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PR_COD_1amOther

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

az európai bűnügyi nyomozási határozatról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv 
elfogadásáról
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tagállamok egy csoportjának kezdeményezésére, amelyet benyújtottak az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz (09288/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 76. cikkének b) pontjára és 82. 
cikke (1) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján az jogi aktus tervezetét benyújtották 
a Parlamenthez (C7-0185/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) és (15) 
bekezdésére,

– tekintettel a kezdeményezés szubszidiaritás elvének való megfelelőségéről szóló, [az 
elnöknek a nemzeti parlamentek által küldött indokolással ellátott véleményre/az elnöknek 
egy nemzeti parlament által küldött indokolással ellátott véleményre],

– tekintettel a Bizottság véleményére (...),

– tekintettel eljárási szabályzatának 44. és 55. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7–
0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

Módosítás 1

Irányelvtervezet
1 preambulumbekezdés

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

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 célul tűzte ki a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség fenntartását 
és fejlesztését az alapvető jogok, valamint 
a tagállamok különböző alkotmányos és 
jogrendjének, illetve jogi 
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hagyományainak tiszteletben tartása 
mellett.

Or. pt

Indokolás

Módosítás az EUMSZ 67. cikke (1) bekezdésének megfelelően, amely úgy rendelkezik, hogy 
„[a]z Unió egy, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget alkot, 
amelyben tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a tagállamok eltérő jogrendszereit és jogi 
hagyományait”. A módosítás célja továbbá, hogy első preambulumbekezdésként előirányozza 
a tagállamok közötti jogi és alkotmányos különbségek tiszteletben tartását, aminek hiányában 
lehetetlenné válik az irányelv céljainak megvalósulása.

Módosítás 2

Irányelvtervezet
1 a preambulumbekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(1a) A Lisszaboni Szerződés első ízben 
vezetett be az uniós büntetőjogi 
szabályozásba megfelelő parlamenti 
ellenőrzést az Európai Parlament mint 
társjogalkotó és a nemzeti parlamentek 
részvételével a szubszidiaritás 
érvényesülése terén. A Lisszaboni 
Szerződéssel az Alapjogi Charta jogilag 
kötelező érvényű dokumentummá vált, és 
ezzel új szakasz kezdődött az emberi jogok 
Európai Unióban való védelme területén, 
beleértve olyan alapvető jogok büntetőjogi 
eljárások során történő védelmét, mint az 
élethez való jog (2. cikk), a személyi 
sérthetetlenséghez való jog (3. cikk), a 
kínzás és az embertelen vagy megalázó 
bánásmód és büntetés tilalma (4. cikk), a 
szabadsághoz és biztonsághoz való jog (6. 
cikk), a magán- és a családi élet 
tiszteletben tartása (7. cikk), a hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 
való jog (47. cikk), az ártatlanság vélelme 
és a védelemhez való jog (48. cikk), a 
bűncselekmények és büntetések 
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törvényességének és arányosságának elvei 
(49. cikk) és a kétszeres eljárás alá vonás 
és a kétszeres büntetés tilalma (50. cikk).

Or. pt

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével megfelelőbb demokratikus ellenőrzés jött létre az 
Európai Parlament és a nemzeti parlamentek részéről. Ugyanakkor a büntetőjog területén 
elfogadott bármilyen intézkedésnek teljes mértékben tiszteletben kell tartania az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját mint jogilag kötelező érvényű dokumentumot: az uniós jog alkalmazásakor 
az európai intézményeknek és a tagállamoknak jogilag kötelező betartaniuk a polgárokat védő 
alapvető jogokat.

Módosítás 3

Irányelvtervezet
1 b preambulumbekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(1b) Az emberi jogok európai egyezménye 
(EJEE) és az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának (EJEB) joggyakorlata 
hozzájárul az emberi jogok helyzetének 
jelentős javulásához, beleértve az 
igazságos és tisztességes eljáráshoz való 
jogot Európában. A Szerződések és az 
Alapjogi Charta különleges szerepet 
szánnak 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 charta és az egyezmény közötti egységes 
értelmezését.

Or. pt
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Indokolás

Tekintettel arra, hogy az európai nyomozási határozatról szóló irányelv igen jelentős hatással 
van több alapvető jogra, amint azt az Európai Alapjogi Ügynökség is kiemelte az európai 
nyomozási határozatról szóló véleményében, hangsúlyozni kell, hogy a charta közvetlenül e 
jogokra utal az emberi jogok európai egyezményében meghatározottak szerint.

Módosítás 4

Irányelvtervezet
2 preambulumbekezdés

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

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 jog nem összehangolt 
területein, illetve eltérő jogi hagyományok 
és büntetőjogi eljárási rendszerek között 
alkalmazzák, ezért az a gyanúsítottak 
jogait sértő jogi anomáliákat idézhet elő, 
amint azt az európai elfogatóparancs 
tapasztalatai is mutatják. Intézkedéseket 
kell előirányozni annak érdekében, hogy 
nemzeti bíróság avatkozhasson be 
megfelelő módon olyan esetekben, ahol 
ilyen anomáliák előfordulhatnak, továbbá 
a kölcsönös elismerés elve bármely
alkalmazásának szavatolnia kell a 
chartában és az emberi jogok európai 
egyezményében rögzített alapvető jogokat. 
Az alapvető jogok alóli kivételen alapuló 
bármely bírósági beavatkozás kivételes 
alapon történhet, amennyiben nyilvánvaló 
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és egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre 
a chartában vagy az emberi jogok európai 
egyezményében foglalt alapvető eljárási 
jog megsértésére, vagy ha valamely 
intézkedés alkalmazása az alapvető 
nemzeti alkotmányos jogokat sértené.

Or. pt

Módosítás 5

Irányelvtervezet
2 a preambulumbekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(2a) Jelentős különbségek vannak a 
tagállamok alkotmányos rendszerei és 
jogrendje között, nevezetesen az ügyész 
szerepét illetően és az európai nyomozási 
határozat által szükségszerűen feltárt 
bizonyítékok elfogadhatósága 
tekintetében. Ennek következtében az 
ENYH nem szüntetheti meg e 
különbségeket azáltal, hogy kevesebbet ír 
elő a végrehajtó országokban alkalmazott 
normáknál, és további indok lehet az 
elutasításra, hogy végső soron sértheti az 
érintett tagállamok alapvető alkotmányos 
normáit.

Or. pt

Indokolás

A bizonyos tagállamokban felmerülő alkotmányügyi problémák elkerülése érdekében az 
ENYH továbbítása előtt bíróságnak kell jóváhagynia az intézkedést. Ezáltal biztosítható a 
kibocsátandó intézkedés jogszerűsége, továbbá a különböző alkotmányos rendszerek és azok 
közigazgatási és jogalkalmazási vetületeinek tiszteletben tartása.
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Módosítás 6

Irányelvtervezet
2 b preambulumbekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(2 b) Figyelembe kell venni, hogy annak 
ellenére, hogy a kettős büntethetőség 
elvileg megszűnt a kölcsönös elismerés 
keretében felsorolt 32 bűncselekmény 
esetében, továbbra is különbségek vannak 
e bűncselekmények országonkénti 
meghatározásában. Ezért a 
tagállamoknak akkor kell elkerülniük az 
ENYH-t, ha az területen kívüli 
joghatósággal kapcsolatos záradékokat 
érinthet, amennyiben valamely tagállam 
saját állampolgárai vagy a területén 
letelepedett polgárok ellen saját területén 
kívül elkövetett bűncselekmények miatt 
indít büntetőjogi eljárást, és ha 
ugyanazon bűncselekmény nem 
büntetendő a végrehajtó állam törvényei 
alapján. Az adó-, vám- és deviza-
bűncselekményekkel kapcsolatos 
eljárások nem tartoznak ebbe a 
kategóriába.

