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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Jacqueline de Croÿ, belga állampolgár által a Princess Decroÿ Alapítvány 
nevében benyújtott, 1696/2008.számú petíció a gyermekek szexuális 
kizsákmányolásának megakadályozására és az ilyen cselekmények 
áldozatainak támogatására irányuló uniós intézkedések szükségességéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója elítéli, hogy nemzeti szinten az Európai Unió egyes tagállamaiban 
fennálló hiányosságok lehetővé tették, hogy kiskorúak szexuális kizsákmányolásáért felelős 
személyek elkerüljék a büntetést. A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy 
sürgősen fogadjon el az ilyen jellegű bűncselekmények elleni küzdelmet célzó és az áldozatok 
megfelelő támogatását előíró uniós jogszabályt. A petíció benyújtója szorgalmazza egy olyan 
európai hivatal létrehozását, amely kapcsolatot létesítene egyfelől a helyi hatóságok és az 
Interpol, másfelől pedig a pedofil cselekmények áldozatai vagy tanúi között.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 26. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció
A petíció benyújtója azokat az igazságszolgáltatási hibákat támadja, amelyeket számos 
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országban (Belgium, Hollandia, Franciaország, Portugália, Svájc) rendszeresen követnek el 
szándékosan annak érdekében, hogy akadályozzák a gyermekek szexuális kizsákmányolására 
vonatkozó nyomozásokat, amivel az ilyen visszaélésekben érintett bírókat vagy az 
igazságszolgáltatási rendszerhez közel álló személyeket akarják védeni. A petíció benyújtója 
megjegyzi, hogy itt nem egyedi esetekről van szó.
A petíció folytatása egy ugyanebben a témában Belgiumra vonatkozó korábban benyújtott 
másik petíciónak (186/2004).

A Bizottság petícióra vonatkozó megjegyzései

Az EUSz. 29. cikke értelmében az Európai Unió célja, hogy a gyermekek sérelmére elkövetett 
bűncselekmények elleni küzdelemmel biztosítsa a polgárok magas szintű biztonságát egy 
olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul. A 
Szerződés ennek érdekében előírja a közös fellépést a rendőrségi és igazságügyi 
együttműködés területén.

Ezen az alapon gyakorolta az Unió a jogalkotói hatásköreit, amelyek közül a legfontosabb 
eszköz a gyermekek szexuális kizsákmányolásáról és a gyermekpornográfia elleni 
küzdelemről szóló, 2003. december 22-i 2004/68/IB tanácsi kerethatározat. E kerethatározat 
közelíti a nemzeti jogszabályokat, különösen a bűncselekmények fogalommeghatározását, a 
szankciókat és az igazságszolgáltatást illetően.

Annak érdekében, hogy az elkövetők üldözését, a gyermekek védelmét és a bűncselekmények 
megelőzését összekapcsoló átfogó szemlélet mellett javítsák a védelem szintjét, a Bizottság 
2009. március 25-én előterjesztett egy, a 2004/68/IB kerethatározatot hatályon kívül helyező, 
a gyermekek szexuális kizsákmányolásáról és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 
kerethatározatot.

Ugyanakkor az Uniónak nincs hatásköre az egyedi esetekre vonatkozó nyomozások terén. Az 
EUSz. 33. cikke szerint a közrend fenntartása továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Következtetés

Az Unió nem vizsgálhatja felül a nemzeti igazságszolgáltatási hatóságok büntető ügyekben 
hozott határozatait, és nem járhat el a petíció benyújtója által jelzett esetekben. 
Következésképen az Unió nem foglalkozhat tovább e petícióval.


