Irányelvtervezet
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A kezdeményezés szövege Módosítás

ENYH bocsátható ki: ENYH bocsátható ki egy már megindított, 
a kibocsátó állam nemzeti joga szerinti 
büntetőbíróság hatáskörébe/joghatósága 
alá tartozó büntetőeljárással 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

A szöveg módosítására annak egyértlművé tétele érdekében kerül sor, hogy a 
büntetőeljárásnak már folyamatban kell lennie. Nyomozási cselekmény csak szabályos 
büntetőjogi eljárás esetén végezhető. Büntetőeljárást mindig bűncselekmények tekintetében 
végeznek, szabálysértések esetén soha.

Módosítás 91
Stanimir Ilchev

Irányelvtervezet
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

a) a kibocsátó állam nemzeti joga szerint, 
bűncselekmény tekintetében valamely 
igazságügyi hatóság által indított, vagy az 
igazságügyi hatóság előtt megindítható 
büntetőeljárások tekintetében;

törölve

Or. en

Indokolás

A büntetőeljárásnak már folyamatban kell lennie. Nyomozási cselekmény csak szabályos 
büntetőeljárás esetén végezhető.
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Módosítás 92
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

aa) a vádlott vagy a fogva tartott személy 
képviselőjének kérésére az általa saját 
védelmében indítványozott nyomozási 
cselekmények elvégzése érdekében; 

Or. nl

Módosítás 93
Stanimir Ilchev

Irányelvtervezet
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

b) a közigazgatási hatóságok által indított 
eljárásokban olyan cselekmények 
tekintetében, amelyek a kibocsátó állam 
nemzeti joga alapján jogszabálysértésként 
büntetendők, és amelyekben a határozat 
különösen büntetőügyekben hatáskörrel 
rendelkező bíróság előtti eljáráshoz 
vezethet;

törölve

Or. en

Indokolás

A b), c) és d) pont elhagyására a következők miatt kerül sor: 1) Ellentétben állnak az irányelv 
célkitűzéseivel, címével és preambulumával. 2) Az irányelv a büntetőügyekben folytatott 
együttműködésről szól, nem vonatkozik az igazgatási, polgári, büntetés-végrehajtási vagy más 
együttműködési formákra. Az irányelv jogalapjául az EUMSZ 82. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szolgál, amely csak a büntetőügyekre utal. A rendőrségi együttműködést és a polgári 
ügyekben történő együttműködést az EUMSZ más fejezetei szabályozzák. Megengedhetetlen a 
különböző – polgári, büntetőjogi, igazgatási, adózási stb. – ügyekkel kapcsolatos eljárások
összemosása. Elfogadhatatlan, hogy büntetőjogi nyomozási cselekményeket alkalmazzanak 
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igazgatási, polgári, adózási és egyéb ügyekben. A büntetőjogi nyomozási cselekmények 
nagymértékben kihathatnak az emberi jogokra, a vállalkozások és a polgárok jogos érdekeire, 
és csak a legsúlyosabb büntetendő cselekmények, a bűncselekmények esetében helyénvalók. A 
többi büntetendő cselekmény kevésbé súlyos, és más intézkedés alá tartozik. 3) A törölt szöveg 
büntetőjogi intézkedések lehetőségéről rendelkezik azon jövőbeni várakozás tekintetében, 
hogy bírósági büntetőeljárásra kerül majd sor. Elfogadhatatlan, hogy jövőbeni várakozások 
és eshetőségek szolgáljanak a büntetőjogi intézkedések alapjául. Ez az alapvető emberi jogok, 
valamint a törvényes vállalkozások és jogos érdekek megsértésének kockázatát hordozza.

Módosítás 94
Stanimir Ilchev

Irányelvtervezet
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

c) az igazságügyi hatóságok által indított 
eljárásokban olyan büntetendő 
cselekmények tekintetében, amelyek a 
kibocsátó állam nemzeti joga alapján 
jogszabálysértésnek minősülnek, és 
amelyekben a határozat különösen 
büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező 
bíróság előtti eljárásokhoz vezethet; és

törölve

Or. en

Indokolás

A b), c) és d) pont elhagyására a következők miatt kerül sor: 1) Ellentétben állnak az irányelv 
célkitűzéseivel, címével és preambulumával. 2) Az irányelv a büntetőügyekben folytatott 
együttműködésről szól, nem vonatkozik az igazgatási, polgári, büntetés-végrehajtási vagy más 
együttműködési formákra. Az irányelv jogalapjául az EUMSZ 82. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szolgál, amely csak a büntetőügyekre utal. A rendőrségi együttműködést és a polgári 
ügyekben történő együttműködést az EUMSZ más fejezetei szabályozzák. Megengedhetetlen a 
különböző – polgári, büntetőjogi, igazgatási, adózási stb. – ügyekkel kapcsolatos eljárások 
összemosása. Elfogadhatatlan, hogy büntetőjogi nyomozási cselekményeket alkalmazzanak 
igazgatási, polgári, adózási és egyéb ügyekben. A büntetőjogi nyomozási cselekmények 
nagymértékben kihathatnak az emberi jogokra, a vállalkozások és a polgárok jogos érdekeire, 
és csak a legsúlyosabb büntetendő cselekmények, a bűncselekmények esetében helyénvalók. A 
többi büntetendő cselekmény kevésbé súlyos, és más intézkedés alá tartozik. 3) A törölt szöveg 
büntetőjogi intézkedések lehetőségéről rendelkezik azon jövőbeni várakozások tekintetében, 
hogy bírósági büntetőeljárásra kerül majd sor. Elfogadhatatlan, hogy jövőbeni várakozások 
és eshetőségek szolgáljanak a büntetőjogi intézkedések alapjául. Ez az alapvető emberi jogok, 
valamint a törvényes vállalkozások és jogos érdekek megsértésének kockázatát hordozza.
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Módosítás 95
Stanimir Ilchev

Irányelvtervezet
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

d) az a), b) és c) pontban említett olyan 
eljárásokkal kapcsolatban, amelyek olyan 
bűncselekményekhez vagy jogsértésekhez 
kapcsolódnak, amelyekért valamely jogi 
személy felelősségre vonható vagy 
büntethető a kibocsátó államban.

törölve

Or. en

Indokolás

Ami a d) pont törlését illeti: a büntetőjogi felelősség személyes jellegű, és természetes 
személyekre hárul. Jogi személy a büntetőjog keretében nem vonható felelősségre. Csak 
polgári jogi felelősséget kell viselnie. Kizárólag a bűncselekmények esetén indokolt a 
büntetőeljárás.

Módosítás 96
Jan Philipp Albrecht

Irányelvtervezet
5 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

1. Az A. mellékletben meghatározott
formanyomtatványban foglalt ENYH-t a 
kibocsátó hatóságnak kell kitöltenie, 
aláírnia, és igazolnia annak tartalmi 
pontosságát.

1. Az ENYH-t az ezen irányelv 1. 
mellékletében foglalt 
formanyomtatványnak megfelelően kell 
kibocsátani. Ennek különösen a következő 
információkat kell tartalmaznia:
a) a kibocsátó hatóság és/vagy jóváhagyó 
hatóság;
aa) az ENYH tárgya és oka;
ab) az érintett személy(ek)ről 
rendelkezésre álló szükséges információk;
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ac) a nyomozás vagy eljárás tárgyát 
képező bűncselekmény és a bűntetőjog 
alkalmazandó rendelkezései;
ad) a kért nyomozási cselekmény(ek) és 
beszerzendő bizonyítékok leírása.

Or. en

Módosítás 97
Birgit Sippel

Irányelvtervezet
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

2a. Az európai nyomozási határozatot a 
kibocsátó állam illetékes hatósága 
lefordíttatja a végrehajtó állam hivatalos 
nyelvére vagy egyik hivatalos nyelvére.
Az A. mellékletben említett 
formanyomtatványt a végrehajtó állam 
illetékes hatósága lefordíttatja a kibocsátó 
állam hivatalos nyelvére vagy egyik 
hivatalos nyelvére.

Or. en

Módosítás 98
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

2a. Az A. mellékletben meghatározott
formanyomtatványban foglalt ENYH-t a 
kibocsátó állam illetékes hatósága 
lefordíttatja a végrehajtó állam hivatalos 
nyelvére vagy hivatalos nyelveinek 
egyikére, az 5. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően.
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Or. en

Indokolás

Ez a megfogalmazás az európai védelmi határozatból származik, amely pontos 
rendelkezéseket tartalmaz a fordításokra vonatkozóan.

Módosítás 99
Jan Philipp Albrecht

Irányelvtervezet
5 a cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

5a. cikk
Szabálysértések

Ha a végrehajtó hatóság okkal feltételezi, 
hogy:
a) a nyomozási cselekmény olyan 
büntetendő cselekménnyel kapcsolatos, 
amelyet igen jelentéktelennek tekinthet, 
vagy
b) valószínű, hogy az ügyben igen enyhe 
jogerős büntetést szabhatnak ki,
a végrehajtó hatóság konzultációt folytat a 
kibocsátó hatósággal az adott ügyben a 
nyomozási cselekmény végrehajtásának 
fontosságáról, amennyiben az ENYH nem 
tartalmaz erre vonatkozó magyarázatot, 
illetve abban az esetben, ha a végrehajtó 
hatóság az ENYH kézhezvételét követően 
úgy véli, előfordulhat, hogy a nyomozási 
cselekmény nem áll arányban a 
szabálysértésre vonatkozó ENYH 
végrehajtásával. Az említett konzultációt 
követően a kibocsátó hatóság dönthet az 
ENYH visszavonásáról.

Or. en

Indokolás

E cikk hozzájárul annak biztosításához, hogy az ENYH alkalmazása arányos legyen, az 
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aránytalan alkalmazást – ami az európai elfogatóparanccsal kapcsolatban előfordul – meg 
kell akadályozni.

Módosítás 100
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
5 a cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

5a. cikk
E feltételek teljesülését minden egyes 
esetben a kibocsátó hatóság vizsgálja. Ha 
a végrehajtó hatóság okkal feltételezi, 
hogy:
a) a nyomozási cselekmény aránytalan, 
vagy
b) a nyomozási cselekmény olyan 
büntetendő cselekménnyel kapcsolatos, 
amelyet nagyon jelentéktelennek 
tekinthet,
a végrehajtó hatóság konzultációt folytat a 
kibocsátó hatósággal az adott ügyben a 
nyomozási cselekmény végrehajtásának 
fontosságáról, amennyiben az ENYH nem 
tartalmaz erre vonatkozó magyarázatot. 
Az említett konzultációt követően a 
kibocsátó hatóság dönthet az ENYH 
visszavonásáról.