Or. pt

Módosítás 7

Irányelvtervezet
2 c preambulumbekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(2 c) Az EUMSZ 82. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében a 
rendőrség nem tekinthető igazságügyi 
hatóságnak. A kibocsátó állam 
rendőrségének ENYH-ra vonatkozó 
bármely eljárási kérelmét ügyésznek vagy 
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bírónak kell jóváhagynia figyelembe véve 
a végrehajtó állam alapvető előírásait. A 
büntetőjogi eljárásban nyomozó hatóság, 
amely az adott ügyben hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezik a 
bizonyítékgyűjtés elrendelésére, 
igazságügyi hatáskört gyakoroló hatóság, 
azaz olyan hatóság, amely a törvény által 
meghatározott eljárásoknak megfelelően 
„bírósági határozatoknak” minősülő, 
jogilag kötelező érvényű határozatokat 
bocsát ki.

Or. pt

Indokolás

E preambulumbekezdés alapvető fontosságú annak biztosítása érdekében, hogy az ENYH-kra 
vonatkozó bármely kérelmet ügyész vagy bíró értékelje a jogszerűség elvének tiszteletben 
tartása céljából. Az EUMSZ 82. cikkének (1) bekezdése a kölcsönös elismerés elvét 
egyértelműen a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés körébe tartozó 
döntésekre korlátozza, és alkalmazását nem irányozza elő olyan cselekményekre, amelyek 
rendőrségi együttműködés tárgyát képezhetik az EUMSZ 87. cikke értelmében.

Módosítás 8

Irányelvtervezet
6 preambulumbekezdés

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(6) A 2009. december 11-én elfogadott 
Stockholmi Programban az Európai Tanács 
úgy határozott, hogy folytatni kell a 
határokon átnyúló vonatkozásokkal bíró 
ügyekre vonatkozó, a kölcsönös elismerés 
elvén alapuló, átfogó bizonyításfelvételi 
rendszer kialakítását. Az Európai Tanács 
jelezte, hogy az e területen meglévő 
eszközök csupán széttöredezett rendszert 
alkotnak, és a kölcsönös elismerés elvén 
alapuló új megközelítésre van szükség, 
amely a kölcsönös jogsegély hagyományos 
rendszere által nyújtott rugalmasságot is 
figyelembe veszi. Az Európai Tanács ezért

(6) A 2009. december 11-én elfogadott 
Stockholmi Programban az Európai Tanács 
úgy határozott, hogy folytatni kell a 
határokon átnyúló vonatkozásokkal bíró 
ügyekre vonatkozó, a kölcsönös elismerés 
elvén alapuló, átfogó bizonyításfelvételi 
rendszer kialakítását, és sürgette egy olyan 
átfogó rendszer kialakítását, amely az e 
területen meglévő valamennyi eszköz –
többek között az európai 
bizonyításfelvételi parancsról szóló 
kerethatározat – helyébe lép, lehetőleg a 
bizonyítékok valamennyi fajtájára kiterjed, 
továbbá végrehajtási határidőket tartalmaz, 
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egy olyan átfogó rendszer kialakítását ítélte 
szükségesnek, amely az e területen 
meglévő valamennyi eszköz – többek 
között az európai bizonyításfelvételi 
parancsról szóló kerethatározat – helyébe 
lép, lehetőleg a bizonyítékok valamennyi 
fajtájára kiterjed, továbbá végrehajtási 
határidőket tartalmaz, és a lehető leginkább 
korlátozza a megtagadás lehetséges 
indokait.

és a lehető leginkább korlátozza a 
megtagadás lehetséges indokait.

Or. pt

Indokolás

Jelen irányelv célja egységes és hatékony bizonyítékgyűjtési eszköz létrehozása a büntetőjogi 
eljárásokban a jelenlegi jogi keret széttagoltságának és összetettségének kiküszöbölése, 
valamint a kölcsönös elismerés elve e területet jellemző alacsony szintű alkalmazásának 
javítása érdekében. A kölcsönös elismerés elve alapján valamely külföldi határozat 
végrehajtásának elutasítására vonatkozó okokat ezután kimerítő és objektív lista tartalmazza 
majd, a határidőket pedig világosan meghatározzák az e területen folyó igazságügyi 
együttműködés elősegítése érdekében.

Módosítás 9

Irányelvtervezet
7 a preambulumbekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(7a) Az irányelv további célja hatékony és 
rugalmas eszköz létrehozása a következők 
biztosítása érdekében: nagyobb fokú 
gyorsaság; a bizonyítékok jogszerűsége; 
az eljárások egyszerűsítése; az alapvető 
jogok fokozottabb védelme, különös 
tekintettel az eljárási jogokra; a pénzügyi 
költségek csökkentése; a tagállamok 
közötti kölcsönös bizalom és 
együttműködés erősítésének előmozdítása, 
valamint a nemzeti rendszerek 
jellegzetességeinek és jogi 
hagyományainak megőrzése, tiszteletben 
tartva a tagállamok alkotmányos 
rendszerét és jogrendjét.
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Or. pt

Indokolás

A módosítás hangsúlyozni kívánja az irányelv céljait. A határokon átnyúló bűnözés és a 
bűnözés egyéb, súlyos formái elleni gyors és hatékony küzdelem érdekében a személyek és 
javak szabad mozgása mellett a nemzeti hatóságoknak egyértelmű és rugalmas 
együttműködési normákra van szükségük, ugyanakkor ismételten hangsúlyozni kell, hogy 
ezeknek a tagállamok eltérő jogi és alkotmányos rendszerének tiszteletben tartása mellett kell 
megvalósulniuk.

Módosítás 10

Irányelvtervezet
10 preambulumbekezdés

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(10) Az ENYH-nek az elvégzendő 
nyomozási cselekményre kell 
összpontosítania. Az adott nyomozás 
részleteinek ismeretében a kibocsátó 
hatóság tudja a leginkább eldönteni, hogy 
melyik intézkedést kell alkalmazni. 
Ugyanakkor a végrehajtó hatóság számára 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
másfajta intézkedést hozzon, vagy azért, 
mert a kért intézkedés nemzeti jogában 
nem létezik vagy nem áll rendelkezésre, 
vagy pedig azért, mert egy másfajta 
intézkedés kevésbé kényszerítő eszközök 
révén ugyanazzal az eredménnyel jár, mint 
az ENYH-ben foglalt intézkedés.

(10) Az ENYH-nak az elvégzendő 
nyomozási cselekményre kell 
összpontosítania. Az adott nyomozás 
részleteinek ismeretében a kibocsátó 
hatóság tudja a leginkább eldönteni, hogy 
melyik intézkedést kell alkalmazni. 
Ugyanakkor a végrehajtó hatóság számára 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
másfajta intézkedést hozzon, vagy azért, 
mert a kért intézkedés nemzeti jogában 
nem létezik vagy adott esetben nem áll 
rendelkezésre, vagy pedig azért, mert egy 
másfajta intézkedés kevésbé kényszerítő 
eszközök révén ugyanazzal az 
eredménnyel jár, mint az ENYH-ban foglalt 
intézkedés, amennyiben az elérendő 
eredmény az ENYH-éval azonos, és 
alacsonyabb szintű beavatkozást jelent az 
érintett személy alapvető jogaiba.

