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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0392),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
82. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0189/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a nemzeti parlamentek által elnökéhez intézett, indokolással ellátott 
véleményekre arra vonatkozóan, hogy a Bizottság javaslata összhangban van-e a 
szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Jogi 
Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1

2
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az irányelv nem alkalmazandó a 
közigazgatási hatóságok által a nemzeti 
vagy európai versenyjog megsértése miatt 
folytatott eljárásokban, kivéve ha az ügyet 
büntetőügyekben illetékes bíróság elé 
vitték.

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelv alkalmazásának minden olyan esetre ki kell terjednie, amelyben a személyi 
szabadság korlátozása megvalósul, függetlenül attól, hogy a tagállamok minek minősítik az 
adott eljárást. 

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv a gyanúsítottak és a vádlottak 
büntetőeljárási jogaira és az ellenük emelt 
vádra vonatkozó tájékoztatási jogukkal 
kapcsolatos szabályokat állapítja meg.

Az irányelv a gyanúsítottak és vádlottak 
jogaira és az ellenük felhozott váddal
kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogukra 
vonatkozó szabályokat állapítja meg.

Or. en

Indokolás

Célszerű a vádemelésnél tágabb értelmű megfogalmazást választani a tagállami 
átültethetőség érdekében.
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
bűncselekmény elkövetésével gyanúsított 
vagy vádolt személyek eljárási jogaikról 
egyszerű megfogalmazásban, az általuk 
értett nyelven haladéktalanul tájékoztatást 
kapjanak.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
bűncselekmény elkövetésével gyanúsított 
vagy vádolt személyek eljárási jogaikról 
azonnal írásbeli tájékoztatást kapjanak.

Or. en

Indokolás

A gyanúsított/megvádolt személynek jogot kell biztosítani arra, hogy mielőbb tájékoztatást 
kapjon a jogairól.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
tájékoztatásnak legalább a következőket 
kell tartalmaznia:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
tájékoztatásnak legalább a következőket 
kell tartalmaznia:

– a tolmácsolás és fordítás 
igénybevételéhez való jog,

– védőügyvéd igénybevételének joga, 
szükség esetén térítésmentesen,

– védőügyvéd igénybevételéhez való jog,

– védőügyvéd térítésmentes 
igénybevételének feltételei,

– a vádra vonatkozó tájékoztatáshoz való 
jog és adott esetben iratbetekintési jog,

– a váddal kapcsolatos tájékoztatáshoz 
való jog,

– az ügy bizonyítási anyagaiba való 
betekintés joga, 
– a hallgatáshoz való jog.

– a tolmácsolás és fordítás igénybevételére 
vonatkozó jog,
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– a gyanúsított vagy vádlott letartóztatása 
esetén a gyors bíróság elé állításhoz való 
jog.

Or. en

Indokolás

A javasolt szerkezet logikusabb. A tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogot elsőként kell 
említeni, mivel ezt már uniós szinten egységesítették.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A jogokról szóló írásbeli tájékoztató

(1) A 3. cikkben említett tájékoztatást 
jogokról szóló írásbeli tájékoztató 
formájában kell nyújtani.
(2) A jogokról szóló írásbeli tájékoztatót 
egyszerű nyelvezetet használva kell 
megfogalmazni, és annak legalább a jelen 
irányelv I. mellékletében foglalt 
információkat kell tartalmaznia.
(3) Az irányelvben előírt tájékoztatást 
olyan nyelven kell nyújtani, amelyet a 
gyanúsított vagy vádlott ért. Gyermek vagy 
szellemi fogyatékos esetében a váddal 
kapcsolatos tájékoztatást a korához, 
érettsége szintjéhez, valamint értelmi és 
érzelmi képességeihez igazítva kell 
nyújtani.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy az eljárás 
nyelvét nem beszélő vagy értő gyanúsított 
vagy vádlott a jogokról szóló írásbeli 
tájékoztatót az általa értett nyelven kapja 
meg. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a látáskorlátozott vagy vak, illetve 
olvasni nem tudó gyanúsítottak és vádlottak 
számára az információk átadására megfelelő 
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mechanizmus álljon rendelkezésre. 
(5) Kivételes esetekben, ha a jogokról szóló 
írásbeli tájékoztató a megfelelő nyelven nem 
áll rendelkezésre, a gyanúsítottat vagy a 
vádlottat az általa értett nyelven szóban kell a 
jogairól tájékoztatni. Ezt követően 
indokolatlan késedelem nélkül át kell adni a 
részére a jogairól szóló, valamely általa értett 
nyelven készült írásbeli tájékoztatót.