Or. en

Indokolás

A Tanács és az előadó kiegészítette a szöveget az 5a. cikkel. Ez a módosítás összefügg az 
előadó 24. módosításával, de magában foglalja a szabálysértések fogalmát is, amelyek 
eltérőek lehetnek az arányosság szempontjából.

Módosítás 101
Nuno Melo
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Irányelvtervezet
5 a cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

5a. cikk
Az ENYH kibocsátására és továbbítására 

vonatkozó feltételek
(1) ENYH csak akkor bocsátható ki, ha a 
kibocsátó hatóság meggyőződött az alábbi 
feltételek teljesüléséről:
a) az ENYH kibocsátása a 4. cikkben 
említett eljárások céljának eléréséhez 
szükséges, és azzal arányos;
b) az ENYH-ban említett nyomozási 
cselekményeket hasonló belföldi ügyben 
ugyanilyen feltételek mellett rendelnék el.
(2) E feltételek teljesülését minden egyes 
esetben a kibocsátó hatóság vizsgálja.
(3) A kibocsátási feltételek teljesülésének 
vizsgálata után szükség esetén az ENYH-t 
az irányelvvel összhangban bíró, bíróság, 
nyomozási bíró vagy ügyész hagyja jóvá, 
mielőtt azt továbbítanák a végrehajtó 
hatóságnak.

Or. en

Indokolás

A 10. cikk alkalmazásával az irányelv módszeresen mindig lehetővé teszi az arányosságra 
vonatkozó követelmény ellenőrzését a kibocsátó és a végrehajtó állam számára.

Módosítás 102
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
5 a cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

5a. cikk
(1) ENYH csak akkor bocsátható ki, ha a 
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kibocsátó hatóság meggyőződött az alábbi 
feltételek teljesüléséről:
a) az ENYH kibocsátása a 4. cikkben 
említett eljárások céljának eléréséhez 
szükséges, és azzal arányos;
b) az ENYH-ban említett nyomozási 
cselekményeket hasonló belföldi ügyben 
ugyanilyen feltételek mellett rendelnék el.
(2) E feltételek teljesülését minden egyes 
esetben a kibocsátó hatóság vizsgálja. 
Kivételes esetben a végrehajtó hatóság 
megvizsgálja a feltételek teljesülését, 
amennyiben egyértelmű és objektív 
bizonyítékok alapján okkal feltételezhető, 
hogy a cselekmények nem arányosak vagy 
nyilvánvalóan indokolatlanok, és a 
kibocsátó állam belső eljárása során nem 
alkalmazhatóak.
(3) A kibocsátási feltételek teljesülésének 
vizsgálata után az ENYH-t az irányelvvel 
összhangban bíró, bíróság, nyomozási 
bíró vagy ügyész hagyja jóvá, mielőtt 
továbbítanák a végrehajtó hatóságnak.

Or. en

Módosítás 103
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
6 cikk – 2 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

2. A 2. cikk b) pontjának sérelme nélkül az 
illetékes igazságügyi hatóságok 
támogatására minden tagállam kijelölhet 
egy vagy – ha jogrendszere úgy 
rendelkezik – több központi hatóságot. A 
tagállam, ha ez belső igazságszolgáltatási 
rendszerének felépítése következtében 
szükséges, központi hatóságát (hatóságait) 
bízhatja meg az ENYH adminisztratív 
továbbításával és átvételével, továbbá az 

2. A 2. cikk b) pontjának sérelme nélkül az 
illetékes igazságügyi hatóságok 
támogatására minden tagállam kijelölhet 
egy vagy – ha jogrendszere úgy 
rendelkezik – több központi hatóságot. A 
tagállam, ha ez belső igazságszolgáltatási 
rendszerének felépítése következtében 
szükséges, központi hatóságát (hatóságait) 
bízhatja meg az ENYH adminisztratív 
továbbításával és átvételével, továbbá az 
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ezzel kapcsolatos minden egyéb hivatalos 
levelezéssel.

ezzel kapcsolatos minden egyéb hivatalos 
levelezéssel. E központi hatóság tagjait 
bírói testületek nevezik ki az 
igazságszolgáltatásban tevékenykedő 
személyek közül. E hatóság nyomozati 
hatáskörökkel nem rendelkezik, 
ugyanakkor köteles tiszteletben tartania
titoktartás és büntetőeljárás kötelező 
lefolytatásának elveit, amelyeket rendes 
körülmények között a nyomozási bírák 
feladataik ellátása során követni 
kötelesek. 

Or. it

Módosítás 104
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
6 cikk – 3 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

3. Ha a kibocsátó hatóság azt kívánja, a 
továbbítás az Európai Igazságügyi Hálózat 
biztonságos távközlési rendszerén keresztül 
is történhet.

3. Ha a kibocsátó hatóság azt kívánja, a 
továbbítás az Európai Igazságügyi Hálózat 
biztonságos távközlési rendszerén vagy az 
Eurojuston keresztül is történhet.

Or. it

Módosítás 105
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
6 cikk – 4 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

4. Amennyiben a végrehajtó hatóság nem 
ismert, a kibocsátó hatóság valamennyi 
szükséges módon tájékozódik az 
információnak a végrehajtó államtól való 
beszerzése érdekében, beleértve az Európai 
Igazságügyi Hálózat kapcsolattartóin 

4. Amennyiben a végrehajtó hatóság nem 
ismert, a kibocsátó hatóság valamennyi 
szükséges módon tájékozódik az 
információnak a végrehajtó államtól való 
beszerzése érdekében, beleértve az 
Eurojuston és az Európai Igazságügyi 
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keresztül történő tájékozódást is. Hálózat kapcsolattartóin keresztül történő 
tájékozódást is.

Or. it

Módosítás 106
Stanimir Ilchev

Irányelvtervezet
6 cikk – 6 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

6. Az ENYH végrehajtásához szükséges 
bármely dokumentum továbbításával vagy 
hitelességével kapcsolatos valamennyi 
kérdést az érintett kibocsátó és végrehajtó 
hatóságok közvetlen kapcsolatfelvétel 
révén, vagy adott esetben a tagállamok 
központi hatóságainak bevonásával oldják 
meg.

6. Az ENYH végrehajtásához szükséges 
bármely dokumentum továbbításával vagy 
hitelességével kapcsolatos valamennyi 
kérdést az érintett kibocsátó és végrehajtó 
hatóságok közvetlen kapcsolatfelvétel 
révén, vagy adott esetben a tagállamok 
központi hatóságainak bevonásával oldják 
meg. A végrehajtó hatóság ellenőrzi az 
ENYH hitelességét és a kibocsátó hatóság 
illetékességét.

Or. en

Módosítás 107
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
6 cikk – 6 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

6. Az ENYH végrehajtásához szükséges 
bármely dokumentum továbbításával vagy 
hitelességével kapcsolatos valamennyi 
kérdést az érintett kibocsátó és végrehajtó 
hatóságok közvetlen kapcsolatfelvétel 
révén, vagy adott esetben a tagállamok 
központi hatóságainak bevonásával oldják 
meg.

6. Az ENYH végrehajtásához szükséges 
bármely dokumentum továbbításával vagy 
hitelességével kapcsolatos valamennyi 
kérdést az érintett kibocsátó és végrehajtó 
hatóságok közvetlen kapcsolatfelvétel 
révén, vagy adott esetben a tagállamok 
központi hatóságainak bevonásával oldják 
meg. Az Eurojust – megbízatásának 
korlátain belül – segítséget nyújt az 
ENYH kibocsátásával, továbbításával és 
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végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben, 
megkönnyítve ezáltal annak alkalmazását. 

Or. it

Módosítás 108
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

2a. A kiegészítő ENYH-kat az 5. cikknek 
megfelelően hitelesíteni kell, az 5a. 
cikknek megfelelően pedig érvényesíteni 
kell.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a kiegészítő ENYH-kat az eredetire vonatkozóval megegyező kritériumok szerint 
bocsássák ki.

Módosítás 109
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
8 cikk – 3 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

3. A kibocsátó hatóság kérheti, hogy a 
kibocsátó állam egy vagy több hatósága 
vegyen részt az ENYH végrehajtásában, 
támogatást nyújtva a végrehajtó állam 
illetékes hatóságainak. A végrehajtó 
hatóság eleget tesz ennek a kérésnek, 
feltéve, hogy az ilyen részvétel nem 
ellentétes a végrehajtó állam alapvető 
jogelveivel.

3. A kibocsátó hatóság kérheti, hogy a 
kibocsátó állam egy vagy több hatósága 
vegyen részt az ENYH végrehajtásában, 
támogatást nyújtva a végrehajtó állam 
illetékes hatóságainak. A végrehajtó 
hatóság eleget tesz ennek a kérésnek, 
feltéve:

a) hogy az ilyen részvétel nem ellentétes a 
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végrehajtó állam nemzeti jogával;
aa) hogy az ilyen részvétel nem sérti az
alapvető nemzetbiztonsági érdekeit; 
valamint,

ab) hogy a kibocsátó állam hatóságainak 
részvétele nem ró túlzott terhet a 
végrehajtó állam erőforrásaira.
Az ENYH végrehajtása során a kibocsátó 
államnak a végrehajtó államban jelen 
lévő hatóságai a végrehajtó állam jogát 
követik. A végrehajtó állam területén nem 
rendelkeznek bűnüldözési hatáskörrel.

Or. en

Indokolás

Fontos pontosítani, hogy más tagállam tisztviselői milyen feltételekkel és jogi korlátozások 
mellett vehetnek részt az adott tagállamban folytatott nyomozásban, és mi a jogállásuk.

Módosítás 110
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

b) az ENYH-ben meghatározott nyomozási 
cselekmény a végrehajtó állam jogában 
ugyan létezik, de annak alkalmazása
olyan bűncselekményekre vagy 
bűncselekmény-kategóriára korlátozódik, 
amelyekbe nem tartozik bele az ENYH 
által érintett bűncselekmény; vagy

b) az ENYH-ben meghatározott nyomozási 
cselekmény a végrehajtó állam jogában 
ugyan létezik, de hasonló ügyben nem 
fogadható el; or

Or. en

Módosítás 111
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
9 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A kezdeményezés szövege Módosítás

c) a végrehajtó hatóság által választott 
nyomozási cselekmény kevésbé 
kényszerítő eszközök révén ugyanazzal az 
eredménnyel jár, mint az ENYH-ben 
foglalt intézkedés.

c) a végrehajtó hatóság által választott 
nyomozási cselekmény kevésbé tolakodó
eszközök révén ugyanazzal az 
eredménnyel jár, mint az ENYH-ben 
foglalt intézkedés.