Or. pt

Indokolás

Ha a kibocsátó hatóság döntést hozhat az alkalmazandó intézkedés típusáról, a végrehajtó 
hatóságnak lehetővé kel tenni, hogy – az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett – az 
alapvető jogokat tiszteletben tartó másik, kevésbé kényszerítő erejű intézkedést 
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alkalmazhasson, amennyiben a kért intézkedésre nincs lehetőség a joghatósága alatt, vagy az 
nem lehetséges az adott esetben, és ugyanazt az eredményt hozná.

Módosítás 11

Irányelvtervezet
10 a preambulumbekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(10 a) Az ENYH-hoz olyan esetekben kell 
folyamodni, amikor valamely nyomozási 
cselekmény végrehajtása az adott esetben 
arányos, szükséges és megfelelő. A 
kibocsátó hatóságnak ezért ellenőriznie 
kell, hogy a kért bizonyíték szükséges és 
arányos-e az eljárás céljaira, hogy a 
választott intézkedés szükséges és 
arányos-e a bizonyítékok megszerzéséhez, 
és hogy a bizonyítékok összegyűjtése 
során ENYH kibocsátása révén más 
tagállam is érintett lehet-e. Az arányosság 
megfelelő értékelése több tagállamban is 
alkotmányos előírás, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményének 8. cikkében 
szereplő követelmény. Ezért az arányosság 
egyértelmű és nyilvánvaló hiánya az 
emberi jogok és/vagy a nemzeti 
alkotmányos alapelvek megsértését 
jelentheti.

Or. pt

Módosítás 12

Irányelvtervezet
10 b preambulumbekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(10b) A kibocsátó hatóság annak 
biztosítására, hogy az ENYH eljusson a 
végrehajtó állam illetékes hatóságához, 
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minden lehetséges vagy releváns 
továbbítási módot igénybe vehet, ideértve 
például az Európai Bírósági Hálózat és az 
Eurojust kommunikációs rendszerét, 
valamint az illetékes igazságügyi 
hatóságok által használt más csatornákat 
is. Amennyiben az ENYH-t valamely 
igazságügyi hatóság hagyta jóvá, e 
hatóság az ENYH továbbításának céljából 
kibocsátó hatóságnak tekinthető.

Or. pt

Módosítás 13

Irányelvtervezet
11 preambulumbekezdés

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(11) Az ENYH-t – a lehető legnagyobb 
mértékben és a végrehajtó állam alapvető 
jogi elveinek sérelme nélkül – a kibocsátó 
állam által kifejezetten megadott alaki 
követelményekkel és eljárásokkal 
összhangban kell végrehajtani. A kibocsátó 
hatóság kérheti, hogy a kibocsátó állam 
egy vagy több hatósága vegyen részt az 
ENYH végrehajtásában, támogatást 
nyújtva a végrehajtó állam illetékes 
hatóságainak. Ez a lehetőség nem jelenti 
azt, hogy a kibocsátó állam hatóságai 
bármiféle bűnüldözési hatáskörrel 
rendelkeznének a végrehajtó állam 
területén.

(11) Az ENYH-t – a lehető legnagyobb 
mértékben és a végrehajtó állam alapvető 
jogi elveinek sérelme nélkül – a kibocsátó 
állam által kifejezetten megadott alaki 
követelményekkel és eljárásokkal 
összhangban kell végrehajtani. A kibocsátó 
hatóság kérheti, hogy a kibocsátó állam 
egy vagy több hatósága vegyen részt az 
ENYH végrehajtásában, támogatást 
nyújtva a végrehajtó állam illetékes 
hatóságainak. Ez a lehetőség nem jelenti 
azt, hogy a kibocsátó állam hatóságai 
bármiféle végrehajtói hatáskörrel 
rendelkeznének a végrehajtó állam 
területén. A végrehajtó hatóságnak 
teljesítenie kell ezt a kérést, és szükség 
szerint feltételeket határozhat meg a 
kibocsátó állam hatóságai általi 
segítségnyújtás hatályával és jellegével 
kapcsolatban. Ennek megfelelően olyan 
rendszer jön létre, amely arra ösztönzi az 
igazságügyi hatóságokat, hogy az egymás 
iránti kölcsönös bizalom légkörében 
működjenek együtt, ezáltal lehetővé téve 
különböző mechanizmusok működését 
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nemcsak a hatóságok közötti 
együttműködés elősegítése, hanem az 
egyéni jogok jogi védelmének javítása 
érdekében is.

Or. pt

Módosítás 14

Irányelvtervezet
12 preambulumbekezdés

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

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

(12) A büntetőügyekben folytatott
igazságügyi együttműködés 
hatékonyságának biztosítása érdekében 
korlátozni kell az ENYH elismerése vagy 
végrehajtása megtagadásának lehetőségét, 
valamint a végrehajtás elhalasztásának 
indokait, amennyiben az szükséges a 
kölcsönös elismerés elve másodlagos
negatív hatásainak elkerülése érdekében, 
ha annak alkalmazása a büntetőjog és 
büntetőjogi eljárások nem összehangolt 
jogi területén történik, különös tekintettel 
az alapvető jogok védelmére és a 
tagállamok alapvető alkotmányos 
szabályaira.

Or. pt

Indokolás

Egyértelműen ki kell mondani a megtagadás okainak fennállását, amennyiben a kölcsönös 
elismerést a különböző büntetőjogi eljárások nem összehangolt jogterületein alkalmazzák.
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Módosítás 15

Irányelvtervezet
12 a preambulumbekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(12a) Ezen irányelv tiszteletben tartja a 
kétszeres eljárás tilalmának (ne bis in 
idem) elvét, ami azt jelenti, hogy senki 
ellen sem indítható eljárás vagy ítélhető el 
kétszer ugyanazon tényállás miatt és 
ugyanazon bűncselekményért. Ez egyéni 
jogként szerepel az emberi jogokkal 
kapcsolatos nemzetközi jogi eszközökben, 
mint például az emberi jogok európai 
egyezményéhez csatolt hetedik 
jegyzőkönyvben (4. cikk) és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában (50. cikk), 
továbbá elismert elv az alapvető 
szabadságjogok tiszteletben tartásán és 
védelmén alapuló valamennyi jogrendben.
Ennek következtében a kétszeres eljárás 
tilalmának elve alapvető jogelv az Európai 
Unióban. Ezért a végrehajtó hatóságnak 
jogosultnak kell lennie, hogy megtagadja 
valamely ENYH végrehajtását, ha annak 
végrehajtása ütközik ezen elvvel, és ha 
megállapításra kerül, hogy az érintett 
személy esetében hozott ítélet 
egyértelműen ugyanazon tényállásra 
vonatkozott, figyelembe véve továbbá a 
Schengeni Megállapodást végrehajtó 
1990. június 19-i egyezmény 54. cikkének 
rendelkezéseit és az Európai Unió 
Bíróságának joggyakorlatát. Az ENYH 
alapját képező eljárások előzetes jellegére 
és az 54. cikkben foglalt feltételek 
elemzésének összetettségére tekintettel a 
végrehajtó hatóságnak tájékoztatnia kell a 
kibocsátó hatóságot és konzultálnia kell 
azzal, a kibocsátó hatóságnak pedig 
figyelembe kell vennie a közölt 
információkat és meg kell tennie az 
ENYH kibocsátásának alapját képező 
eljárásokkal kapcsolatban szükséges 
intézkedéseket. E konzultációnak a 
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végrehajtó hatóság azon kötelezettsége 
sérelme nélkül kell lezajlania, hogy a 
joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, 
büntetőeljárások során felmerülő 
összeütközések megelőzéséről és 
rendezéséről szóló, 2009. november 30-i 
2009/948/IB tanácsi kerethatározattal 
összhangban konzultáljon a kibocsátó 
hatósággal.