Or. en

Indokolás

A javasolt szerkezet logikusabb. A fizikai vagy szellemi fogyatékosságra is utalni kell, hogy az 
ilyen esetekre is kiterjedjen a rendelkezés. A melléklet tartalmának kötelező erejűnek kell 
lennie, és tükröznie kell az irányelv hatályát.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. cikk
A vádakkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való 

jog
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyanúsított vagy vádlott a vádról elegendő 
tájékoztatást kapjon ahhoz, hogy 
ténylegesen gyakorolhassa védelemhez 
való jogát, és a büntetőeljárás 
tisztességessége biztosított legyen.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
bűncselekménnyel vádolt személy megfelelő 
tájékoztatást kapjon az ellene felhozott vád
jellegéről és indokairól, amint a nemzeti jog 
alapján először lehetősége nyílik a védelme 
érdekében lépéseket tenni.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy amint 
egy személyt megfosztanak a 
szabadságától, az érintett a jelen irányelv 
4. cikkével összhangban tájékoztatást kap 
őrizetben tartásának indokairól, ideértve a 
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gyanú szerint általa elkövetett 
bűncselekményről szóló tájékoztatást is.
(4)A tájékoztatásnak legalább a következő 
információkat kell magában foglalnia:
a) a feltételezett bűncselekmény elkövetése 
körülményeinek ismertetése, ideértve annak 
időpontját, helyét, valamint a gyanúsított 
vagy vádlott bűncselekményben való 
részvételének jellegét, és
b) a bűncselekmény jellege és jogi 
minősítése. 

Or. en

Indokolás

A javasolt szerkezet logikusabb. Accusation seems to be a better and more flexible wording 
than "charge" in view of the transposition by Member States. (A magyar változatot nem 
érinti.) Az a pillanat, amelytől fogva a váddal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogot 
gyakorolhatóvá kell tenni, az, amikor a gyanúsított/vádlott a nemzeti jog értelmében 
megkezdheti a védekezést, vagy amikor szabadságától megfosztják.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogokra vonatkozó írásbeli 
tájékoztatáshoz való jog letartóztatáskor

A jogokra vonatkozó írásbeli 
tájékoztatáshoz való jog szabadságtól való 
megfosztás esetén

Or. en

Indokolás

A javasolt megfogalmazás tágabb értelmű.
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a tagállami illetékes 
hatóság a büntetőeljárás során letartóztat
egy személyt, számára haladéktalanul és 
írásban (a jogokról szóló levél) kell az 
eljárási jogaira vonatkozó tájékoztatást 
megadni. Lehetőséget kell adni a személy 
számára a jogokról szóló levél
elolvasására, és meg kell engedni, hogy azt 
a szabadságától való megfosztásának ideje 
alatta birtokában tartsa.

(1) Amennyiben a tagállami illetékes 
hatóság a büntetőeljárás során egy 
személyt szabadságától megfoszt, számára 
haladéktalanul és írásban kell az eljárási 
jogaira vonatkozó tájékoztatást megadni (a 
jogokról szóló írásbeli tájékoztató). 
Lehetőséget kell adni az érintettnek a 
jogairól szóló tájékoztató elolvasására, és 
meg kell engedni, hogy azt őrizetben 
tartása ideje alatt a birtokában tartsa. Ez a 
rendelkezés minden olyan esetben 
alkalmazandó, amikor a hatóságok 
valamely személyt megfosztanak a 
szabadságától.

Or. en

Indokolás

Az irányelvet a szabadságtól való megfosztás minden esetében alkalmazni kell, függetlenül 
attól, hogy a nemzeti jog szerint az eljárás minek minősül.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogokról szóló levelet egyszerű 
nyelvezetet használva kell megfogalmazni, 
és annak legalább a 3. cikk (2) 
bekezdésében említett információkat kell 
tartalmaznia. E levél irányadó mintáját az 
irányelv I. melléklete tartalmazza.

(2) Azon esetekben, amikor valamely 
személyt megfosztanak a szabadságától, a 
jogairól szóló írásbeli tájékoztatónak 
tartalmaznia kell legalább az ezen irányelv 
I. mellékletében foglalt információkat és a 
(2a) bekezdésben előírt információkat.

Or. en

Indokolás

A mellékletnek kötelező erejűnek kell lennie. A többi rendelkezés egy horizontális 
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rendelkezésbe került át.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3a. cikk értelmében megadandó 
információkon túl a szabadságától 
megfosztott személyt tájékoztatni kell a 
következőkről:
a) hány óráig/napig lesz megfosztva 
szabadságától, mielőtt bíróság elé kerül; 
b) hogyan kérhet jogorvoslatot a 
letartóztatása ellen, és hogyan érheti el, hogy 
őrizetben tartását felülvizsgálják;
c) az előzetes letartóztatás maximális 
időtartama a szóban forgó ügy esetében;

Or. en

Indokolás

A javasolt szerkezet logikusabb.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A szabadságától megfosztott személynek 
lehetőséget kell adni a jogairól szóló 
tájékoztató elolvasására, és meg kell 
engedni, hogy azt őrizetben tartásának ideje 
alatt a birtokában tartsa.