Or. en

Módosítás 112
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
9 cikk – 2 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

2. Ha a végrehajtó hatóság úgy dönt, hogy 
az (1) bekezdésben említett lehetőséggel él, 
erről előzőleg tájékoztatja a kibocsátó 
hatóságot, amely dönthet az ENYH 
visszavonásáról.

2. Ha a végrehajtó hatóság úgy dönt, hogy 
az (1) bekezdésben említett lehetőséggel él,
az Eurojust esetleges közreműködésével 
egyeztetéseket folytat a kibocsátó 
hatósággal az adott körülményeknek 
jobban megfelelő alternatív intézkedések 
meghozatala érdekében; ezen 
egyeztetéseket követően a végrehajtó 
hatóság hivatalosan tájékoztatja a 
kibocsátó hatóságot, amely dönthet az 
ENYH visszavonásáról.

Or. it

Módosítás 113
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

2a. Amennyiben – az (1) bekezdésnek 
megfelelően – az ENYH-ban 
meghatározott nyomozási cselekmény a 
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végrehajtó állam jogában nem létezik, 
vagy hasonló belföldi ügyben nem lenne
alkalmazható, és amennyiben nem áll 
rendelkezésre más olyan nyomozási 
cselekmény, amely ugyanolyan 
eredménnyel járna, mint a kért nyomozási 
cselekmény, a végrehajtó hatóságnak 
értesítenie kell a kibocsátó hatóságot, 
hogy nincs lehetőség a kért segítség 
megadására.

Or. en

Módosítás 114
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
10 cikk – 1 bekezdés – -a a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

-aa) az ENYH ellentétes az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával vagy a végrehajtó 
állam alkotmányos elveivel;

Or. it

Módosítás 115

Irányelvtervezet
10 cikk – 1 bekezdés – -a b pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

-ab) az ENYH olyan tényekre hivatkozik, 
amelyek a végrehajtó állam belső jogában 
nem minősülnek bűncselekménynek vagy 
büntetendő cselekménynek, kivéve az 
európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról 
szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározat1 2. cikkének (2) 
bekezdésében említett feltételek és 
bűncselekmények esetén, amelyeknél a 
kettős büntethetőség vizsgálata kizárt;
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_______________
1HL L 190., 2002.7.18., 1. o.

Or. en

Indokolás

Következetes rendszert kell létrehozni a kettős büntethetőség tekintetében az ENYH-irányelv 
és az EEP-ről szóló 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében foglalt 
jelenlegi rendelkezések között. A tagállamoknak nem lehet befolyásuk az említett 
rendelkezésekben felsorolt 32 bűncselekmény és feltétel vonatkozásában.

Módosítás 116
Birgit Sippel

Irányelvtervezet
10 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

aa) az ENYH olyan tényekre vonatkozik, 
amelyek a végrehajtó állam nemzeti joga 
szerint nem minősülnek 
szabálysértésekkel kapcsolatos 
szankciónak;

Or. en

Módosítás 117
Kinga Göncz

Irányelvtervezet
10 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

aa) a bíróság függetlenségének és 
pártatlanságának elve sérült;

Or. en

Módosítás 118
Kinga Göncz
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Irányelvtervezet
10 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ab) egyértelmű bizonyítékok igazolják, 
hogy nem tartották tiszteletben a 
büntetőeljárás alá vont személy alapvető 
jogait, nem biztosították az ügyvéd, illetve
– adott esetben – a tolmácsolás 
igénybevételéhez való jogot;

Or. en

Módosítás 119
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
10 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

da) az a cselekmény, amelyre vonatkozóan 
az ENYH-t kibocsátották, a végrehajtó 
állam joga szerint nem minősül 
büntetendő cselekménynek, valamint a 
kért nyomozási cselekmény kényszerítő 
jellegű, ideértve azt is, ha a házkutatást 
vagy elkobzást, az emberi testen végzett 
vizsgálatok lefolytatását vagy emberi 
testből származó anyagok és biometrikus 
adatok – például DNS-minta és 
ujjlenyomatok – beszerzését tenné 
szükségessé.

Or. en

Indokolás

Egyetértünk az előadó által javasolt új struktúrával és az elutasításra vonatkozó okok körének 
bővítésével. Ha azonban mindennel kapcsolatban alkalmazzuk a kettős büntethetőséget, az 
nagyon hátráltatja az együttműködést. A kettős büntethetőséget csak akkor kellene ellenőrizni, 
ha a kért intézkedés kényszerítő jellegű.
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Módosítás 120
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

1a. Ha az ENYH ellentétes a végrehajtó 
állam alkotmányos elveivel, az ellen a
végrehajtó állam ügyészségén panaszt 
lehet benyújtani.

Or. it

Módosítás 121
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
10 cikk – 1 b bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

1b. Azon eseteket kivéve, amelyekben az 
ENYH ellentétes az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával vagy a végrehajtó 
állam alkotmányos elveivel, a végrehajtó 
hatóság nem emelhet kifogást az ENYH 
ellen, ha a nyomozást a szervezett 
bűnözéssel, maffiával vagy terrorizmussal 
összefüggő bűncselekményekben kérik.

Or. it

Módosítás 122
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
11 cikk – 5 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

5. Amennyiben az illetékes végrehajtó 
hatóság számára egy konkrét ügyben 

5. Amennyiben az illetékes végrehajtó 
hatóság számára egy konkrét ügyben vagy 



PE480.869v01-00 40/81 AM\891612HU.doc

HU

gyakorlati szempontból nem kivitelezhető 
a (3) bekezdésben megállapított határidő 
teljesítése, erről bármely formában 
késedelem nélkül értesíti a kibocsátó állam 
illetékes hatóságát, közölve a késedelem 
okát és a döntés meghozatalához 
előreláthatólag szükséges időt. Ebben az 
esetben a (3) bekezdésben említett határidő 
legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

a (2) bekezdésben meghatározott konkrét 
napon gyakorlati szempontból nem 
kivitelezhető a (3) bekezdésben 
megállapított határidő teljesítése, erről 
bármely formában késedelem nélkül 
értesíti a kibocsátó állam illetékes 
hatóságát, közölve a késedelem okát és a 
döntés meghozatalához előreláthatólag 
szükséges időt. Ebben az esetben a (3) 
bekezdésben említett határidő legfeljebb 30 
nappal meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 123
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
12 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

1. A végrehajtó hatóság indokolatlan 
késedelem nélkül átadja az ENYH 
végrehajtásának eredményeként 
megszerzett bizonyítékot a kibocsátó 
államnak. Amennyiben az ENYH-ben ezt 
kérték és a végrehajtó állam nemzeti joga 
alapján lehetséges, a bizonyítékot 
haladéktalanul át kell adni a kibocsátó 
állam azon illetékes hatóságainak, amelyek 
a 8. cikk (3) bekezdésével összhangban 
részt vesznek az ENYH végrehajtásában.

1. A végrehajtó hatóság indokolatlan 
késedelem nélkül átadja az ENYH 
végrehajtásának eredményeként 
megszerzett vagy már a végrehajtó állam 
illetékes hatóságainak birtokában lévő
bizonyítékot a kibocsátó államnak. 
Amennyiben az ENYH-ben ezt kérték és a 
végrehajtó állam nemzeti joga alapján 
lehetséges, a bizonyítékot haladéktalanul át 
kell adni a kibocsátó állam azon illetékes 
hatóságainak, amelyek a 8. cikk (3) 
bekezdésével összhangban részt vesznek az 
ENYH végrehajtásában.

Or. en

Módosítás 124
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
12 cikk – 1 bekezdés
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A kezdeményezés szövege Módosítás

1. A végrehajtó hatóság indokolatlan 
késedelem nélkül átadja az ENYH 
végrehajtásának eredményeként 
megszerzett bizonyítékot a kibocsátó 
államnak. Amennyiben az ENYH-ben ezt 
kérték és a végrehajtó állam nemzeti joga 
alapján lehetséges, a bizonyítékot 
haladéktalanul át kell adni a kibocsátó 
állam azon illetékes hatóságainak, amelyek 
a 8. cikk (3) bekezdésével összhangban 
részt vesznek az ENYH végrehajtásában.

1. A végrehajtó hatóság indokolatlan 
késedelem nélkül átadja az ENYH 
végrehajtásának eredményeként 
megszerzett bizonyítékot a kibocsátó 
államnak. Amennyiben az ENYH-ben ezt 
kérték, a bizonyítékot haladéktalanul át 
kell adni a kibocsátó állam azon illetékes 
hatóságainak, amelyek a 8. cikk (3) 
bekezdésével összhangban részt vesznek az 
ENYH végrehajtásában.

Or. it

Módosítás 125
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

2a. Amennyiben az érintett tárgyak, 
dokumentumok vagy adatok más 
eljárások tekintetében is jelentőséggel 
bírnak, a végrehajtó hatóság – kifejezett 
kérésre és a kibocsátó hatósággal 
folytatott konzultációkat követően –
ideiglenesen átadhatja a bizonyítékokat, 
azzal a feltétellel, hogy azokat – mihelyt a 
kibocsátó államban azokra már nincs 
szükség – haladéktalanul, illetve az 
illetékes hatóságok által közösen 
megállapított időpontban/alkalommal 
visszaadják a végrehajtó államnak.

Or. en

Módosítás 126
Nuno Melo
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Irányelvtervezet
13 cikk

A kezdeményezés szövege Módosítás

Az érintett feleknek jogorvoslati 
lehetőséggel kell rendelkezniük, a nemzeti 
joggal összhangban. Az ENYH 
kibocsátásának érdemi indokait csak a 
kibocsátó állam valamely bíróságánál 
benyújtott kereset útján lehet 
megtámadni.

1. Az érintett felek, köztük a jóhiszeműen 
eljáró harmadik felek az ENYH 
elismerése és végrehajtása ellen – jogos 
érdekeik védelmében – jogorvoslatért a 
végrehajtó állam bíróságához 
fordulhatnak.