Or. pt

Indokolás

A módosítás célja a kétszeres eljárás tilalmának (ne bis in idem) elvén alapuló további 
elutasítási indok bevezetése, azaz hogy senki nem ítélhető el kétszer ugyanazon tényállás miatt 
és ugyanazon bűncselekményért, amit az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi jogi eszközök 
egyéni jogként határoznak meg.

Módosítás 16

Irányelvtervezet
13 a preambulumbekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(13a) Az ENYH-k ellen rendelkezésre álló 
jogorvoslati eszközöknek legalább 
azonosaknak kell lenniük az adott 
nyomozási cselekmény elleni belföldi 
esetekben rendelkezésre álló eszközökkel. 
Nemzeti jogszabályaiknak megfelelően a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell ezen 
jogorvoslati eszközök alkalmazhatóságát, 
és megfelelő időben tájékoztatniuk kell 
bármely érdekelt felet a jogorvoslat 
lehetőségeiről és módjairól. Abban az 
esetben, ha az ENYH elleni, az ENYH 
kibocsátásához vezető jelentősebb 
indokokat érintő kifogásokat a végrehajtó 
állam érdekelt fele emeli, célszerű 
továbbítani ezen információkat a 
kibocsátó hatóságnak és ennek 
megfelelően értesíteni az érdekelt felet. Az 
ENYH által érintettek számára biztosítani 
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kell a tájékozódáshoz való jogot és a 
bírósághoz való hozzáférést. A védelemhez 
való jogok részét képezi a tisztességes 
eljáráshoz való jog (az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 47. és 48. cikke) az 
eljárás valamennyi szakaszában.

Or. pt

Módosítás 17

Irányelvtervezet
13 b preambulumbekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(13b) Az ENYH végrehajtása során a 
végrehajtó tagállam területén felmerült 
költségek kizárólag e tagállamot terhelik. 
Ez összhangban van a kölcsönös 
elismerés általános elvével. Az ENYH 
végrehajtása azonban kivételesen magas 
költségeket is eredményezhet a végrehajtó 
állam számára. Ilyen rendkívül magas 
költségekkel járhat például igen speciális 
szakvélemények beszerzése vagy a 
huzamos ideig tartó nagy horderejű 
rendőrségi műveletek vagy megfigyelési 
tevékenységek. Ez nem akadályozhatja az 
ENYH végrehajtását, ezért a kibocsátó és 
végrehajtó hatóságnak meg kell 
állapodnia abban, hogy mely költségek 
tekinthetők rendkívül magasnak. 
Amennyiben nem sikerül megállapodásra 
jutni, a kibocsátó hatóság dönthet az 
ENYH visszavonásáról, illetve annak 
fenntartásáról és a végrehajtó állam által 
rendkívül magasnak ítélt költségek egy 
részének fedezéséről. A fenti 
mechanizmus nem jelent további indokot 
az elutasításra, és azzal nem lehet 
visszaélni olyan módon, hogy az 
késleltesse vagy megakadályozza az 
ENYH végrehajtását.
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Or. pt

Indokolás

A végrehajtó tagállam területén felmerülő költségek kérdése rendkívül fontos a kölcsönös 
elismerés elve elismerésének megerősítéséhez. Az ENYH elismerésére és végrehajtására 
irányuló erőfeszítések megtétele másrészről a végrehajtási költségek fedezését jelenti, mivel 
mind a kibocsátó, mind a végrehajtó államnak ugyanazon célkitűzéshez kell hozzájárulnia, 
azaz a szabadság és a jog érvényesülése területének megvalósulásához, ami kétségtelenül 
mindannyiunk javát szolgálja.

Módosítás 18

Irányelvtervezet
14 a preambulumbekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(14a) Ösztönözni kell, hogy a tagállamok 
a nyelvhasználattal kapcsolatos 
nyilatkozat megtételekor a hivatalos 
nyelven kívül legalább egy olyan nyelvet is 
megjelöljenek, amely az Európai Unióban 
széles körben használatos. E nyelv 
használata semmiképpen nem csorbíthatja 
a büntetőeljárás alatti tolmácsolással és 
fordítással kapcsolatban a gyanúsítottat 
megillető – a büntetőeljárás során igénybe 
vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való 
jogról szóló, 2010. október 20-i 
2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben foglaltak szerinti – jogokat.

Or. pt

Módosítás 19

Irányelvtervezet
16 preambulumbekezdés

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(16) Mivel ezen irányelv célját, (16) Az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
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nevezetesen a bizonyítékszerzés céljából 
hozott határozatok kölcsönös elismerését a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért az intézkedés 
léptéke és hatásai miatt az uniós szinten 
jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az 
e cél eléréséhez szükséges mértéket.

cikkében foglalt szubszidiaritás elvét a 
Maastrichti Szerződés vezette be, és azt 
jelenti, hogy nem szabályozható közösségi 
szinten az, ami nemzeti, regionális vagy 
helyi szinten jobban eldönthető, illetve 
igazgatható. Ezen elv alapján tehát a 
közösségi fellépések azokra az esetekre 
korlátozódnak, amelyekben a nemzeti 
szintű fellépéssel szemben 
hatékonyabbnak és kielégítőbbnek 
mutatkoznak. Tekintettel arra, hogy a 
tagállamok közötti igazságügyi 
együttműködés hatékonyságát fokozó 
intézkedések révén meg kell erősíteni az 
európai integrációs folyamatot, és mivel
ezen irányelv célját, nevezetesen a 
bizonyítékszerzés céljából hozott 
határozatok kölcsönös elismerését a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért az intézkedés 
léptéke és hatásai miatt az uniós szinten 
jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az 
e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Or. pt

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy – tekintettel a szóban forgó ügy természetére, valamint figyelembe 
véve az összetettebb és határokon átnyúló jellegű bűncselekmények megjelenését – a 
bizonyítékgyűjtési mechanizmusok nem tehetők kellően hatékonnyá az egyes államok 
elszigetelt és egyedi fellépéseivel. Ha valamely állam nem hatékony a nyomozás terén, az az 
EU egész területére nézve káros lehet, ami indokolja az erőfeszítések egyesítését és a 
legnagyobb fokú együttműködést.
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Módosítás 20

Irányelvtervezet
1 cikk – 1 bekezdés

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(1) Az európai nyomozási határozat 
(ENYH) olyan bírósági határozat, amelyet 
valamely tagállam (a kibocsátó állam) 
illetékes hatósága ad ki abból a célból, 
hogy egy másik tagállamban (a végrehajtó 
állam) egy vagy több konkrét nyomozási 
cselekményt végezzenek el a 4. cikkben 
említett eljárások keretében folytatott 
bizonyítékgyűjtés céljából.