Or. en

Indokolás

A gyanúsítottnak/vádlottnak jogosultnak kell lennie arra, hogy a jogairól szóló tájékoztató 
egy példányát magánál tartsa, így az idő nyomásától mentesen végiggondolhatja jogait, és a 
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jog által nyújtott lehetőségeket szem előtt tartva megtervezheti védelmi stratégiáját.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
eljárás nyelvét nem beszélő vagy értő 
gyanúsított vagy a vádlott a jogokról szóló 
levelet az általa értett nyelven kapja meg. 
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
látáskorlátozott vagy vak, illetve olvasni 
nem tudó gyanúsítottak és vádlottak 
számára a tájékoztatás átadására 
megfelelő mechanizmus álljon 
rendelkezésre. Ha a gyanúsított vagy 
vádlott gyermek, számára a jogokról szóló 
levélben foglalt tájékoztatást szóban, a 
gyermek korához, érettsége szintjéhez, 
valamint értelmi és érzelmi képességeihez 
igazítva is meg kell adni.

törölve

Or. en

Indokolás

A javasolt szerkezet logikusabb. E rendelkezések egy horizontális rendelkezésbe kerültek át.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a jogokról szóló levél a megfelelő 
nyelven nem áll rendelkezésre, a 
gyanúsítottat vagy a vádlottat az általa 
értett nyelven szóban kell a jogairól 
tájékoztatni.
Ezt követően részére indokolatlan 
késedelem nélkül átadják az általa értett 
nyelven készült, jogokról szóló levelet.

törölve
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Or. en

Indokolás

A javasolt szerkezet logikusabb. E rendelkezések egy horizontális rendelkezésbe kerültek át.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az európai 
elfogatóparancs végrehajtásával 
kapcsolatos eljárás alá vont személy 
megkapja az ilyen személyeknek a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározatban 
megállapított jogait tartalmazó, a jogokról 
szóló megfelelő levelet. Az irányelv II. 
melléklete tartalmazza e levél irányadó 
mintáját.

A tagállamok biztosítják, hogy az európai 
elfogatóparancs végrehajtásával 
kapcsolatos eljárás alá vont személy 
megkapja az ilyen személyeknek a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározatban 
megállapított jogait tartalmazó, jogokról 
szóló írásbeli tájékoztatót. A jogokról 
szóló írásbeli tájékoztatót egyszerű 
nyelvezetet használva kell megfogalmazni, 
és annak legalább a jelen irányelv II. 
mellékletében foglalt információkat kell 
tartalmaznia.

Or. en

Indokolás

A melléklet tartalmának kötelező erejűnek kell lennie, és tükröznie kell az irányelv hatályát.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügy irataiba való betekintés joga Az ügy bizonyítási anyagaiba való 
betekintés joga

Or. en

Indokolás

A „bizonyítási anyagok” egyértelműbb megfogalmazás, mint az „iratok”.
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a gyanúsítottat vagy a 
vádlottat a büntetőeljárás bármely 
szakaszában letartóztatják, a tagállamok 
biztosítják, hogy ő vagy védője 
betekinthessen azokba az ügyiratokba, 
amelyek a letartóztatás vagy őrizetbe vétel 
jogszerűségének meghatározása
szempontjából jelentőséggel bírnak.

(1) Amennyiben a gyanúsítottat vagy a 
vádlottat a büntetőeljárás bármely 
szakaszában letartóztatják, a tagállamok 
biztosítják, hogy az adott üggyel 
kapcsolatos, az illetékes hatóságok 
birtokában lévő bizonyítási anyagot, 
amely a letartóztatás vagy őrizetbe vétel 
jogszerűségének megítélése szempontjából 
jelentőséggel bír, a letartóztatott személy, 
illetve annak ügyvédje rendelkezésére 
bocsássák.

Or. en

Indokolás

A „bizonyítási anyagok” egyértelműbb megfogalmazás, mint az „ügyiratok”. Az ügyhöz 
kapcsolódó teljes bizonyítási anyagot a gyanúsított/vádlott rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
bűncselekmény nyomozásának befejeztével 
a vádlott vagy védője betekinthessen az 
iratokba. Az illetékes igazságügyi hatóság 
kizárhatja a betekintést az ügy egyes 
irataiba, amennyiben az azokba való 
betekintés más személy életére súlyos 
veszélyt jelenthet vagy súlyos kárt okozhat 
a büntetőeljárás lefolytatásának helye 
szerinti tagállam belbiztonságára. Ha ez 
az igazságszolgáltatás érdekét szolgálja, a
vádlott vagy védője kérheti az ügy

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
legkésőbb a bűncselekménnyel kapcsolatos 
eljárás nyomozati szakaszának befejeztével 
a gyanúsított vagy vádlott, illetve védője 
teljes körű betekintési jogot kapjon az 
üggyel kapcsolatos, az illetékes hatóságok 
birtokában lévő bizonyítási anyagba. A
gyanúsított vagy vádlott, illetve ügyvédje
kérheti az illetékes hatóságok birtokában 
lévő bizonyítási anyag iratjegyzékét.
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iratjegyzékét.