1a. Az ENYH kibocsátásának érdemi
indokait csak a kibocsátó állam valamely 
bíróságánál benyújtott kereset útján lehet 
megtámadni.
1b. A jogorvoslathoz való jog (1) bekezdés 
szerinti gyakorlásának tényéről és 
indokairól tájékoztatni kell az igazságügyi 
hatóságot, hogy az élhessen eljárási 
jogaival.
1c. Amennyiben a nyomozás a 18. cikk (1) 
bekezdése szerint biztosítandó titkossága 
nem sérül, a kibocsátó és a végrehajtó 
tagállam hatóságai az érintett felek 
rendelkezésére bocsátják a jogorvoslati 
jog és a fenti bekezdésekben említett 
kereseti jog eredményes gyakorlásához 
szükséges, lényeges és megfelelő 
információkat.
1d. A benyújtott jogorvoslati kérelemnek 
pusztán devolutív hatálya van, és nem 
függeszti fel a kibocsátó állam által kért 
nyomozási cselekmény végrehajtását.
1e. Ennek ellenére – folyamatban lévő 
jogorvoslat esetén – a megszerzett 
bizonyítékokat a kibocsátó államnak csak 
a jogorvoslattal kapcsolatos végleges 
döntést követően adják át.
1f. Az érdekelt fél kérheti a halasztó 
hatály alkalmazását egy olyan jogorvoslati 
kérelem benyújtásával, amely bizonyítja, 
hogy a kibocsátó állam kérelmének 
végrehajtása súlyos vagy 
visszafordíthatatlan károkat okozna 
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számára.
1g. Az előző bekezdés alkalmazásában a 
bíróság felfüggesztheti a nyomozási 
cselekményt az érintett fél jogainak 
garantálása érdekében, ugyanakkor 
figyelembe veheti a bizonyítékok 
megőrzését és a kibocsátó állam 
kérelmének eredményességét.
1h. E cikk (1e) bekezdésének alkalmazása 
ellenére a kibocsátó állam csak akkor 
kérheti, hogy az összegyűjtött 
bizonyítékokat a jogorvoslattal 
kapcsolatos végleges döntés 
meghozataláig adják át, ha bizonyítja, 
hogy amennyiben a végrehajtó állam 
visszatartja a bizonyítékokat, az 
visszafordíthatatlan károkat okozna és 
veszélyeztetné a kérelmet indokló 
nyomozást.
1i. Az előző bekezdés alkalmazásában és 
az érdekelt fél szempontjából sikeres 
jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás 
során a kibocsátó államnak átadott 
bizonyítékok nem használhatók fel, vagy 
azokat meg kell semmisíteni, az esettől 
függően és a bizonyítékok jellegének 
figyelembevételével.

Or. en

Indokolás

Az előadó annak biztosítására törekszik, hogy az érintett fél rendelkezzen a hatékony 
jogorvoslathoz való joggal, ugyanakkor azt is szeretné garantálni, hogy ez ne pusztán 
halasztó mechanizmusul szolgáljon, ne akadályozza a kérelmet igazoló nyomozások 
eredményességét.

Módosítás 127
Jan Philipp Albrecht

Irányelvtervezet
13 cikk
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A kezdeményezés szövege Módosítás

Az érintett feleknek jogorvoslati 
lehetőséggel kell rendelkezniük, a nemzeti 
joggal összhangban. Az ENYH 
kibocsátásának érdemi indokait csak a 
kibocsátó állam valamely bíróságánál 
benyújtott kereset útján lehet 
megtámadni.

1. A tagállamok megteszik az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy lehetővé 
tegyék az érintett felek vagy személyek 
számára, hogy jogos érdekeik védelme 
céljából kibocsáttassák, elismertessék és 
végrehajtassák a bíróság által felülvizsgált 
ENYH-kat.
1a. Az ENYH elismerésével és 
végrehajtásával szembeni jogorvoslatot a 
végrehajtó állam illetékes hatóságától kell 
kérni az adott állam jogszabályi 
rendelkezéseinek megfelelően.
1b. Az ENYH kibocsátása elleni – többek 
között az 5a. cikk (1) bekezdésében 
említett feltételek teljesülésének kérdését 
érintő – jogorvoslat csak a kibocsátó 
állam illetékes hatóságától kérhető. A 
kibocsátó állam biztosítja, hogy az érintett 
jogorvoslati lehetőségek a hasonló 
belföldi esetben is rendelkezésre állókhoz 
hasonlók legyenek.
1c. A kibocsátó és a végrehajtó hatóságok 
az (1a) és (1b) bekezdés szerinti 
jogorvoslati kérelem benyújtásának 
lehetővé tétele érdekében megteszik a 
szükséges intézkedéseket elsősorban 
azáltal, hogy az érintett jogorvoslati 
lehetőségekről lényeges és megfelelő 
tájékoztatást nyújtanak az érintett 
feleknek és személyeknek, általuk érthető, 
egyszerű nyelvezeten. A kibocsátó állam 
nemzeti joga alapján tájékoztatást nyújt az 
ENYH kibocsátása és az abban elrendelt 
nyomozási cselekmény ellen rendelkezésre 
álló jogorvoslati lehetőségekről.
1d. A tagállamok biztosítják, hogy az (1a) 
és (1b) bekezdésben említett jogorvoslatra 
vonatkozó határidőket úgy alkalmazzák, 
hogy az garantálja az érintett felek és 
személyek számára e jogorvoslat hatékony 
érvényesítésének lehetőségét.
1e. Ha az (1a) bekezdés szerinti
jogorvoslatot a végrehajtó államban kérik, 
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annak tényéről és a jogorvoslat alapjául 
szolgáló indokokról a végrehajtó állam 
illetékes hatósága tájékoztatja a kibocsátó 
hatóságot annak érdekében, hogy a 
kibocsátó hatóság – ha szükségesnek 
tartja – érveket nyújthasson be. A 
kibocsátó hatóságot tájékoztatni kell az 
eljárás eredményéről.
1f. Ha az (1b) bekezdés szerinti 
jogorvoslatot a kibocsátó államban kérik, 
a kibocsátó állam illetékes hatósága 
tájékoztatja a végrehajtó hatóságot erről 
és a jogorvoslat alapjául szolgáló 
indokokról, annak érdekében, hogy a 
kibocsátó hatóság – ha szükségesnek 
tartja – érveket nyújthasson be. A 
végrehajtó hatóságot tájékoztatni kell az 
eljárás eredményéről.
1g. A végrehajtó állam az (1a) és (1b) 
bekezdés alapján kért jogorvoslattal 
kapcsolatos döntés meghozataláig 
felfüggeszti a bizonyítékok átadását.
1h. Ha a végrehajtó államban az érintett 
felek vagy személyek kifogásokat 
nyújtanak be az ENYH kibocsátásához 
vezető jelentősebb indokok tekintetében, 
ezeket haladéktalanul továbbítani kell a 
kibocsátó hatóságnak. A kibocsátó 
hatóság tájékoztatja a végrehajtó 
hatóságot, hogy az első mondat szerinti 
továbbítás jogorvoslatnak minősül-e, 
illetve más módon kértek-e jogorvoslatot. 
A végrehajtó hatóság ezen információ 
kézhezvételéig felfüggeszti a bizonyítékok 
átadását.

Or. en

Indokolás

Ez a szöveg – kis változtatásokkal – az európai bizonyításfelvételi parancsból származik. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az érintett felek is élhessenek jogorvoslattal az ENYH 
kibocsátása ellen (1) bekezdés). Ezt követi az előadó azzal kapcsolatos felfogása, hogy a 
jogorvoslatra vonatkozó döntés meghozataláig kötelező felfüggeszteni a bizonyítékok átadását 
((1g) bekezdés). Az (1h) bekezdés lehetővé teszi az ENYH által érintettek számára, hogy a 
végrehajtó államban is jogos kifogásokat nyújthassanak be az ENYH kibocsátása ellen.
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Módosítás 128
Axel Voss

Irányelvtervezet
13 cikk

A kezdeményezés szövege Módosítás

Az érintett feleknek jogorvoslati 
lehetőséggel kell rendelkezniük, a nemzeti 
joggal összhangban. Az ENYH 
kibocsátásának érdemi indokait csak a 
kibocsátó állam valamely bíróságánál 
benyújtott kereset útján lehet megtámadni.

Az érintett feleknek jogorvoslati 
lehetőséggel kell rendelkezniük, a nemzeti 
joggal összhangban. Az ENYH 
kibocsátásának érdemi indokait a kibocsátó 
állam vagy a végrehajtó állam valamely 
bíróságánál benyújtott kereset útján lehet 
megtámadni.

Or. de

Indokolás

Annak, hogy be lehessen vezetni a büntetőjog területén a nyomozási cselekmények kölcsönös 
elismerésének alapelvét, előfeltétele az érintett polgár tényleges jogi védelmének garantálása. 
Ha az érintettnek csak arra lenne lehetősége, hogy a kibocsátó államban kérjen jogi védelmet, 
úgy a többnyire idegen jogrend ismeretének hiánya és a nyelvi nehézségek megengedhetetlen 
módon megnehezítenék a védelmi jogok tényleges érvényesítését.

Módosítás 129
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
13 cikk

A kezdeményezés szövege Módosítás

Az érintett feleknek jogorvoslati 
lehetőséggel kell rendelkezniük, a nemzeti 
joggal összhangban. Az ENYH 
kibocsátásának érdemi indokait csak a 
kibocsátó állam valamely bíróságánál 
benyújtott kereset útján lehet 
megtámadni.

1. A tagállamok biztosítják, hogy bármely 
érintett fél, köztük a jóhiszeműen eljáró 
harmadik felek az ENYH elismerése és 
végrehajtása ellen a végrehajtó állam 
bírósága előtt a hasonló belföldi ügyekben 
rendelkezésre állókkal egyenértékű 
jogorvoslattal élhessenek.
1a. Az ENYH kibocsátásának érdemi 
indokait csak a kibocsátó állam valamely 
bíróságánál benyújtott kereset útján lehet 
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megtámadni, kivéve, ha ezek az indokok az 
ENYH arányosságával vagy nyilvánvaló 
indokolatlanságával kapcsolatosak.

Or. en

Módosítás 130
Anna Hedh

Irányelvtervezet
13 cikk

A kezdeményezés szövege Módosítás

Az érintett feleknek jogorvoslati 
lehetőséggel kell rendelkezniük, a nemzeti 
joggal összhangban. Az ENYH 
kibocsátásának érdemi indokait csak a 
kibocsátó állam valamely bíróságánál 
benyújtott kereset útján lehet 
megtámadni.

1. Az érintett felek, köztük a jóhiszeműen 
eljáró harmadik felek az ENYH 
elismerése és végrehajtása ellen – jogos 
érdekeik védelmében – jogorvoslattal 
élhetnek.