(1) Az európai nyomozási határozat 
(ENYH) olyan bírósági határozat, amelyet 
valamely tagállam (a kibocsátó állam) 
illetékes hatósága ad ki abból a célból, 
hogy egy másik tagállamban (a végrehajtó 
állam) egy vagy több konkrét nyomozási 
cselekményt végezzenek el az ezen 
irányelv rendelkezéseivel összhangban, és 
konkrétan a 4. cikkben említett eljárások 
keretében folytatott bizonyítékgyűjtés 
céljából.

Or. pt

Módosítás 21

Irányelvtervezet
1 cikk – 3 bekezdés

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

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. 
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.

(3) Ez az irányelv nem módosítja az 
Európai Unióról szóló szerződés 6. 
cikkében foglalt alapvető jogok és jogelvek 
– köztük a büntetőeljárás alá vont 
személyek védekezéshez való joga –
tiszteletben tartására vonatkozó 
kötelezettséget, és nem befolyásolja az 
igazságügyi hatóságok e tekintetben 
fennálló kötelezettségeit. Hasonlóképpen 
ez az irányelv nem kötelezi a tagállamokat 
arra, hogy a – többek között az egyesülési 
szabadságra, a sajtószabadságra és az 
egyéb médiában megnyilvánuló 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó – alapvető alkotmányos 
szabályaikkal ellentétes intézkedést 
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hozzanak.

Or. pt

Módosítás 22

Irányelvtervezet
2 cikk

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

Ezen irányelv alkalmazásában: Ezen irányelv alkalmazásában:

-aa) „kibocsátó állam”: az a tagállam, 
amelyben az ENYH-t kibocsátották; 
-ab) „végrehajtó állam”: az az ENYH-t 
végrehajtó tagállam, ahol a kért 
nyomozási cselekmény által érintett 
személy, illetve a lefoglalandó, 
megvizsgálandó vagy ellenőrizendő 
dokumentum, tárgy vagy adat található;

a) „kibocsátó hatóság”: a) „kibocsátó hatóság”: az adott ügyben 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bíró, bíróság, nyomozási bíró vagy ügyész;

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

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;

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 az igazságügyi 
hatóság, amely ezen irányelv érelmében az 
ENYH elismerésére vagy végrehajtására 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. 
A végrehajtó hatóság olyan hatóság, amely 
hasonló belföldi ügyben hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezik az ENYH-ban
foglalt nyomozási cselekmény 
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elrendelésére.

Or. pt

Módosítás 23

Irányelvtervezet
5 cikk – 1 bekezdés

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

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

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

Or. pt

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy a hatóság ne csak az ENYH alapjául szolgáló 
formanyomtatvány tartalmi pontosságát, hanem az abban foglalt információk helyességét is 
igazolja.

Módosítás 24

Irányelvtervezet
5 a cikk (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

5a. cikk
(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 
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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 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. pt

Indokolás

Az (1) bekezdést az arányosság elve – mint sok tagállamban előírt alkotmányos követelmény –
fokozott jelentősége indokolja, amely elvet az emberi jogok európai egyezményének 8. cikke is 
rögzít (a magánélethez való jog gyakorlásába történő beavatkozás egy demokratikus 
társadalomban csak szükségessége esetén indokolható).  Ez azt jelenti, hogy a fellépés 
mértékének mindig arányosnak kell lennie az elérendő céllal. Ez azt is megerősíti, hogy az 
ENYH-t bírónak, bíróságnak, nyomozási bírónak vagy ügyésznek kell jóváhagynia.

Módosítás 25

Irányelvtervezet
6 cikk

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(1) Az ENYH-t a kibocsátó hatóság 
bármilyen, írásbeli dokumentálást lehetővé 
tevő úton továbbítja a végrehajtó 
hatóságnak olyan módon, amely lehetővé 
teszi a végrehajtó állam számára a 
hitelesség megállapítását. Minden további 
hivatalos kommunikációra közvetlenül a 
kibocsátó hatóság és a végrehajtó hatóság 
között kerül sor.

(1) Az 5. cikknek megfelelően kitöltött
ENYH-t a kibocsátó hatóság bármilyen, 
írásbeli dokumentálást lehetővé tevő úton 
továbbítja a végrehajtó hatóságnak olyan 
módon, amely lehetővé teszi a végrehajtó 
állam számára a hitelesség megállapítását. 
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Or. pt

Módosítás 26

Irányelvtervezet
6 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(1a) Minden további hivatalos 
kommunikációra közvetlenül a kibocsátó 
hatóság és a végrehajtó hatóság között 
kerül sor.

Or. pt

Módosítás 27

Irányelvtervezet
6 cikk – 3 bekezdés

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

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 
távközlési rendszerén keresztül is történhet.

Or. pt

Módosítás 28

Irányelvtervezet
6 a cikk – 6 a bekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(6a) E cikkel összefüggésben hitelesítési 
rendszereket kell létrehozni annak 
biztosítása érdekében, hogy csak a 
felhatalmazott szervek férjenek hozzá a 
személyes adatokat tartalmazó 
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adatbázisokhoz, illetve működtessék 
azokat.

Or. pt

Módosítás 29

Irányelvtervezet
7 cikk – 2 bekezdés

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(2) Ha a kibocsátó hatóság a 8. cikk (3) 
bekezdésével összhangban a végrehajtó 
államban részt vesz az ENYH 
végrehajtásában, a 28. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja értelmében küldött 
értesítések sérelme nélkül az említett 
államban való jelenléte alatt a korábbi 
ENYH-t kiegészítő ENYH-t küldhet 
közvetlenül a végrehajtó hatóságnak.

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Or. pt

Indokolás

A cikk lehetővé teszi a korábban továbbított ENYH-t kiegészítő ENYH kibocsátását 
((1) bekezdés). Pontosítja azt is, hogy amennyiben a kibocsátó hatóság jelen van a végrehajtó 
államban a nyomozási cselekmény végrehajtása során, a végrehajtás alatt a korábbi ENYH-t 
kiegészítő ENYH-t közvetlenül címezheti a végrehajtó hatóságnak. Így nem szükséges, hogy az 
új ENYH-t a kibocsátó államban bocsássák ki, ahogy az sem, hogy az ENYH-t a központi 
hatóságokon keresztül továbbítsák, ha a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban van ilyen.

Módosítás 30

Irányelvtervezet
8 cikk – 1 bekezdés

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(1) A végrehajtó hatóság minden további 
alaki követelmény nélkül elismeri a 6. 
cikkel összhangban részére továbbított 

(1) A végrehajtó hatóság minden további 
alaki követelmény nélkül elismeri a 6. 
cikkel összhangban részére továbbított 
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ENYH-t, és haladéktalanul megteszi a 
végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket 
ugyanúgy és ugyanolyan feltételekkel, 
mintha az adott nyomozási cselekményt a 
végrehajtó állam valamely hatósága 
rendelte volna el, kivéve, ha az érintett 
hatóság úgy dönt, hogy az elismerés vagy 
végrehajtás megtagadásának a 10. cikkben 
felsorolt indokaira, vagy a halasztásnak a 
14. cikkben felsorolt indokainak 
valamelyikére hivatkozik.