Or. en

Indokolás

A „bizonyítási anyagok” egyértelműbb megfogalmazás, mint az „ügyiratok”. Az ügyhöz 
kapcsolódó teljes bizonyítási anyagot – kivétel nélkül – a gyanúsított/vádlott rendelkezésére 
kell bocsátani.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az iratbetekintésre ahhoz megfelelő 
időben kell lehetőséget biztosítani, hogy a 
gyanúsított vagy vádlott felkészülhessen a 
védekezésre vagy vitathassa a tárgyalási 
szakot megelőzően hozott határozatokat. 
Az iratbetekintés ingyenes.

(3) Az üggyel kapcsolatos, az illetékes 
hatóságok birtokában lévő bizonyítási 
anyagot kellő időben kell rendelkezésre 
bocsátani ahhoz, hogy a gyanúsított vagy 
vádlott felkészülhessen a védekezésre vagy 
jogorvoslattal éljen a tárgyalási szakaszt
megelőzően hozott határozatokkal 
szemben. Az iratbetekintés ingyenes.

Or. en

Indokolás

Lásd a korábbi módosítások indokolását.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyanúsítottnak vagy a vádlottnak a jelen 
irányelv szerinti tájékoztatásakor ennek 
megtörténtét jegyzőkönyvbe vegyék az 
érintett tagállam nemzeti jogával 
összhangban lévő jegyzőkönyvezési 
eljárással.
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Or. en

Indokolás

Ha a gyanúsítottat/vádlottat tájékoztatták a jogairól, a tájékoztatás tényét jegyzőkönyvben is 
rögzíteni kell.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok eljárást hoznak létre 
annak ellenőrzésére, hogy a gyanúsított 
vagy vádlott a 3–7. cikknek megfelelően
megkapja a számára jelentőséggel bíró 
összes információt.

(1) A tagállamok eljárást hoznak létre 
annak ellenőrzésére, hogy a gyanúsított 
vagy vádlott ezen irányelvvel összhangban
megkapja a számára jelentőséggel bíró 
összes információt.

Or. en

Indokolás

E rendelkezésnek az egész irányelvre kell utalnia.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyanúsítottnak vagy vádlottnak, illetve 
ügyvédjének joga legyen ahhoz, hogy a 
nemzeti jog eljárásaival összhangban 
jogorvoslattal éljen, amennyiben az 
illetékes hatóságok elmulasztják vagy 
megtagadják az ezen irányelv szerinti 
tájékoztatást.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés egyértelműbb, mint a bizottsági javaslat 8. cikkének (2) bekezdése.
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a gyanúsított vagy a 
vádlott számára hatékony jogorvoslatot 
biztosítanak arra az esetre, ha ezt a 
tájékoztatást nem kapja meg.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd az előző módosítás indokolását.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A jelen irányelvből származó jogok 
megsértésével gyűjtött bizonyítékok a 
bírósági eljárás során nem használhatók 
fel.  

Or. en

Indokolás

A gyűjtött bizonyítékok nem használhatók fel, amennyiben sértik a gyanúsított/vádlott jogait.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat 
I. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

A gyanúsítottak és vádlottak letartóztatásakor átadandó, jogokról szóló levél irányadó 
mintája:
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Ha Önt a rendőrség letartóztatja, akkor a következő jogok illetik meg:
A. tájékoztatás arról, hogy milyen bűncselekménnyel gyanúsítják
B. védőügyvéd segítsége
C. tolmács igénybevétele és az iratok lefordítása, ha Ön nem érti a nyelvet
D. annak ismerete, hogy meddig tarthatják fogva
A jogokról szóló levelet Ön fogva tartása során mindvégig magánál tarthatja.
A. A gyanúsításra vonatkozó adatok
- Önnek joga van ahhoz, hogy szabadságától való megfosztását követően azonnal megtudja, 
hogy miért gyanúsítják bűncselekmény elkövetésével, abban az esetben is, ha nem kerül sor 
az Ön kihallgatására.
- Ön vagy védőügyvédje kérheti az aktában az Ön letartóztatására vagy őrizetben tartására 
vonatkozó iratok megtekintését vagy részletes tájékoztatást azok tartalmáról. 
B. Védőügyvédi segítség
- A rendőrségi kihallgatás megkezdése előtt joga van beszélni a védőügyvédjével.
- Ha Ön kéri, hogy beszélhessen a védőügyvédjével, ez nem fogja azt a benyomást kelteni, 
hogy Ön helytelen dolgot tett.
- A rendőrségnek segítséget kell nyújtania ahhoz, hogy Ön kapcsolatba léphessen egy 
védőügyvéddel.