1a. Az ENYH kibocsátásának érdemi 
indokait csak a kibocsátó állam valamely 
bíróságánál benyújtott kereset útján lehet 
megtámadni.

1b. Amennyiben az (1) bekezdés 
értelmében élnek a jogorvoslathoz való 
joggal, erről és a jogorvoslat indokairól 
tájékoztatni kell az igazságügyi hatóságot, 
hogy az gyakorolhassa eljárási jogait.
1c. Amennyiben a nyomozás a 18. cikk (1) 
bekezdése szerint biztosítandó titkossága 
nem sérül, a kibocsátó és a végrehajtó 
tagállam hatóságai az érintett felek 
rendelkezésére bocsátják a jogorvoslati 
jog és a fenti bekezdésekben említett 
kereseti jog eredményes gyakorlásához 
szükséges lényeges és megfelelő 
információkat.
1d. Amennyiben a 12. cikknek 
megfelelően már sor került a bizonyítékok 
átadására, és az ENYH elismerésének
vagy végrehajtásának kifogásolása 
sikerrel járt a végrehajtó államban, ezt a 
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határozatot figyelembe veszik a kibocsátó 
államban, annak nemzeti jogával 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Minél előbb hatékony jogorvoslatot kell biztosítani. A kölcsönös elismerés elvével 
összhangban, a tagállamokban már meglévő szabályok segítségével kezelni kell azt a 
helyzetet, amely abban az esetben alakulhat ki, ha az ENYH kifogásolása sikerrel jár, de a 
bizonyítékokat már átadták a másik tagállamnak.

Módosítás 131
Birgit Sippel

Irányelvtervezet
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett keresetre vonatkozó 
bármely határidőt úgy alkalmazzák, hogy 
az garantálja az érintett felek számára a 
hatékony jogorvoslat lehetőségét.

Or. en

Módosítás 132
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

A jogos érdekek védelme érdekében a 
tagállamok biztosítják, hogy az érintett 
felek az ENYH elismerésének és 
végrehajtásának vagy az adott nyomozási 
cselekmény kifogásolása céljából a 
hasonló belföldi ügyekben rendelkezésre 
állókkal egyenértékű jogorvoslattal 
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élhessenek.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ne csupán a nyomozási cselekmény, hanem az elismerés és végrehajtás 
kifogásolása céljából is jogorvoslattal lehessen élni olyan esetekben, amikor a nemzeti jog 
előírja, hogy az érdekelt feleket a nyomozási cselekmény végrehajtása előtt vagy után 
tájékoztatni kell.

Módosítás 133
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
14 cikk – cím

A kezdeményezés szövege Módosítás

Az elismerés vagy a végrehajtás 
elhalasztásának indokai

A végrehajtás elhalasztásának indokai

Or. it

Módosítás 134
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A kezdeményezés szövege Módosítás

1. Az ENYH elismerése vagy végrehajtása 
a végrehajtó államban elhalasztható, ha:

1. Az ENYH végrehajtása a végrehajtó 
államban elhalasztható, ha:

Or. it

Módosítás 135
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
14 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A kezdeményezés szövege Módosítás

1a. Amennyiben az érintett tárgyak, 
dokumentumok vagy adatok más 
eljárások tekintetében is jelentőséggel 
bírnak, a végrehajtó hatóság – kifejezett 
kérésre és a kibocsátó hatósággal 
folytatott konzultációkat követően –
ideiglenesen átadhatja a bizonyítékokat, 
azzal a feltétellel, hogy azokat – mihelyt a 
kibocsátó államban már nincs rájuk 
szükség – haladéktalanul, illetve az 
illetékes hatóságok által közösen 
megállapított időpontban visszaadják a 
végrehajtó államnak.

Or. it

Módosítás 136
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
15 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont

A kezdeményezés szövege Módosítás

i. a 10. cikk (1) bekezdésével összhangban 
hozott bármilyen döntésről;

i. a 9. vagy 10. cikkel összhangban hozott 
bármilyen döntésről;

Or. en

Módosítás 137
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
15 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ba) a kibocsátó hatóság haladéktalanul 
tájékoztatja a végrehajtó hatóságot az 
ENYH bármilyen módosításáról,
lejáratáról vagy visszavonásáról.
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Or. en

Indokolás

A jogbiztonság érdekében fontos, hogy az ENYH-t a kibocsátó és a végrehajtó államban is 
vonják vissza, ha nem lehet végrehajtani.

Módosítás 138
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

4a. Az ezen irányelv végrehajtása során 
feldolgozott személyes adatok védelmét a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről
szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB 
tanácsi kerethatározatnak1, valamint az 
Európai Tanácsnak a személyes adatok 
gépi feldolgozása során az egyének 
védelméről szóló 1981. évi egyezményében 
megállapított alapelveknek megfelelően 
kell biztosítani.
_______________
1 HL L 350., 2008.12.30, 60. o.

Or. en

Módosítás 139
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
18 cikk – 4 b bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

4b. Az ENYH alapján gyűjtött 
bizonyítékok nem használhatók fel a 
megelőzéstől, nyomozástól, felderítéstől 
vagy a bűnvádi eljárástól, illetve a 
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büntetőjogi szankciók érvényesítésétől és 
a védelemhez való jog gyakorlásától eltérő 
célokra.

Or. en

Módosítás 140
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
18 cikk – 4 c bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

4c. A tagállamok biztosítják, hogy a 
személyes adatokat ellenőrző hatóságaik 
minden ésszerű lépést megtegyenek 
ahhoz, hogy átlátható és könnyen 
elfogadható eljárásaik legyenek a 
személyes adatok feldolgozására és arra 
vonatkozóan, hogy az érintettek 
élhessenek a 13. cikk szerinti 
jogorvoslathoz való jogukkal.

Or. en

Módosítás 141
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
18 cikk – 4 d bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

4d. A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóság eljárásokat alakítson ki 
és megfelelő intézkedéseket hajtson végre 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
személyes adatok feldolgozását az ezen 
irányelv alapján elfogadott 
rendelkezésekkel összhangban végezzék 
el.

Or. en
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Módosítás 142
Nuno Melo

Irányelvtervezet
18 a cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

Költségek
A bizonyítékszerzésre irányuló nyomozás 
iránti kérelemmel kapcsolatos összes 
költség egyenlő arányban oszlik meg a 
kibocsátó és a végrehajtó állam között, 
kivéve, ha mindkét érintett állam konkrét 
esetekben korábban már más 
költségmegosztásban állapodott meg.

Or. en

Indokolás

Az ENYH iránti kérelem végrehajtásával kapcsolatos felelősségmegosztás érdekében a 
költségek egyenlő arányban oszlanak meg. Ezzel megakadályozható, hogy mértéktelenül és 
megfontolás nélkül ENYH-hoz folyamodjanak olyan esetben, ha csak az egyik félnek kellene 
fedeznie a költségeket. Konkrét esetekben és a konkrét körülmények figyelembevételével 
előzetes megállapodás esetén más költségmegosztásra is lehetőség van.

Módosítás 143
Birgit Sippel

Irányelvtervezet
18 a cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

18a. cikk
A személyes adatok felhasználására 

vonatkozó feltételek
1. Az ezen irányelv végrehajtása során 
feldolgozott személyes adatok védelmét a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről
szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB 
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tanácsi kerethatározatnak, valamint az 
Európai Tanácsnak a személyes adatok 
gépi feldolgozása során az egyének 
védelméről szóló 1981. évi egyezményében 
megállapított alapelveknek megfelelően 
kell biztosítani.
2. A kibocsátó állam az ezen irányelv 
alapján megszerzett személyes adatokat 
olyan eljárásokhoz használhatja fel, 
amelyekre vonatkozóan ENYH bocsátható 
ki.
Az ezen irányelv alapján megszerzett 
személyes adatok csak a végrehajtó állam 
előzetes hozzájárulásával használhatók fel 
az e bekezdésben meghatározottól eltérő 
célra, kivéve, ha a kibocsátó állam 
megszerezte az érintett hozzájárulását.
3. Az adott eset egyedi körülményeitől 
függően a végrehajtó állam kérheti azt a 
tagállamot, amelynek a személyes 
adatokat átadták, hogy nyújtson 
tájékoztatást arról az adatok 
felhasználásáról.

Or. en

Módosítás 144
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
19 cikk – cím

A kezdeményezés szövege Módosítás

Fogva tartott személyek nyomozás céljából 
történő ideiglenes átadása a kibocsátó 
államnak

Fogva tartott személyek nyomozási 
cselekmény végzése céljából történő 
ideiglenes átadása a kibocsátó államnak

Or. en

Módosítás 145
Sarah Ludford
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Irányelvtervezet
19 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

1. A végrehajtó államban fogva tartott 
személy ideiglenes átadására vonatkozóan 
ENYH bocsátható ki olyan nyomozási 
cselekmény végzése érdekében, amelyhez 
az említett személynek a kibocsátó állam 
területén való jelenléte szükséges, feltéve 
hogy a személyt a végrehajtó állam által 
előírt időn belül visszaküldik.

1. A végrehajtó államban fogva tartott 
személy ideiglenes átadására vonatkozóan 
ENYH bocsátható ki egy folyamatban lévő 
üggyel kapcsolatos bizonyítékok 
gyűjtésére irányuló nyomozási cselekmény 
végzése céljából, amelyhez az említett 
személynek a kibocsátó állam területén 
való jelenléte szükséges, feltéve hogy a 
személyt a végrehajtó állam által előírt 
időn belül visszaküldik.

Or. en

Módosítás 146
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

1a. Az ENYH végrehajtása előtt 
lehetőséget kell adni az érintett 
személynek, hogy a végrehajtó 
hatóságnak kifejthesse az ideiglenes 
átadással kapcsolatos véleményét. 
Amennyiben azt a végrehajtó hatóság az 
érintett személy korára, illetve fizikai vagy 
lelki állapotára tekintettel szükségesnek 
tartja, e lehetőséget a személy jogi 
képviselője számára kell biztosítani. Az 
érintett személy véleményét figyelembe 
kell venni, amikor az ENYH 
végrehajtásáról döntenek.

Or. en

Indokolás

Logikus, hogy az átadandó személyeknek a 19. és 20. cikk értelmében azonos jogokkal kell 
rendelkezniük, függetlenül attól, hogy melyik állam adja át őket.
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Módosítás 147
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
19 cikk – 2 bekezdés – a pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

a) ha a fogva tartott személy nem járul 
hozzá; vagy

a) ha a végrehajtó állam igazságügyi 
hatósága – hivatalból vagy a fogva tartott 
személy kérésére – a folyamatban lévő 
bírósági eljárások vagy a biztonság 
szempontjából elfogadhatatlannak tartja 
az átadást;

Or. it

Módosítás 148
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

b) ha az átadás valószínűleg 
meghosszabbítaná a fogvatartás 
időtartamát.

b) ha a fogva tartott személy átadása
valószínűleg meghosszabbítaná a fogva 
tartás időtartamát.