ENYH-t, és haladéktalanul megteszi a 
végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket 
ugyanúgy és ugyanolyan feltételekkel, 
mintha az adott nyomozási cselekményt a 
végrehajtó állam valamely hatósága 
rendelte volna el, kivéve, ha az érintett 
hatóság az elismerés vagy végrehajtás 
megtagadásának a 10. cikkben felsorolt 
indokaira, vagy a halasztásnak a 14. 
cikkben felsorolt indokainak valamelyikére 
hivatkozik.

Or. pt

Módosítás 31

Irányelvtervezet
8 cikk – 3 bekezdés

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

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, amennyiben egy 
hasonló belföldi ügyben a kibocsátó állam 
kijelölt hatóságai segítséget 
nyújthatnának az ENYH-ban említett 
nyomozási cselekmények végrehajtásához. 
A végrehajtó hatóság eleget tesz ennek a 
kérésnek, feltéve, hogy az ilyen részvétel 
nem ellentétes a végrehajtó állam alapvető 
jogelveivel, és nem sérti annak alapvető 
nemzetbiztonsági érdekeit.

Or. pt



PR\889747HU.doc 29/42 PE478.493v02-00

HU

Módosítás 32

Irányelvtervezet
8 a cikk – 3 a bekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(3a) Az ENYH végrehajtása során a 
kibocsátó államnak a végrehajtó 
államban jelen lévő hatóságai a 
végrehajtó állam jogát követik. A 
kibocsátó állam nem rendelkezik 
bűnüldözési hatáskörrel a végrehajtó 
állam területén.

Or. pt

Módosítás 33

Irányelvtervezet
8 cikk – 3 b bekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(5) E cikk alkalmazásának elősegítése 
céljából a kibocsátó és a végrehajtó 
hatóság bármely megfelelő módon 
konzultál egymással.

Or. pt

Módosítás 34

Irányelvtervezet
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

b) az ENYH-ben meghatározott nyomozási 
cselekmény a végrehajtó állam jogában 
ugyan létezik, de annak alkalmazása olyan 
bűncselekményekre vagy bűncselekmény-

b) az ENYH-ban meghatározott nyomozási 
cselekmény hasonló belföldi ügyben nem 
fogadható el;
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kategóriára korlátozódik, amelyekbe nem 
tartozik bele az ENYH által érintett 
bűncselekmény; vagy

Or. pt

Módosítás 35

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

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

-aa) annak végrehajtása sértené a ne bis 
in idem elvét;

Or. pt

Indokolás

The first ground refers to the principle of ne bis in idem principle, whereby no one should be 
prosecuted or tried twice for the same facts and the same criminal behaviour. It is established 
as an individual right in international legal instruments concerning human rights, such as the 
Protocol 7 to the European Convention on Human Rights (Article 4) and the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union (Article 50), and is recognized in all jurisdictions 
based on the concept of respecting and protecting fundamental freedoms. The ne bis in idem 
principle is particularly important at a time when trans-border criminality is increasing, and 
the problems of jurisdiction as regards criminal prosecutions are becoming increasingly 
complex.

Módosítás 36

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

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

-ab) az ENYH olyan tényekre vonatkozik, 
amelyek a végrehajtó állam belső jogában 
nem minősülnek bűncselekménynek vagy 
vétségnek;
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Or. pt

Indokolás

A második indok: ha az ENYH olyan tényekre vonatkozik, amelyek a végrehajtó állam belső 
jogában nem minősülnek bűncselekménynek vagy vétségnek.

Módosítás 37

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

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

-ac) az ENYH olyan bűncselekményekre 
vonatkozik, amelyek:
i. a végrehajtó állam belső joga szerint 
úgy tekintendők, mintha azokat teljes 
egészében, nagy részben vagy lényegüket 
tekintve annak területén vagy területének 
minősülő helyen követték volna el;
ii. a kibocsátó állam területén kívül 
történtek, és a végrehajtó állam belső joga 
nem tesz lehetővé büntetőeljárást olyan 
bűncselekményekkel kapcsolatban, 
amelyeket az állam területén kívül 
követtek el;

Or. pt

Indokolás

A harmadik indok: i. Ha az ENYH olyan bűncselekményekre vonatkozik, amelyek a végrehajtó 
állam joga szerint úgy tekintendők, mintha azokat teljes egészében, nagy részben vagy 
lényegüket tekintve annak területén vagy területének minősülő helyen követték volna el.
Természetesen ebben az esetben a végrehajtó állam magának követeli az ezzel kapcsolatos 
eljárás megindítására és nyomozások lefolytatására vonatkozó kizárólagos hatáskört. ii. Ha 
az ENYH olyan bűncselekményekre vonatkozik, amelyek a kibocsátó állam területén kívül 
történtek, és a végrehajtó állam belső joga nem tesz lehetővé büntetőeljárást olyan 
bűncselekményekkel kapcsolatban, amelyeket az állam területén kívül követtek el.
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Módosítás 38

Irányelvtervezet
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

a) a végrehajtó állam joga alapján olyan 
mentesség vagy kiváltság áll fenn, amely 
lehetetlenné teszi az ENYH végrehajtását;

a) a végrehajtó állam joga alapján olyan 
mentesség vagy kiváltság áll fenn, amely 
lehetetlenné teszi az ENYH végrehajtását;
amennyiben a végrehajtó állam valamely 
hatósága hatáskörrel rendelkezik a 
mentesség vagy kiváltság felfüggesztésére, 
a végrehajtó hatóság kérheti e hatáskör 
azonnali gyakorlását. Ha a mentesség 
vagy kiváltság felfüggesztésére egy másik 
állam hatósága vagy valamely nemzetközi 
szervezet rendelkezik hatáskörrel, a 
kibocsátó hatóság kéri e hatáskör 
gyakorlását;

Or. pt

Indokolás

A negyedik indok a végrehajtó állam joga alapján fennálló mentességekre vagy kiváltságokra 
vonatkozik. Amennyiben valószínűsíthető, hogy a mentesség vagy kiváltság ésszerű határidőn 
belül feloldásra kerülhet, a végrehajtó hatóság a végrehajtás megtagadása helyett dönthet a 
végrehajtás 14. cikkel összhangban történő elhalasztása mellett.

Módosítás 39

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

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

aa) léteznek olyan szabályok, amelyek 
meghatározzák, illetve korlátozzák a 
sajtószabadsággal vagy az egyéb 
médiában történő véleménynyilvánítással 
kapcsolatos büntetőjogi felelősséget, ami 
lehetetlenné teszi az ENYH végrehajtását;
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Or. pt

Indokolás

Az ötödik indok a sajtószabadsággal vagy az egyéb médiában történő véleménynyilvánítással 
kapcsolatos szabályokra utal, amelyek lehetetlenné teszik az ENYH végrehajtását.

Módosítás 40

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

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

ba) egyértelmű és objektív bizonyíték van 
az Alapjogi Chartában vagy az emberi 
jogok európai egyezményében rögzített 
valamely alapvető jog megsértésére, vagy 
ha valamely cselekmény végrehajtása 
egyértelműen ellentmondana a 
büntetőeljárásokkal kapcsolatos alapvető 
nemzeti alkotmányos elveknek;

Or. pt

Indokolás

A végrehajtás megtagadásának hetedik indoka az alapvető nemzetközi eszközökben, 
nevezetesen az Alapjogi Chartában és az emberi jogok európai egyezményében lefektetett 
alapvető elvek megsértését, valamint a büntetőeljárásokkal kapcsolatos alapvető nemzeti 
alkotmányos elvek be nem tartását érinti.