- A védőügyvéd független a rendőrségtől, és az Ön hozzájárulása nélkül nem fog semmiféle 
Öntől megkapott információt továbbadni.
- Önnek joga van ahhoz, hogy négyszemközt beszéljen a védőügyvéddel a rendőrség 
épületében és/vagy telefonon keresztül.
- Ha Önnek nem áll módjában kifizetni a védőügyvéd munkadíját, a rendőrségnek 
tájékoztatnia kell Önt a térítésmentes vagy részben térítésmentes jogi segítségnyújtásról.
C. Tolmács segítsége
- Ha Ön nem beszéli vagy nem érti a nyelvet, tolmácsot fognak biztosítani az Ön számára. A 
tolmács független a rendőrségtől, és az Ön hozzájárulása nélkül nem fog semmiféle Öntől 
megkapott információt továbbadni.
- Ön ahhoz is igényelhet tolmácsot, hogy védőügyvédjével beszélhessen.
- A tolmács segítsége térítésmentes.
- Önnek joga van ahhoz, hogy megkapja az Ön letartóztatását vagy őrizetben tartását 
elrendelő bármely bírói határozat fordítását. Kérheti, hogy a nyomozás más lényeges iratait 
is fordítsák le.
D. Milyen hosszú időre foszthatják meg szabadságától?
- Ha nem engedik szabadon, a szabadságától való megfosztástól számított *1 órán belül bíró 
elé kell Önt állítani.
- A bírónak ekkor meg kell Önt hallgatnia, és döntést hozhat az Ön további őrizetben 
tartásáról vagy szabadon engedéséről. Ha a bíró úgy dönt, hogy Önt továbbra is őrizetben 
tartják, Önnek joga van arra, hogy megkapja a bírói határozat fordítását.
- Ön bármikor jogosult kérni, hogy bocsássák szabadon. Az eljárásról védőügyvédje 
tájékoztatja.

                                               
1 (…)
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Módosítás

A gyanúsítottak és vádlottak jogairól szóló írásbeli tájékoztató mintája:
Ha Önt gyanúsítják vagy letartóztatják, akkor a következő jogok illetik meg:
A. kérheti tolmács segítségét és az iratok lefordítását, ha Ön nem érti a nyelvet;
B. védőügyvédet fogadhat; 
C. tájékoztatást kérhet arról, milyen feltételekkel kérhet ingyenes ügyvédi segítséget;
D. tájékoztatást kérhet arról, hogy mivel vádolják;
E. kérheti az ügy bizonyítási anyagainak megtekintését; 
E. joga van hallgatni.
A szabadságától megfosztott személyt ezenkívül a következő jogok is megilletik:
A. tájékoztatást kérhet arról, hogy hány óráig/napig lesz megfosztva szabadságától, mielőtt 
bíróság elé kerül; 
B.  tájékoztatást kérhet arról, hogyan élhet jogorvoslattal a letartóztatása ellen, és hogyan 
érheti el, hogy őrizetben tartását felülvizsgálják;
C. tájékoztatást kérhet arról, hogy legfeljebb mennyi ideig tarthatják előzetes 
letartóztatásban.
A jogairól szóló írásbeli tájékoztatót Ön őrizetben tartása alatt mindvégig magánál 
tarthatja.

Or. en

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
II. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Az európai elfogatóparancs alapján letartóztatottak részére átadandó, jogokról szóló levél 
irányadó1 mintája:
Ha Önt a rendőrség európai elfogatóparancs alapján tartóztatja le, akkor a következő jogok 
illetik meg:
A. a letartóztatás okának megismerése
B. védőügyvéd segítsége
C. tolmács igénybevétele és az iratok lefordítása, ha Ön nem érti a nyelvet
D. tájékoztatás az átadásba való beleegyezési jogáról
E. ha az átadáshoz nem járul hozzá, Önt megilleti a tárgyaláshoz való jog
F. az alkalmazandó határidő eltelte után jogosult a szabadon bocsátásra
A jogokról szóló levelet Ön fogva tartása során mindvégig magánál tarthatja.
A. Jog a letartóztatás okának megismerésére
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- Joga van megtudni, hogy egy másik ország miért keresi Önt.
B. Védőügyvédi segítség
- Joga van védőügyvéddel beszélni. A rendőrségnek segítséget kell nyújtania ahhoz, hogy 
Ön kapcsolatba léphessen egy védőügyvéddel.
- A védőügyvéd független a rendőrségtől, és az Ön hozzájárulása nélkül nem fog semmiféle 
Öntől megkapott információt továbbadni.
- Önnek joga van ahhoz, hogy négyszemközt beszéljen a védőügyvéddel a rendőrség 
épületében és/vagy telefonon keresztül.
- Ha Önnek nem áll módjában kifizetni a védőügyvéd munkadíját, a rendőrségnek 
tájékoztatnia kell Önt a térítésmentes jogi segítségnyújtásról.
C. Tolmács segítsége
- Ha Ön nem beszéli vagy nem érti a nyelvet, tolmácsot fognak Önnek biztosítani. A tolmács 
független a rendőrségtől, és az Ön hozzájárulása nélkül nem fog semmiféle Öntől 
megkapott információt továbbadni.
- Ön ahhoz is igényelhet tolmácsot, hogy védőügyvédjével beszélhessen.
- A tolmács segítsége térítésmentes.
- Önnek joga van ahhoz, hogy megkapja az Ön letartóztatását vagy fogva tartását elrendelő 
bármely bírói határozat fordítását. Kérheti, hogy a nyomozás más lényeges iratait is 
fordítsák le.
D. Az átadásba való beleegyezési joga 
- Önnek joga van ahhoz, hogy hozzájáruljon az európai elfogatóparancs alapján történő 
átadásához. Ez meggyorsítja az eljárást. 
- Ha Ön hozzájárul az átadásához, akkor e döntésének későbbi megváltoztatása már 
nehézségekbe ütközhet. Ezért ki kell kérnie védőügyvédje tanácsát, mielőtt eldöntené, hogy 
hozzájárul-e az átadáshoz, vagy sem. 
E. A meghallgatáshoz való joga 
- Ha nem járul hozzá ahhoz, hogy elküldjék az Önt kikérő másik tagállamba, joga van bírói
meghallgatást kérni, hogy megindokolhassa, miért nem járul hozzá az átadáshoz.
F. Jog a vonatkozó határidő eltelte után történő szabadon bocsátásra
- Főszabályként az átadást elrendelő jogerős bírósági határozat meghozatalától számított 10 
napon belül kell Önt átadni. Ha átadása 10 nap elteltével nem történt meg, a hatóságoknak 
rendszerint szabadon kell Önt engedniük. Van azonban néhány kivétel e szabály alól, 
amelyekről a védőügyvédjétől kell tájékoztatást kérnie. 