Or. it

Módosítás 149
Birgit Sippel

Irányelvtervezet
19 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ba) ha az átadandó személyt kínzás vagy 
embertelen, vagy megalázó bánásmód 
vagy büntetés veszélye fenyegeti.
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Or. en

Módosítás 150
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
19 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ba) ha a kibocsátó és a végrehajtó hatóság 
nem tud megállapodásra jutni az 
ideiglenes átadásra vonatkozó 
részletekről.

Or. en

Indokolás

Logikus, hogy a fogva tartottak átadására vonatkozó, a 19. és 20. cikkben foglalt feltételeknek 
azonosnak kell lenniük.

Módosítás 151
Kinga Göncz

Irányelvtervezet
19 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ba) ha a kibocsátó államban a fogva 
tartási körülmények nem megfelelőek az 
alapvető jogok szavatolásához.

Or. en

Módosítás 152
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
19 cikk – 4 bekezdés
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A kezdeményezés szövege Módosítás

4. Az érintett tagállamok egymás között 
megállapodnak a fogva tartott személy 
ideiglenes átadásának gyakorlati 
részleteiről és arról a határidőről, ameddig 
a személynek vissza kell térnie a 
végrehajtó állam területére.

4. Az érintett tagállamok egymás között 
megállapodnak a fogva tartott személy 
ideiglenes átadásának gyakorlati 
részleteiről és azon határidőkről, ameddig 
a személyt át kell adni és neki vissza kell 
térnie a végrehajtó állam területére. A 
gyakorlati részleteknek biztosítaniuk kell, 
hogy az érintett személyt a kibocsátó 
államban lévőkkel azonos körülmények 
között tartsák fogva, amelyek megfelelnek 
a biztonsági szintnek, valamint fizikai, 
illetve lelki szükségleteinek.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az átadandó személy fogva tartási körülményei a saját országához képest ne 
legyenek szigorúbbak abban az államban, amelynek átadják. Nyitott börtönben fogva tartott 
személy nem küldhető fegyházba.

Módosítás 153
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
19 cikk – 4 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

4. Az érintett tagállamok egymás között 
megállapodnak a fogva tartott személy 
ideiglenes átadásának gyakorlati 
részleteiről és arról a határidőről, ameddig 
a személynek vissza kell térnie a 
végrehajtó állam területére.

4. Az érintett tagállamok egymás között 
megállapodnak a fogva tartott személy 
ideiglenes átadásának gyakorlati 
részleteiről – beleértve a kibocsátó állam 
fogva tartási körülményeinek 
sajátosságait – és azon határidőkről, 
ameddig a személyt át kell adni, és 
ameddig vissza kell térnie a végrehajtó 
állam területére.

Or. en
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Módosítás 154
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
19 cikk – 5 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

5. Az átadott személy őrizetben marad a 
kibocsátó állam területén – és adott esetben 
azon tagállam területén, amelyen keresztül 
átszállítást kérnek –, kivéve akkor, ha a 
végrehajtó tagállam a szabadon bocsátását 
kéri.

5. Az átadott személy őrizetben marad a 
kibocsátó állam területén – és adott esetben 
azon tagállam területén, amelyen keresztül 
átszállítást kérnek –, azon cselekmények 
vagy ítéletek miatt, amelyekért a 
végrehajtó államban fogva tartották,
kivéve akkor, ha a végrehajtó tagállam a 
szabadon bocsátását kéri.

Or. en

Módosítás 155
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
19 cikk – 7 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

7. Az átadott személy nem vonható eljárás 
alá, nem tartható fogva és személyes 
szabadsága semmilyen egyéb módon nem 
korlátozható olyan a végrehajtó állam 
területéről való indulása előtti
cselekmények vagy ítéletek miatt, 
amelyeket az ENYH nem tartalmaz.

7. Az (5) bekezdés sérelme nélkül, az
átadott személy a kibocsátó államban nem 
vonható eljárás alá, nem tartható fogva és 
személyes szabadsága semmilyen egyéb 
módon nem korlátozható a végrehajtó 
állam területéről való indulása előtt 
elkövetett cselekmények vagy kihirdetett
ítéletek miatt, amelyeket az ENYH nem 
tartalmaz.

Or. en

Módosítás 156
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
19 cikk – 8 bekezdés
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A kezdeményezés szövege Módosítás

8. A (7) bekezdésben előírt mentesség 
megszűnik, ha az átadott személy a 
kibocsátó állam területén maradt, vagy ha 
elhagyta azt, visszatért, annak ellenére, 
hogy – az attól számított tizenöt egymást 
követő napon keresztül, hogy az 
igazságügyi hatóságok már nem tartottak 
igényt a jelenlétére – lehetősége volt 
elhagyni a kibocsátó állam területét.

8. Abban az esetben, ha az az állam, 
amely átadta, nem kéri az érintett személy 
visszaadását, a (7) bekezdésben előírt 
mentesség megszűnik, ha az átadott 
személy:

a) az átadó állam területén marad az attól 
számított tizenöt egymást követő napon 
keresztül, hogy már nem tartottak igényt a 
jelenlétére, annak ellenére, hogy 
lehetősége volt elhagyni az adott állam 
területét; vagy
b) elhagyta azt az államot, amelynek 
átadták, majd visszatért oda.

Or. en

Indokolás

Az előző bekezdés kiegészítése feleslegessé teszi ezt a bekezdést.

Módosítás 157
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
19 cikk – 8 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

8a. A kibocsátó állam vagy az átadandó 
személy kérésére a végrehajtó állam 
biztosítja, hogy – szükség esetén, a 
büntetőeljárás során igénybe vehető 
tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról 
szóló, 2010. október 20-i 2010/64/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1

összhangban – az átadásra kerülő 
személyt tolmács segíti, biztosítják 
számára minden fontos dokumentum 
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fordítását, ezenkívül tájékoztatásban 
részesül a büntetőeljárás során a 
tájékoztatáshoz való jogról szóló […] 
irányelvvel2 összhangban, és a kibocsátó 
állam nemzeti jogának megfelelően jogi 
tanácsadást biztosítanak számára.
_______________
1 HL L 280., 2010.10.26., 1. o.
2 HL L ...

Or. en

Indokolás

Az átadott személyek börtönkörnyezetbe kerülnek, ahol gyakran nem értik a nyelvet vagy nem 
ismerik a nemzeti eljárásokat. Fontos, hogy szükség esetén speciális segítségben 
részesüljenek.

Módosítás 158
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
19 cikk – 9 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

9. Az átadásból eredő költségeket a 
kibocsátó állam viseli.

9. Az e cikk alkalmazásából eredő 
költségek viselése az Y. cikkel 
összhangban történik, az adott személynek 
az államok között történő átadásából 
eredő költségek kivételével, amelyeket a 
kibocsátó állam visel.

Or. en

Módosítás 159
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
19 a cikk (új)
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A kezdeményezés szövege Módosítás

19a. cikk
Ha az ENYH-t végrehajtó államban fogva 
tartott személyt átadják a kibocsátó 
államnak, a kibocsátó államban való 
fogva tartása feltételeinek meg kell 
egyezniük azon ország fogva tartási 
feltételeivel, ahol a fogva tartott személy 
rendes körülmények között büntetését 
töltené.

Or. it

Módosítás 160
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
20 cikk – 2 bekezdés – a pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

(a) az átadáshoz az érintett személy 
hozzájárulása szükséges, és ezt a 
hozzájárulást nem szerezték meg; vagy

a) az adott ügyben illetékes bíró által 
kiadott vélemény nem teszi lehetővé a 
fogva tartott személy átadását; 
mindazonáltal az átadást csupán a 
folyamatban lévő ügyekre vagy a fogva 
tartott személy biztonságára való 
hivatkozással lehet megtagadni;

Or. it

Módosítás 161
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
20 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

aa) az átadás valószínűleg 
meghosszabbítja a fogva tartás 
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időtartamát;

Or. en

Indokolás

A módosítás összehangolja ezt a cikket a 19. cikkel.

Módosítás 162
Birgit Sippel

Irányelvtervezet
20 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ba) az átadandó személyt kínzás vagy 
embertelen, vagy megalázó bánásmód 
vagy büntetés veszélye fenyegeti.

Or. en

Módosítás 163
Kinga Göncz

Irányelvtervezet
20 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ba) a végrehajtó államban a fogva tartási 
feltételek nem megfelelőek az alapvető 
jogok szavatolásához.

Or. en

Módosítás 164
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
20 cikk – 5 bekezdés
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A kezdeményezés szövege Módosítás

(5) A 19. cikk (3)–(8) bekezdését 
értelemszerűen alkalmazni kell az e cikk 
szerinti ideiglenes átadásra.

(5) A 19. cikk (3)–(9) bekezdését 
értelemszerűen alkalmazni kell az e cikk 
szerinti ideiglenes átadásra.

Or. en

Indokolás

Fontos hogy a 19. cikk szerinti esetek tekintetében a módosításomban előírt biztosítékok a 20. 
cikk szerinti esetekben is rendelkezésre álljanak.

Módosítás 165
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
20 cikk – 6 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

6. Az átadásból eredő költségeket a 
kibocsátó állam viseli. Ez nem foglalja 
magában a személynek a végrehajtó
államban való fogva tartásából eredő 
költségeket.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előző bekezdés módosítása biztosítja, hogy a 19. cikk költségekkel kapcsolatos 
rendelkezései a 20. cikkre is vonatkozzanak.