Módosítás 41

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

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

bb) az intézkedést nem hagyta jóvá bíró 
azokban az esetekben, amikor a kibocsátó 
államban az intézkedést nem bíró adta ki, 
a végrehajtó államban azonban létezik 
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ilyen követelmény;

Or. pt

Indokolás

A végrehajtás megtagadásának nyolcadik indoka arra vonatkozik, amikor a nyomozási 
cselekményt nem hagyta jóvá igazságügyi hatóság – nevezetesen bíró – azokban az esetekben, 
amikor ezt a végrehajtó állam – alkotmányos hagyományai keretében – előírja.

Módosítás 42

Irányelvtervezet
10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

d) az ENYH-t a 4. cikk b) és c) pontjában 
említett eljárásokban bocsátották ki, és az 
intézkedést hasonló nemzeti ügyben nem 
engedélyeznék.

d) az ENYH-t a 4. cikk b) és c) pontjában 
említett eljárásokban bocsátották ki, és a 
cselekményt a végrehajtó állam joga
szerint hasonló belföldi ügyben nem 
engedélyeznék.

Or. pt

Indokolás

A végrehajtás megtagadásának tizedik indoka ahhoz kapcsolódik, hogy az ENYH-t nemcsak 
büntetőeljárásokban, hanem a közigazgatási eljárások bűnügyi vetülettel bíró bizonyos 
típusaiban való bizonyítékgyűjtésre is lehet alkalmazni (4. cikk). Nem ésszerű ezt a 
közigazgatási eljárásokra való alkalmazást az összes nyomozási cselekményre való 
kiterjesztéssel kombinálni. E tekintetben kell hagyni némi mozgásteret a végrehajtó államnak. 
Ezért szerepel a megtagadás lehetséges indokai között az az eset, ha az ENYH-t nem 
büntetőeljárás, hanem közigazgatási eljárás keretében bocsátották ki.

Módosítás 43

Irányelvtervezet
10 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(1a) Az adó-, vám-, illetve deviza-
bűncselekmények tekintetében az 
elismerés, illetve a végrehajtás nem 
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tagadható meg azzal az indokkal, hogy a 
végrehajtó állam joga nem rendelkezik 
ugyanolyan típusú adóról, 
kötelezettségről, vámról és 
devizaszabályokról.

Or. pt

Módosítás 44

Irányelvtervezet
10 cikk – 1 b bekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(1b) Amennyiben az ENYH formailag 
hiányos vagy nyilvánvalóan helytelenül 
került kitöltésre, továbbá az (1) bekezdés 
aa), ba), b) és c) pontjában említett 
esetekben az ENYH elismerésének vagy 
végrehajtásának teljes mértékű vagy 
részleges megtagadásáról szóló határozat 
meghozatala előtt a végrehajtó hatóság 
bármely megfelelő módon konzultációt 
folytat a kibocsátó hatósággal, és adott 
esetben felkéri azt a szükséges 
információk haladéktalan megadására.

Or. pt

Módosítás 45

Irányelvtervezet
13 cikk

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

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 
elismerésével és végrehajtásával szemben 
– jogos érdekeik védelmében –
fellebbezhetnek a végrehajtó állam 
bíróságánál.
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(2) Az ENYH kibocsátásának érdemi 
indokait csak a kibocsátó állam valamely 
bíróságánál benyújtott kereset útján lehet 
megtámadni.
(3) Az (1) bekezdés értelmében benyújtott 
keresetről és annak indokairól 
tájékoztatni kell az igazságügyi hatóságot, 
hogy az élhessen eljárási jogaival.
(4) Amennyiben ez nem sérti a nyomozás 
18. cikk (1) bekezdése szerinti titkossága 
biztosításának szükségességét, 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 megfelelő 
lényeges információkat.
(5) A végrehajtó állam a jogorvoslat 
végeredményéig felfüggeszti az ENYH 
végrehajtása során gyűjtött bizonyítékok 
átadását.

Or. pt

Módosítás 46

Irányelvtervezet
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

a) végrehajtása sérelmes lehet egy 
folyamatban lévő nyomozati vagy 
büntetőeljárásra – a végrehajtó állam által 
ésszerűnek tartott időpontig; vagy

a) a gyűjtött bizonyítékok folyamatban 
lévő nyomozások vagy büntetőeljárások 
tekintetében is jelentőséggel bírnak, vagy 
akadályozzák ezeket a nyomozásokat, 
illetve eljárásokat – a végrehajtó állam 
által ésszerűnek tartott időpontig; vagy

Or. pt
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Módosítás 47

Irányelvtervezet
14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

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 is 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. pt

Indokolás

A 14. cikk az ENYH elismerésének vagy végrehajtásának elhalasztását tárgyalja. Az 
elhalasztásra akkor van lehetőség, ha az ENYH végrehajtása sérelmes lehet egy folyamatban 
lévő nyomozati vagy büntetőeljárásra, vagy ha az érintett bizonyítékot már más 
büntetőeljárásban használják. Megjegyzendő, hogy – ugyanezen cikk (2) bekezdésének 
megfelelően – a halasztásnak a lehető legrövidebb időszakra kell korlátozódnia.

Módosítás 48

Irányelvtervezet
16 cikk

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

A kibocsátó államnak az ezen irányelv 
alkalmazása keretében a végrehajtó állam 
területén tartózkodó tisztviselői a velük 
szemben vagy általuk elkövetett 
bűncselekmények vonatkozásában úgy 
tekintendők, mint a végrehajtó állam 

Ha a kibocsátó állam tisztviselői ezen 
irányelv alkalmazása keretében a 
végrehajtó állam területén tartózkodnak, a 
velük szemben vagy általuk elkövetett 
bűncselekmények vonatkozásában úgy 
tekintendők, mint a végrehajtó állam 
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tisztviselői. tisztviselői.

Or. pt

Indokolás

Több olyan helyzet adódik, amelyben a kibocsátó állam tisztviselői az ENYH végrehajtásának 
segítése érdekében a végrehajtó állam területén tartózkodhatnak. A 8. cikk (3) bekezdése 
egyértelmű lehetőséget teremt az ilyen jelenlétre, amelyre például titkos műveletek vagy
ellenőrzött szállítások során is sor kerülhet. Ez a polgári és büntetőjogi felelősségre 
vonatkozó szabályokat tesz szükségessé. A 16. cikk a kibocsátó állam e tisztviselőivel szemben 
vagy általuk elkövetett bűncselekményekkel foglalkozik, és úgy rendelkezik, hogy ezeket a 
tisztviselőket a végrehajtó állam tisztviselőinek kell tekinteni.

Módosítás 49

Irányelvtervezet
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(2a) Az a kibocsátó állam, amelynek 
tisztviselői a végrehajtó állam területén 
valakinek kárt okoztak, megtéríti ez utóbbi 
államnak a károsultak, illetve a károsult 
személyek jogán más személyek számára 
kifizetett kártérítés összegét.