______________
1 A szöveget ki kell egészíteni a tagállamokban érvényesülő többi vonatkozó eljárási joggal.

Módosítás

Az európai elfogatóparancs alapján letartóztatottak részére átadandó, jogokról szóló 
írásbeli tájékoztató mintája:
Ha Önt a rendőrség letartóztatja, akkor a következő jogok illetik meg:
A. kérheti tolmács segítségét és az iratok lefordítását, ha Ön nem érti a nyelvet;
B. védőügyvédet fogadhat;
C. tájékoztatást kérhet arról, milyen feltételekkel kérhet ingyenes ügyvédi segítséget;
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D. tájékoztatást kérhet arról, hogy mivel vádolják;
E. kérheti az ügy bizonyítási anyagainak megtekintését; 
F. joga van hallgatni;
G. tájékoztatást kérhet arról, hogy hány óráig/napig lesz megfosztva szabadságától, mielőtt 
bíróság elé kerül;
H. tájékoztatást kérhet arról, hogyan élhet jogorvoslattal az európai elfogatóparancs ellen;
I. tájékoztatást kérhet arról, hogy átadása céljából legfeljebb mennyi ideig tarthatják 
előzetes letartóztatásban.
A jogairól szóló írásbeli tájékoztatót Ön őrizetben tartása alatt mindvégig magánál 
tarthatja.

Or. en
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INDOKOLÁS

A büntetőeljárások során irányadó közös minimumkövetelmények lefektetése fokozná az 
uniós polgárok alapvető jogainak érvényesülését, ugyanakkor segítene leküzdeni a kölcsönös 
elismerés elvének büntetőügyekben való érvényesítése kapcsán az igazságügyi hatóságok 
közötti kölcsönös bizalom hiánya miatt felmerülő nehézségeket.

Miután nem került sor a büntetőeljárásban érvényesülő eljárási jogokról szóló horizontális 
jogi eszköz elfogadására (keretirányelvre irányuló 2004-es bizottsági javaslat), a Tanács egy 
fokozatos előrelépésekre épülő megközelítés mellett döntött, és 2009. november 30-án 
menetrendet fogadott el az eljárási jogok szabályozására, felkérve a Bizottságot, hogy a 
menetrendben felsorolt intézkedésekre terjesszen elő jogalkotási javaslatokat. A 
büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelvre a Bizottság által 2010 
júliusában előterjesztett javaslat az eljárásjogi menetrendben foglalt második intézkedéshez 
kapcsolódik. Célja uniós szintű közös minimumkövetelmények rögzítése a büntetőeljárás 
során a tájékoztatáshoz való joggal kapcsolatban. Első lépésként 2010. október 8-án 
elfogadták a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról 
szóló irányelvet.

A javaslat szerint az irányelvet attól az időponttól kell alkalmazni, amikor valamely tagállam 
illetékes hatóságai – hivatalos értesítéssel vagy más módon – az érintett személy tudomására 
hozták azt, hogy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják, egészen az eljárás 
befejezéséig (ideértve az esetleges fellebbviteli eljárást is). Az európai elfogatóparancs 
alkalmazásával járó eljárásoknak is az irányelv hatálya alá kell tartozniuk, hisz a javaslat (15) 
preambulumbekezdése szerint az irányelv nem alkalmazandó a közigazgatási hatóságok által 
a nemzeti vagy európai versenyjog megsértése miatt folytatott eljárásokban, kivéve ha az 
ügyet büntetőügyekben illetékes bíróság elé vitték.

