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1. A petíció összefoglalása

A petíció Németországban letelepedett benyújtója elégedetlenségének ad hangot a román jogi 
hatóságok döntésével kapcsolatban, amely szerint az ő esetében nem lehetséges az európai
elfogatóparancs alkalmazása. Ennek megfelelően úgy véli, hogy a jogrendszer megújításra 
szorul, valamint javasolja a vonatkozó – például a bírák és ügyészek jogállásáról szóló 
304/2004. számú és a jogrendszerről szóló 304/2004. számú – jogszabályok módosítását. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

Az európai elfogatóparancs (EEP) végrehajtása tekintetében az Európai Bizottság tisztázni 
kívánja, hogy az elfogatóparancs egy teljesen bírói eljárás, és nincs olyan jogalap, amely 
alapján a Bizottság felléphetne egy konkrét ügyben. Az európai elfogatóparancs alapján a 
büntetőeljárás lefolytatására vagy a büntetés végrehajtására irányuló átadási határozatot a 
végrehajtó tagállam igazságügyi hatóságának kell meghoznia, és ennek során figyelembe kell 
vennie az eset egyedi körülményeit, valamint az európai elfogatóparancs alkalmazásának 
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európai és hazai jogi keretét1. 

A Bizottság rá kíván mutatni arra, hogy az ítéletek végrehajtásának tagállamok közötti 
átadását külön uniós jogszabály2 szabályozza. E jogszabályt a 2011. december 5-i határidő 
ellenére e dokumentum készítésének idején Németország és Románia – a petíció által a jelek 
szerint érintett két ország – még nem ültette át a nemzeti jogrendbe. A Bizottság többször 
felszólította valamennyi tagállamot, hogy késedelem nélkül hajtsák végre e jogszabályt és a 
vonatkozó, a fogva tartással kapcsolatos uniós jogszabályokat annak érdekében, hogy e 
lehetőségek valamennyi terhelt és elítélt számára elérhetőek legyenek; a tagállamok remény 
szerint a közeljövőben eleget tesznek e felszólításnak. A Bizottság csak 2014. december 1-
jétől fordulhat az Európai Unió Bíróságához annak érdekében, hogy a kötelezettségeiket nem 
teljesítő tagállamokat felszólítsa e jogszabályok végrehajtására.

Ami általánosabban véve a román igazságügyi rendszert illeti, a Bizottság határozottan kiáll 
amellett, hogy Romániának folytatnia kell igazságügyi reformjait és javítania kell az 
igazságszolgáltatás működését. A Bizottság vállalta, hogy az együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmus3 keretében támogatja Romániát az igazságügyi reform és a korrupció elleni harc 
területén tapasztalható hiányosságok orvoslásában, mivel e hiányosságok gátolhatják az uniós 
jogszabályok, szakpolitikák és programok hatékony alkalmazását, és akadályozhatják a román 
állampolgárokat az uniós polgárként őket megillető jogok gyakorlásában. A Bizottság 
rendszeresen ellenőrzi az e célból megállapított négy értékelési kritérium teljesítése terén elért 
eredményeket és azokról 2007 óta jelentéseket tesz közzé.4 A Bizottság 2013. január 30-án 
fogadta el a Romániáról szóló legújabb jelentését, amelyben megállapította, hogy Románia 
számos – bár nem valamennyi – ajánlását végrehajtotta. A Bizottság szorosan nyomon követi 
az elért eredményeket és a jövő év elején újabb jelentést fogad el az együttműködési és 
ellenőrzési mechanizmus keretében Romániában elért eredményekről.

Következtetés

Az európai elfogatóparancs egy teljesen bírói eljárás, és nincs olyan jogalap, amely alapján a 
Bizottság felléphetne egy konkrét ügyben.

Az ítéletek végrehajtásának tagállamok közötti átadásáról szóló, említett uniós jogszabály 
tekintetében a Bizottság csak 2014. december 1-jét követően fordulhat az Európai Unió 
Bíróságához annak érdekében, hogy a kötelezettségeiket nem teljesítő tagállamokat felszólítsa 
e jogszabályok végrehajtására.

A bírák és ügyészek jogállásáról, valamint a jogrendszerről szóló jogszabályok módosításaira 
irányuló kérelem tekintetében a Bizottság pontosítani kívánja, hogy az együttműködési és 

                                               
1

A Tanács 2002. június 13-i kerethatározata az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási 
eljárásokról (2002/584/IB).

2
A Tanács 2008. november 27-i 2008/909/IB kerethatározata a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben 
hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó 
ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról (HL L 327., 2008.12.5.)..

3 A Bizottság 2006. december 13-i 2006/928/EK határozata a Romániában felállítandó együttműködési, 
valamint az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem területén érvényes külön értékelési 
kritériumok teljesítése terén elért haladást ellenőrző mechanizmus létrehozásáról (HL L 354., 2006.12.14., 
56. o.).

4 Ezek a következő címen érhetők el: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm.



CM\1017834HU.doc 3/3 PE528.128v01-00

HU

ellenőrzési mechanizmus keretében támogatást nyújt Románia számára az igazságügy 
területén. 