Or. pt

Indokolás

A cél olyan rendelkezések meghozatala, amelyek lehetővé teszik a valamely tagállam 
tisztviselői vagy alkalmazottai által más tagállam területén végzett műveletek következtében 
kezdeményezett kártérítési igények érvényesítését. Ugyanakkor az a tagállam, amelynek 
területén a kárt okozták, köteles először ugyanúgy megtéríteni a kárt, mint ahogyan akkor 
tenné, ha a kárt saját tisztviselői vagy alkalmazottai okozták volna. Ebben az esetben a másik 
tagállam köteles teljes egészében megtéríteni a fizetett kártérítés összegét.
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Módosítás 50

Irányelvtervezet
18 cikk – cím

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

Titkosság Titkosság és a személyes adatok kezelése

Or. pt

Módosítás 51

Irányelvtervezet
18 cikk – 2 a bekezdés (új)

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(2a) A kibocsátó hatóság – nemzeti 
jogával összhangban és ha a végrehajtó 
hatóság más utasítást nem ad –
bizalmasan kezel a végrehajtó hatóság 
által nyújtott minden információt, illetve 
bizonyítékot, kivéve ha annak 
nyilvánosságra hozatala a nyomozás vagy 
az ENYH-ban leírt eljárások 
szempontjából szükséges.

Or. pt

Módosítás 52

Irányelvtervezet
19 cikk – 1 bekezdés

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

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 

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

személynek a kibocsátó állam területén 
való jelenléte szükséges, feltéve hogy a 
személyt a végrehajtó állam által előírt 
időn belül visszaküldik.

Or. pt

Indokolás

Ez a cikk arra a helyzetre vonatkozik, amikor a kibocsátó hatóság azt kéri, hogy a végrehajtó 
állam területén fogva tartott személy jelenjen meg a kibocsátó állam területén. Az átadásnak 
ezt a módja annak érdekében került bele az irányelvbe, hogy például biztosítani lehessen, 
hogy az adott személy a kibocsátó államban megjelenhessen a meghallgatáson, és lehetővé 
váljon a nyomozási cselekmény ezt követő végrehajtása.

Módosítás 53

Irányelvtervezet
22 cikk – 2 bekezdés – a pont

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

a) a telefonkonferencia alkalmazása 
ellentétes a végrehajtó állam alapvető 
jogelveivel; 

a) a telefonkonferencia alkalmazása 
ellentétes az alapvető jogokkal és a 
végrehajtó állam alapvető jogelveivel; vagy

Or. pt

Indokolás

A telekonferencia útján történő meghallgatás is rendkívül hasznos módszer lehet, ha tanúk 
vagy szakértők meghallgatása válik szükségessé. Ez a cikk ezért előírja, hogy ENYH 
bocsátható ki annak érdekében, hogy az egyik tagállam igazságügyi hatóságai 
telefonkonferencia keretében tanúként vagy szakértőként meghallgathassanak egy másik 
tagállam területén tartózkodó személyt. A cikk rögzíti a telekonferencia útján történő 
meghallgatásra irányuló kérelmekre vonatkozóan alkalmazandó szabályokat. A (2) bekezdés 
a 10. cikk (1) bekezdésében említettekhez képest két további megtagadási indokról 
rendelkezik.
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Módosítás 54

Irányelvtervezet
25 cikk

A tagállamok csoportjától származó 
tervezet

Módosítás

(1) ENYH-t lehet kibocsátani az abban 
meghatározott egy vagy több számlán 
keresztül végrehajtott banki ügyleteknek 
egy adott időszakon át tartó nyomon 
követése céljából.

(1) ENYH-t lehet kibocsátani az abban 
meghatározott egy vagy több számlán 
keresztül végrehajtott banki ügyleteknek 
egy adott időszakon át tartó nyomon 
követése céljából.

(2) Az e cikkben meghatározott feltételek 
mellett minden tagállam meghozza azokat 
az intézkedéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az (1) bekezdésben említett 
információkat rendelkezésre tudják 
bocsátani.

(2) Az e cikkben meghatározott feltételek 
mellett minden tagállam meghozza azokat 
az intézkedéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az (1) bekezdésben említett 
információkat banki ügylet nyomon 
követése keretében rendelkezésre tudják 
bocsátani.

(3) A kibocsátó állam az ENYH-ben közli 
azokat az okokat, amelyek miatt úgy ítéli 
meg, hogy a kért információk relevánsak a 
bűncselekményre irányuló nyomozás 
szempontjából.

(3) A kibocsátó állam az ENYH-ban közli 
azokat az okokat, amelyek miatt úgy ítéli 
meg, hogy a kért információk relevánsak a 
bűncselekményre irányuló nyomozás 
szempontjából.

(4) A kibocsátó állam és a végrehajtó állam 
illetékes hatóságai megállapodnak a 
nyomon követés gyakorlati részleteiről.

(4) A kibocsátó állam és a végrehajtó állam 
illetékes hatóságai megállapodnak a 
nyomon követés gyakorlati részleteiről.

(4a) A kibocsátó és a végrehajtó 
hatóságok biztosítják a nyomozással össze 
nem függően szerzett banki adatok 
titkosságát és bizalmas kezelését, így 
ezeket az információkat nem adják át 
harmadik feleknek, és nem használják fel 
a kérelem indokául szolgálóktól eltérő 
célokra.

Or. pt
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INDOKOLÁS

Tekintettel arra, hogy a hagyományos igazságügyi együttműködés a jelenlegi európai 
helyzetben nem megfelelő, kétségkívül pozitív fejlemény az az előrelépés, amelyet az európai 
büntetőjogi térség kiépítésének erősítését egyértelműen elősegítő irányelv elfogadása jelent. 
Az irányelvben kikristályosodik a szuverenitás biztonság jegyében történő átadása terén 
történő előrehaladás és az alapvető jogok védelme közötti feszültség.

Az európai büntetőügyi integráció előtt álló kihívás ezért annak biztosítása, hogy az integráció 
létrejötte az alapvető jogok tiszteletben tartása és szavatolása mellett történjen. Nagy 
jelentőséggel bír, hogy az Alapjogi Charta preambuluma kifejezetten utal a „szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló” térségre, tekintettel az alapvető jogok és 
szabadságok iránti különös érzékenységére. Hangsúlyozni sem kell, hogy ezeket ténylegesen, 
és nem formálisan kell szavatolni. Ezért az európai büntetőjogi térség megfontolt és átgondolt 
megteremtéséhez biztosítani kell az Unióban az alapvető jogok tiszteletben tartásának 
bírósági ellenőrzését.

Mára nyilvánvalóvá vált az európai büntetőjogi térség jelentősége, amely – a hagyományos 
együttműködési mechanizmusok fokozatos felszabadításával – prioritást élvez az európai 
integráción belül. A rendőrségi és igazságügyi együttműködés mint a belső határok eltűnését 
kompenzáló intézkedés előmozdítását követően az Európai Unió most túllép ezen az államok 
közötti együttműködésen, hogy fokozatosan létrehozzon egy homogén büntetőjogi térséget.

Az előrelépéseket az alábbi elvek mentén kell megtenni: kölcsönös elismerés, a nyomozások 
összehangolása, valamint az alapvető jogok büntetőeljárások alatti védelme, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 82. cikkében meghatározott intézkedések teljesítése mellett. 
Hangsúlyozni kell a kölcsönös elismerés és a harmonizáció egymást kiegészítő jellegét, 
hangsúlyozva, hogy a kölcsönös elismerés nem valósítható meg harmonizáció nélkül.
Nem szükséges emlékeztetni arra, hogy az európai integrációs folyamat egyik célja éppen a 
személyek szabad mozgásának előmozdítása, továbbra is szavatolva az emberek biztonságát a 
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megteremtése révén.