A javaslat legfőbb célja annak kinyilvánítása, hogy a gyanúsított és megvádolt személyeknek 
joguk van a jogaikról szóló tájékoztatáshoz. Ezt a tájékoztatást egyszerű és közérthető 
megfogalmazásban, szóban vagy írásban kell megadni, olyan nyelven, melyet a gyanúsított 
vagy megvádolt személy ért. A gyermekekre, gyengénlátókra, vakokra vagy olvasni nem 
tudókra külön rendelkezések alkalmazandók. A tájékoztatást a jogokról szóló írásbeli 
tájékoztató átadása révén kell nyújtani.

A javaslat szerint specifikus tájékoztatást kell nyújtani abban az esetben, ha a tagállami 
illetékes hatóságok valamely személyt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt induló 
büntetőeljárásban megfosztják szabadságától (pl. a rendőrség általi letartóztatás és bírói 
végzés alapján történő előzetes letartóztatás révén). A tagállamoknak csak ebben az esetben 
írják elő, hogy az eljárási jogokról írásban nyújtsanak tájékoztatást.

A javaslat az eljárási jogokról történő tájékoztatáshoz való általános jog mellett két specifikus 
jogot is meghatároz, nevezetesen a váddal kapcsolatos tájékoztatáshoz és az ügyirat-
betekintéshez való jogot. Utóbbi ugyanakkor csak korlátozott, mivel a javaslat szerint 
bizonyos iratok tekintetében kizárható a betekintés, amennyiben az más személy életére 
súlyos veszélyt jelenthet, vagy súlyosan veszélyeztetheti a büntetőeljárás lefolytatásának 
helye szerinti tagállam belbiztonságát.
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A javaslat a tájékoztatáshoz való jog hatékony érvényesítésének biztosítása érdekében előírja 
olyan eljárás bevezetését, amellyel ellenőrizhető, hogy a gyanúsított/vádlott megkapta a neki
járó tájékoztatást, továbbá jogorvoslati lehetőség biztosítását arra az esetre, ha a tájékoztatás 
nem történik meg.

További rendelkezések vonatkoznak a képzésre és a csökkentést kizáró rendelkezésre.

A javaslathoz két melléklet tartozik: az I. melléklet a gyanúsítottaknak vagy vádlottaknak a 
letartóztatáskor átadandó, a jogokról szóló tájékoztató ajánlott mintáját, míg a II. melléklet az 
európai elfogatóparancs alapján letartóztatott személyeknek átadandó, jogokról szóló 
tájékoztató ajánlott mintáját tartalmazza.

Mivel a minták csak tájékoztató jellegűek, a tagállamok elvileg dönthetnek úgy, hogy azokat 
nem alkalmazzák. Meg kell jegyezni, hogy a két melléklet olyan elemeket is tartalmaz, 
melyek messze meghaladják a javaslatban foglaltak által garantált jogokat.
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AZ ELŐADÓ VÉLEMÉNYE

Az uniós polgárok szabadon utazhatnak, tanulhatnak és vállalhatnak munkát az Európai Unió 
területén. E szabadságjogaikat ugyanakkor korlátozza, hogy a 27 tagállam 27 féle 
jogrendszere alkalmazandó rájuk. Az EU ezért szeretne létrehozni egy Unió-szerte egységes 
igazságügyi rendszert, amelyben közös szabályok alkalmazandók, és a szereplők között 
intenzív együttműködés folyik. Míg az igazságügyi térség létrehozására irányuló jelenlegi 
jogszabályi keret elsősorban a tagállamok igazságügyi hatóságai közötti együttműködés 
megerősítésére összpontosít, a jelen irányelv középpontjában az uniós polgárok és a 
büntetőeljárás alá vonásuk esetén őket megillető jogok állnak. Ha bárki ellen a saját 
országában vagy bármely más uniós tagállamban büntetőeljárás indul, számára az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban garantálni kell a tisztességes 
eljárást. Ez magában foglalja az olyan alapvető eljárási jogokat, mint az ügyvéddel való 
konzultációhoz vagy – szükség esetén – a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog. 

Ha valaki érvényesíteni szeretné a jogait, az első lépés e felé, hogy ő maga megismerje 
azokat. Amennyiben a hatóságok nem tartják tiszteletben e jogokat, azzal veszélyeztetik a 
büntetőeljárás tisztességes lefolytatását, ami bírói tévedésekhez vezethet. Az előadó ezért 
üdvözli, hogy a bizottsági javaslat fő célja a büntetőeljárások során a tájékoztatáshoz való jog 
tekintetében az egész Európai Unióban irányadó közös minimumkövetelmények 
megállapítása. Elfogadása és megfelelő végrehajtása esetén ez az irányelv javítani fogja a 
gyanúsított és megvádolt személyek jogainak érvényesítését azáltal, hogy biztosítja számukra 
a jogaikkal kapcsolatos tájékoztatást.

Ez a jelentés módosítja a Bizottság javaslatát annak érdekében, hogy az irányelv hatálya a 
szabadság korlátozásának valamennyi esetére kiterjedjen, függetlenül attól, hogy a tagállamok 
minek minősítik az adott eljárást, amely során a gyanúsítottat megfosztják szabadságától. 
Senki sem tudja előre, mennyi ideig tartják a gyanúsítottat rendőri őrizetben, vagy mennyi 
időre fosztják meg szabadságától. Bár nem minden esetben alkalmazandó a jogokról szóló 
írásbeli tájékoztatóban foglalt jogok mindegyike, a gyanúsítottnak/vádlottnak feltétlenül joga 
van ahhoz, hogy írásban tájékoztatást kapjon eljárási jogairól.