Módosítás 166
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
21 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

1. Ha egy a végrehajtó állam területén 
tartózkodó személyt a kibocsátó állam 

1. Ha egy a végrehajtó állam területén 
tartózkodó személyt a kibocsátó állam 
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igazságügyi hatóságai tanúként vagy 
szakértőként kívánnak meghallgatni, és 
nem célszerű vagy nem lehetséges, hogy a 
meghallgatni kívánt személy személyesen 
megjelenjen a kibocsátó állam területén,
akkor a kibocsátó hatóság ENYH-t 
bocsáthat ki annak érdekében, hogy a tanút 
vagy szakértőt videokonferencia útján 
hallgassák meg, a (2)–(9) bekezdésben 
előírtaknak megfelelően.

illetékes hatóságai tanúként vagy 
szakértőként kívánnak meghallgatni, akkor 
a kibocsátó hatóság ENYH-t bocsáthat ki 
annak érdekében, hogy a tanút vagy 
szakértőt videokonferencia vagy más 
audiovizuális közvetítés útján hallgassák 
meg, a (2)–(9) bekezdésben előírtaknak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 167
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

1a. ENYH-t lehet kibocsátani egy vádlott 
videokonferencia vagy egyéb 
audiovizuális közvetítés útján történő 
meghallgatása céljából. Az elismerés vagy 
a végrehajtás megtagadásának – a 10. 
cikkben meghatározott – indokain túl az 
ENYH végrehajtása akkor is 
megtagadható, ha:
a) a gyanúsított vagy a vádlott ahhoz nem 
járul hozzá; vagy
b) az ilyen intézkedés végrehajtása a 
konkrét esetben ellentétes lenne a 
végrehajtó állam jogának alapelveivel.

Or. en

Módosítás 168
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
21 cikk – 1 b bekezdés (új)
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A kezdeményezés szövege Módosítás

1b. A kibocsátó hatóság és a végrehajtó 
hatóság megállapodik a meghallgatás 
gyakorlati részleteiről. Az e részletekről 
való megállapodás során a végrehajtó 
hatóság vállalja a következőket:
a) beidézi az érintett tanút vagy szakértőt a 
meghallgatás időpontjára és helyszínére
vagy;
b) beidézi a gyanúsított személyt a 
meghallgatáson való megjelenésre, a 
jogában meghatározott előírásokkal 
összhangban, és tájékoztatja a kibocsátó 
állam joga szerinti jogairól, még időben 
ahhoz, hogy lehetővé tegye a védelemhez 
való jogának hatékony gyakorlását;
c) biztosítja a meghallgatásra beidézett 
személy személyazonosságának 
megállapítását.

Or. en

Módosítás 169
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
21 cikk – 2 bekezdés – a pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

a) a videokonferencia alkalmazása 
ellentétes a végrehajtó állam alapvető 
jogelveivel; vagy

a) a videokonferencia alkalmazása 
ellentétes a végrehajtó állam alkotmányos 
elveivel; vagy

Or. it

Módosítás 170
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
21 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A kezdeményezés szövege Módosítás

(b) a végrehajtó államban nem állnak 
rendelkezésre a videokonferenciához 
szükséges technikai eszközök.

törölve

Or. it

Módosítás 171
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
21 cikk – 2 bekezdés – b pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

(b) a végrehajtó államban nem állnak 
rendelkezésre a videokonferenciához 
szükséges technikai eszközök.

törölve

Or. it

Módosítás 172
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
21 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ba) a tanú vagy szakértő nem ért egyet 
azzal, hogy a meghallgatás ezzel a 
módszerrel történjen, és ennek 
alátámasztására alapos indokot hoz fel, 
amelyet a végrehajtó igazságügyi hatóság 
a nemzeti szabályai szerint vizsgál meg.

Or. it

Módosítás 173
Axel Voss
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Irányelvtervezet
21 cikk – 6 bekezdés – e pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

e) a meghallgatni kívánt személy 
hivatkozhat a vallomás megtagadásának 
jogára, amelyet akár a végrehajtó 
tagállam, akár a kibocsátó állam joga 
biztosít számára.

e) a meghallgatni kívánt személyt 
tájékoztatmo kell a vallomás 
megtagadásának mind a végrehajtó 
tagállam, mind a kibocsátó állam jogrendje
alapján őt megillető jogáról, és választása 
szerint hivatkozhat a vallomástétel
megtagadásának e két jogrend egyike 
szerint biztosított jogára.

Or. de

Indokolás

A tájékoztatás előfeltétele annak, hogy gyakorolni lehessen a vallomástétel megtagadásának 
jogát. Ahhoz, hogy a tanú ténylegesen választhasson a vallomástétel megtagadásának a 
kibocsátó, illetve a végrehajtó állam jogrendje által biztosított joga között, a tanút mindkét 
lehetőségről és a következményekről elégséges felvilágosításban kell részesíteni.

Módosítás 174
Birgit Sippel

Irányelvtervezet
21 cikk – 6 bekezdés – e pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

e) a meghallgatni kívánt személy
hivatkozhat a vallomás megtagadásának 
jogára, amelyet akár a végrehajtó 
tagállam, akár a kibocsátó állam joga
biztosít számára.

e) a végrehajtó vagy a kibocsátó állam 
illetékes hatósága haladéktalanul 
tájékoztatja a meghallgatni kívánt személyt 
az eljárás során őt megillető jogokról, 
amelyeket az Alapjogi Charta és az emberi 
jogok európai egyezménye biztosít 
számára, ideértve az alapvető jogokat és a 
tisztességes tárgyaláshoz való jogot, a vád 
és a védelem egyenlő erőviszonyainak
elvét és a vallomástétel megtagadásához 
való jogot.

Or. en
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Módosítás 175
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
21 cikk – 6 bekezdés – e pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

e) a meghallgatni kívánt személy 
hivatkozhat a vallomás megtagadásának 
jogára, amelyet akár a végrehajtó tagállam, 
akár a kibocsátó állam joga biztosít 
számára.

e) a meghallgatni kívánt személy 
hivatkozhat a vallomás megtagadásának 
jogára, amelyet akár a végrehajtó tagállam, 
akár a kibocsátó állam joga biztosít 
számára. Az érintett személyt a 
meghallgatás előtt tájékoztatni kell e 
jogról.

Or. en

Módosítás 176
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
21 cikk – 10 bekezdés – a pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

(a) a vádlott nem járul hozzá; vagy törölve

Or. it

Módosítás 177
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
21 cikk – 10 bekezdés – a pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

a) a vádlott nem járul hozzá; vagy a) a vádlott nem járul hozzá, és erre alapos 
indokot hoz fel, amelyet a végrehajtó 
igazságügyi hatóság – a kibocsátó 
hatósággal folytatott egyeztetéseket 
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követően – a nemzeti szabályai szerint 
vizsgál meg; vagy

Or. it

Módosítás 178
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
21 cikk – 10 bekezdés – b pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

b) ezen intézkedés végrehajtása a 
végrehajtó állam jogával ellentétes lenne.

b) ezen intézkedés végrehajtása a 
végrehajtó állam alkotmányos elveivel 
ellentétes lenne.

Or. it

Módosítás 179
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
22 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

1. Ha az egyik tagállam területén 
tartózkodó személyt egy másik tagállam 
igazságügyi hatóságai tanúként vagy 
szakértőként kívánnak meghallgatni, akkor 
ez utóbbi tagállam kibocsátó hatósága 
ENYH-t bocsáthat ki annak érdekében, 
hogy a tanút vagy szakértőt 
telefonkonferencia útján hallgassák meg, a 
(2)–(4) bekezdésben előírtaknak 
megfelelően.

1. Ha az egyik tagállam területén 
tartózkodó személyt egy másik tagállam 
illetékes hatóságai szakértő tanúként vagy 
szakértőként kívánnak meghallgatni, akkor 
ez utóbbi tagállam kibocsátó hatósága 
ENYH-t bocsáthat ki annak érdekében, 
hogy a szakértő tanút vagy szakértőt 
telefonkonferencia útján hallgassák meg, a 
(…) (4) bekezdésben előírtaknak 
megfelelően. A telefonkonferencia 
alkalmazásához csak rendkívüli 
körülmények esetén lehet folyamodni, ha 
nem áll rendelkezésre más módszer a 
vallomástételre, és ha a bizonyítékot nem 
vitatják.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy a telefonon keresztül történő vallomástételre csak akkor kerüljön sor, ha nem áll 
fenn annak a veszélye – például a szakértő tanú esetén –, hogy a vallomástevő önmagát 
gyanúba keveri.

Módosítás 180
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
22 cikk – 2 bekezdés – b pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

b) a tanú vagy szakértő nem ért egyet 
azzal, hogy a meghallgatás ezzel a 
módszerrel történjen.

b) a tanú vagy szakértő nem ért egyet 
azzal, hogy a meghallgatás ezzel a 
módszerrel történjen, és erre alapos 
indokot hoz fel, amelyet a végrehajtó 
igazságügyi hatóság a nemzeti szabályai 
szerint vizsgál meg.

Or. it

Módosítás 181
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
22 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

b) biztosítja a tanú vagy szakértő 
személyazonosságának a megállapítását; 
és

törölve

Or. it

Módosítás 182
Birgit Sippel

Irányelvtervezet
22 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)



PE480.869v01-00 72/81 AM\891612HU.doc

HU

A kezdeményezés szövege Módosítás

ca) haladéktalanul tájékoztatja a 
meghallgatni kívánt személyt az eljárás 
során őt megillető jogokról, amelyeket az 
Alapjogi Charta és az emberi jogok 
európai egyezménye biztosít számára, 
ideértve az alapvető jogokat és a 
tisztességes tárgyaláshoz való jogot, a vád 
és a védelem egyenlő erőviszonyainak
elvét és a vallomástétel megtagadásához 
való jogot.

Or. en

Módosítás 183
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
22 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ca) ha a telefonkonferencia alkalmazása 
ellentétes a végrehajtó állam alkotmányos 
elveivel.

Or. it

Módosítás 184
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
22 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

A tanúk vagy igazságszolgáltatással 
együttműködő személyek vagy más, 
különleges védelemben részesülő 
személyek meghallgatása során biztosítani 
kell, hogy e személyek ne legyenek 
felismerhetőek.
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Or. it

Módosítás 185
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
23 cikk – 4 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

4. Az e cikkben meghatározott 
kötelezettség csak abban az esetben 
alkalmazandó, ha az információk a 
számlát kezelő bank birtokában vannak.

törölve

Or. it

Módosítás 186
Rosario Crocetta

Irányelvtervezet
23 cikk – 5 bekezdés – a pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

a) nem olyan bűncselekmény, amely olyan 
szabadságvesztéssel járó büntetéssel vagy 
olyan szabadságelvonással járó 
intézkedéssel büntetendő, amelynek 
maximális időtartama a kibocsátó államban 
legalább négy év és a végrehajtó államban 
legalább két év;

a) nem olyan bűncselekmény, amely olyan 
szabadságvesztéssel járó büntetéssel vagy 
olyan szabadságelvonással járó 
intézkedéssel büntetendő, amelynek 
maximális időtartama a kibocsátó államban 
legalább két év, illetve nem ellentétes az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával, 
illetve a végrehajtó állam alkotmányos 
elveivel;

Or. it

Módosítás 187
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
23 cikk – 6 a bekezdés (új)
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A kezdeményezés szövege Módosítás

6a. ENYH bocsátható ki annak 
megállapítása érdekében is, hogy bármely 
büntetőeljárás alá vont természetes vagy 
jogi személy rendelkezik-e egy vagy több 
bankszámlával a végrehajtó állam 
területén működő valamely nem banki 
pénzügyi intézménynél. A (3)–(6) bekezdés 
megfelelően alkalmazandó. Ilyen esetben, 
és az elismerés vagy a végrehajtás 
megtagadásának – a 10. cikkben 
meghatározott – indokain túl az ENYH 
végrehajtását akkor is megtagadhatják, ha 
az intézkedés végrehajtását hasonló 
nemzeti ügyben nem engedélyeznék.

Or. en

Módosítás 188
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
24 cikk – 3 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

3. Az e cikkben meghatározott 
kötelezettség csak abban az esetben 
alkalmazandó, ha az információk a 
számlát kezelő bank birtokában vannak.

törölve

Or. it

Módosítás 189
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
24 cikk – 4 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

4a. ENYH bocsátható ki az (1) 
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bekezdésben a nem banki pénzügyi 
intézmények által folytatott pénzügyi 
műveletekre vonatkozóan előírt 
információk tekintetében is. A (3) és a (4) 
bekezdés megfelelően alkalmazandó. 
Ilyen esetben, és az elismerés vagy a 
végrehajtás megtagadásának – a 10. 
cikkben meghatározott – indokain túl az 
ENYH végrehajtását akkor is 
megtagadhatják, ha az intézkedés 
végrehajtását hasonló nemzeti ügyben 
nem engedélyeznék.

Or. en

Módosítás 190
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
26 cikk

A kezdeményezés szövege Módosítás

Ellenőrzött szállítások törölve
1. ENYH-t lehet kibocsátani a végrehajtó 
állam területén végrehajtandó ellenőrzött 
szállítás céljából.
2. Az intézkedés és az (1) bekezdésben 
említett ENYH végrehajtásához 
kapcsolódó tevékenységek irányításának 
és ellenőrzésének joga a végrehajtó állam 
illetékes hatóságait illeti meg.

Or. en

Módosítás 191
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
26 cikk
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A kezdeményezés szövege Módosítás

Ellenőrzött szállítások törölve
1. ENYH-t lehet kibocsátani a végrehajtó 
állam területén végrehajtandó ellenőrzött 
szállítás céljából.
2. Az intézkedés és az (1) bekezdésben 
említett ENYH végrehajtásához 
kapcsolódó tevékenységek irányításának 
és ellenőrzésének joga a végrehajtó állam 
illetékes hatóságait illeti meg.

Or. en

Módosítás 192
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
27 cikk

A kezdeményezés szövege Módosítás

A bizonyítékok valós idejű, folyamatos, 
illetve meghatározott ideig tartó

 gyűjtésével járó nyomozási cselekmények

törölve

1. Ha egy intézkedés végrehajtása –
ideértve a 25. és a 26. cikkben említett 
intézkedéseket is – céljából kibocsátott 
ENYH bizonyítékok valós idejű, 
folyamatos vagy egy meghatározott ideig 
tartó gyűjtését foglalja magában, a 
végrehajtása a megtagadásnak a 10. cikk 
(1) bekezdésében említett indokain túl 
megtagadható, ha az adott intézkedés 
végrehajtása hasonló esetben nemzeti 
szinten nem lenne engedélyezett.
2. Az (1) bekezdésben említett esetekre 
értelemszerűen alkalmazni kell a 10. cikk 
(2) bekezdését.
3. A végrehajtó hatóság a költségek 
megosztására vonatkozó megállapodástól 
teheti függővé az (1) bekezdésben említett 
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ENYH végrehajtását.

Or. it

Módosítás 193
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
27 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

1. Ha egy intézkedés végrehajtása –
ideértve a 25. és a 26. cikkben említett 
intézkedéseket is – céljából kibocsátott 
ENYH bizonyítékok valós idejű, 
folyamatos vagy egy meghatározott ideig 
tartó gyűjtését foglalja magában, a 
végrehajtása a megtagadásnak a 10. cikk 
(1) bekezdésében említett indokain túl 
megtagadható, ha az adott intézkedés 
végrehajtása hasonló esetben nemzeti 
szinten nem lenne engedélyezett.

1. Ha egy intézkedés végrehajtása –
ideértve a 25. cikkben említett 
intézkedéseket is – céljából kibocsátott 
ENYH bizonyítékok valós idejű, 
folyamatos vagy egy meghatározott ideig 
tartó gyűjtését foglalja magában, a 
végrehajtása a megtagadásnak a 10. cikk 
(1) bekezdésében említett indokain túl 
megtagadható, ha az adott intézkedés 
végrehajtása hasonló esetben nemzeti 
szinten nem lenne engedélyezett.

Or. en

Módosítás 194
Cornelis de Jong

Irányelvtervezet
27 a cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

27a. cikk
Ideiglenes intézkedések

1. ENYH-t lehet kibocsátani minden 
olyan intézkedés megtétele érdekében, 
amelyek célja a bizonyítékként 
felhasználható tárgyak 
megsemmisítésének, átalakításának, 
elvitelének, átadásának vagy 
elidegenítésének átmeneti 



PE480.869v01-00 78/81 AM\891612HU.doc

HU

megakadályozása.
2. A végrehajtó hatóság a lehető 
legrövidebb időn belül és – amennyiben 
lehetséges – az ENYH kézhezvételétől 
számított 24 órán belül dönt az ideiglenes 
intézkedésről és közli döntését. 
3. Az (1) bekezdésben említett ideiglenes 
intézkedés kérelmezése esetén a kibocsátó 
hatóság az ENYH-ban jelzi, hogy a 
bizonyítékokat átadják-e a kibocsátó 
államnak, vagy azok a végrehajtó 
államban maradnak-e. A végrehajtó 
hatóság elismeri és végrehajtja az ENYH-t 
és az irányelvben megállapított 
eljárásokkal összhangban átadja a 
bizonyítékokat.
4. Ha a (3) bekezdéssel összhangban az 
ENYH-t az az utasítás követi, hogy a 
bizonyítékoknak a végrehajtó államban 
kell maradnia, a kibocsátó hatóság 
feltünteti az (1) bekezdésben említett 
ideiglenes intézkedés feloldásának napját, 
vagy annak a becsült dátumát, ameddig 
kérelmet lehet benyújtani a bizonyítékok
kibocsátó államnak való átadására 
vonatkozóan.
5. A kibocsátó hatósággal folytatott 
konzultációt követően a végrehajtó 
hatóság – nemzeti jogával és 
gyakorlataival összhangban és az ügy 
körülményeinek figyelembevételével –
megfelelő feltételeket határozhat meg 
annak az időszaknak a meghatározása 
érdekében, amelyben az (1) bekezdésben 
említett ideiglenes intézkedést fenn kell 
tartani. Amennyiben – e feltételekkel 
összhangban – az ideiglenes intézkedés
feloldását tervezi, tájékoztatja a kibocsátó 
hatóságot, amely lehetőséget kap arra, 
hogy közölje észrevételeit. A kibocsátó 
hatóság haladéktalanul értesíti a 
végrehajtó hatóságot arról, hogy az (1) 
bekezdésben említett intézkedések 
feloldásra kerültek.

Or. en
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Módosítás 195
Birgit Sippel

Irányelvtervezet
31 cikk – 2 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

2a. E rendelkezések szövegéről, a 
rendelkezések megfeleltetési táblázatáról 
és erről az irányelvről tájékoztatják a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 196
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
31 cikk – 3 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

3. A tagállamok …** továbbítják a Tanács 
Főtitkárságának és a Bizottságnak azon 
rendelkezések szövegét, amelyek az ezen 
irányelvből eredő kötelezettségeket 
nemzeti jogukba átültetik.

3. A tagállamok …** továbbítják a 
Bizottságnak azon rendelkezések szövegét, 
amelyek az ezen irányelvből eredő 
kötelezettségeket nemzeti jogukba 
átültetik.

Or. it

Módosítás 197
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
31 cikk – 4 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

4. A Bizottság …-ig*** jelentést nyújt be –
szükség esetén jogalkotási javaslatok 
kíséretében – az Európai Parlamentnek és a 

4. A Bizottság …-ig*** jelentést nyújt be –
szükség esetén jogalkotási javaslatok 
kíséretében – az Európai Parlamentnek és a 



PE480.869v01-00 80/81 AM\891612HU.doc

HU

Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a 
tagállamok milyen mértékben tették meg a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy ezen irányelvnek megfeleljenek.

Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a 
tagállamok milyen mértékben tették meg a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy ezen irányelvnek megfeleljenek, 
valamint végrehajtsák azt.

Or. it

Módosítás 198
Sonia Alfano

Irányelvtervezet
32 cikk

A kezdeményezés szövege Módosítás

Jelentés az alkalmazásról törölve
A Bizottság az irányelv hatálybalépését 
követően öt éven belül jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
irányelv alkalmazásáról, mind a 
mennyiségre, mind a minőségre 
vonatkozó információk alapján. A 
jelentéshez szükség szerint a rendelet 
módosításával kapcsolatos javaslatot 
mellékel.

Or. it

Módosítás 199
Sarah Ludford

Irányelvtervezet
32 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

A Bizottság az irányelv hatálybalépését 
követően öt éven belül jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
irányelv alkalmazásáról, mind a 
mennyiségre, mind a minőségre vonatkozó 
információk alapján. A jelentéshez szükség 
szerint a rendelet módosításával 

A Bizottság az irányelv hatálybalépését 
követően négy éven belül és azt követően 
rendszeres időközönként jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
az irányelv alkalmazásáról, mind a 
mennyiségre, mind a minőségre vonatkozó 
információk alapján, ideértve különösen az 
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kapcsolatos javaslatot mellékel. a büntetőügyekben folytatott 
együttműködésre, az alapvető jogokra, a 
védelemhez való jogra és az adatvédelmi 
követelményekre gyakorolt hatásának 
értékelését. A jelentéshez szükség szerint a 
rendelet módosításával kapcsolatos 
javaslatot mellékel.

Or. en

Indokolás

Mivel az ENYH-nak komoly következményei lehetnek az alapvető jogokra, a védelemhez való 
jogra és az adatvédelemre nézve, az irányelv tagállamok általi végrehajtását követő egy vagy 
két éven belül komoly értékelést kell végezni az irányelv hatásairól.