Az irányelv 3. cikkét, amely megállapítja, hogy a büntetőeljárásban minden gyanúsítottat és 
vádlottat legalább mely eljárási jogairól kell tájékoztatni, ki kell egészíteni a következő 
jogokkal:

- a tolmácsolás és fordítás igénybevételéhez való jog,
- a védőügyvéd igénybevételéhez való jog,
- a védőügyvéd térítésmentes igénybevételének feltételeiről szóló tájékoztatáshoz való 
jog,
- a váddal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog,
- az ügy bizonyítási anyagaiba való betekintéshez való jog,
- a hallgatáshoz való jog.

A jogokról szóló írásbeli tájékoztatónak tartalmaznia kell továbbá a letartóztatás esetén az 
őrizetbe vett személynek átadandó következő információkat:
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a) hány óráig/napig lesz az érintett megfosztva szabadságától, mielőtt bíróság elé kerül; 
b) hogyan élhet jogorvoslattal a letartóztatása ellen, és hogyan érheti el, hogy őrizetben 
tartását felülvizsgálják;
c) az előzetes letartóztatás maximális időtartama a szóban forgó ügy esetében.
Lehetőséget kell adni az érintett számára a jogairól szóló tájékoztató elolvasására, és meg kell 
engedni, hogy azt a szabadságától való megfosztásának ideje alatt a birtokában tartsa.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyanúsított vagy vádlott a vádról elegendő 
tájékoztatást kapjon ahhoz, hogy ténylegesen gyakorolhassa védelemhez való jogát, és a 
büntetőeljárás tisztességes lefolytatása biztosított legyen. Figyelembe véve a tagállamok 
eltérő eljárásrendjét és a „vádemelés” kifejezés tagállamonként eltérő értelmezését, 
célszerűbbnek tűnik a „felhozott vád” kifejezés alkalmazása. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell továbbá, hogy a bűncselekménnyel vádolt személy megfelelő tájékoztatást kapjon az 
ellene felhozott vád jellegéről és indokairól, amint a nemzeti jog alapján lehetősége nyílik a 
védelme érdekében lépéseket tenni. A jelen irányelv 4. cikkével összhangban a letartóztatott 
személyt a szabadságától való megfosztásának pillanatában tájékoztatni kell letartóztatása 
indokairól, beleértve az arról szóló tájékoztatást is, hogy milyen jogsértéssel gyanúsítják.

Továbbá, az ügyiratnak a bizottsági javaslat 7. cikkében foglalt fogalmát – melyet nem 
minden tagállam ismer el – célszerűbb lenne „az üggyel kapcsolatos bizonyítási anyag” 
fogalmával helyettesíteni, szélesítve a kifejezés értelmezési tartományát. A tagállamoknak 
minden esetben biztosítaniuk kell, hogy legkésőbb a bűncselekménnyel kapcsolatos eljárás 
nyomozati szakaszának befejeztével a gyanúsított vagy vádlott, illetve védője teljes körű 
betekintési jogot kapjon az üggyel kapcsolatos, az illetékes hatóságok birtokában lévő 
bizonyítási anyagba. A gyanúsított vagy vádlott, illetve ügyvédje kérheti az illetékes 
hatóságok birtokában lévő anyagok jegyzékét. 

Mivel zavaró lenne, ha a különböző helyzetekben az érintettet eltérő formában tájékoztatnák a 
jogairól, célszerű egyetlen mintatájékoztatót közzétenni, amely valamennyi esetben 
alkalmazható. Ezt a mintát, mely az irányelv I. mellékletében található, minden tagállam 
számára kötelezővé kell tenni, és annak legalább az irányelvben foglalt jogokat tartalmaznia 
kell. Az irányelv egy második mellékletben külön mintát tartalmaz az európai elfogatóparancs 
alapján letartóztatott személyek tájékoztatására, mivel ennek végrehajtását nem minden 
tagállamban tekintik a büntetőeljárás részének. Az „A” intézkedés keretében is élnek ezzel a 
megkülönböztetéssel, így ez összhangban van a menetrenddel.

Ez az irányelv csak a második lépése az eljárásjogi ütemterv keretében végrehajtandó 
intézkedéssorozatnak, és része annak a Bizottság által az elkövetkező néhány évben 
előterjesztendő átfogó jogalkotási csomagnak, amely az Európai Unióban a büntetőeljárásban 
érvényesülő eljárási jogok minimális körét határozza majd meg. Ezért üdvözölnénk, ha a 
Bizottság az ütemterv végére egy olyan mintát dolgozna ki a jogokról szóló tájékoztatóra, 
amely a következő években elfogadásra kerülő eljárási jogokkal is összhangban van.


