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Tárgy: Roberto Marcoccio olasz állampolgár által benyújtott 1837/2009. számú 
petíció az uniós polgárok és a tagállamok alapvető jogainak védelme céljából 
az Európai Unióban történő rendőrségi kihallgatások és bírósági tárgyalások 
videokamerával történő rögzítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet, hogy a Tanács 2008/909/IB kerethatározata előírja, 
hogy a tagállamoknak 2011. december 5-étől kölcsönösen el kell ismerniük a 
büntetőügyekben hozott határozatokat, és rendelkezik az elítélt személyeknek az EU 
tagállamai közötti átszállításáról. A petíció benyújtója szerint a tagállamoknak olyan módon 
kellene átalakítaniuk az igazságügyi rendszerüket, hogy lehetővé váljon a rendőrségi 
kihallgatások és a bírósági tárgyalások videokamerával való rögzítése. Mindez az uniós 
polgárok, valamint a más tagállamokban hozott ítéleteket végrehajtó tagállamok jogainak 
védelmét szolgálná. A petíció benyújtója szerint ugyanez a módszer alkalmazható lenne a 
nem uniós tagállamokban hozott ítéletek uniós tagállamban való végrehajtása esetén, illetve 
fordítva is. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A Bizottság véleménye szerint szükség van egy olyan mechanizmusra, amely biztosítja a 
jogok védelmét az Európai Unióban zajló büntetőeljárások során. 2010 márciusában javaslatot 
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nyújtott be a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról 
szóló irányelvtervezetre. Egy sor további javaslatot is be fog nyújtani az eljárási jogok 2009. 
december 30-án elfogadott ütemtervének megfelelően. Amint az ütemtervben előirányzott 
intézkedéseket jogszabályba foglalják, számos fontos biztosíték védi majd a gyanúsított és 
vádlott személyek jogait.

Az ütemterv intézkedéseinek hatálybalépését követően, valószínűleg 2013 után, a Bizottság 
meg fogja vizsgálni, hogy szükség van-e további biztosítékokra (vagyis az ütemterven kívüli 
intézkedésekre). Abban a fázisban a Bizottság megvizsgálhatja egy olyan európai uniós 
jogszabály lehetőségét is, amely – annak felülvizsgálata részeként, hogy mely biztosítékok 
garantálják az eljárások tisztességességét – előírná a rendőrségi kihallgatások és bírósági 
tárgyalások rögzítését. Ez nem új keletű téma a Bizottság számára. A Bizottság a 2004. április 
28-i COM(2004) 328 (az Európai Unió büntetőeljárásai keretében biztosított bizonyos eljárási 
jogokról szóló kerethatározatra irányuló) javaslatában a következőképpen rendelkezett:

„9. cikk
Az eljárás rögzítése: A tagállamok biztosítják, hogy ahol az eljárást tolmács segítségével 
folytatják, audio- vagy videofelvétel készüljön a minőségellenőrzés biztosítása céljából. Vita 
esetén a felek megkapják a felvétel kéziratát. A kéziratot csak a tolmácsolás pontosságának 
ellenőrzésére lehet felhasználni.”

A 2004-es javaslatban szereplő, felvételkészítésre vonatkozó követelmény (amelyet nem 
fogadtak el a tagállamok) csak azoknak a bírósági tárgyalásoknak a felvételére korlátozódott, 
amelyeken tolmács segítségét vették igénybe.  A cél az volt, hogy legyen egy olyan 
mechanizmus, amely ellenőrzi a tolmácsolás minőségét és pontosságát. A rendelkezés a 
Tanácsban folytatott egyeztetések során nem talált támogatásra a tagállamok körében. A 
légkör azonban alakulhatott azóta, és ezt az ütemterv intézkedései keretében meg fogják 
vizsgálni. 

Mindazonáltal, ami a petíció benyújtójának arra vonatkozó megjegyzését illeti, miszerint az 
alapvető jogok tiszteletben tartása a más tagállamban folytatott eljárások során is biztosítandó, 
a petíció benyújtójának tudnia kell, hogy a kölcsönös elismerés elve megköveteli, hogy egy 
tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által hozott bírósági határozatokat a más 
tagállamban hozott határozatokkal egyenértékűnek ismerjék el ezen határozatoknak a másik 
tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai általi végrehajtása céljából. Annak ellenőrzésére 
használni az eljárásokról készült felvételeket, hogy tiszteletben tartották-e egy másik 
tagállamban az alapvető jogokat, ellentétes a kölcsönös elismerés elvével, amelyet pedig a 
Lisszaboni Szerződés az Európai Unión belüli igazságügyi együttműködés alapjaként 
határozott meg. Az alapvető jogoknak való megfelelés bármilyen ellenőrzését az eljárást 
lefolytató tagállamban kell elvégezni az eljárással egy időben, és nem pedig határokon 
átnyúló alapon, az eseményt követően. 

Következtetés

A Bizottság egyetért a petíció benyújtójával, hogy szükség van egy olyan mechanizmusra, 
amely biztosítja a jogok védelmét az Európai Unióban zajló büntetőeljárások során. Ez 
különösen igaz a kölcsönös elismerés elvét alkalmazó eljárásokra, mint például a 2008/909/IB 
tanácsi kerethatározat. Ezt azonban az eljárást lefolytató tagállamban kell megtenni, és nem 



CM\829521HU.doc 3/3 PE448.710v01-00

HU

abban, amelyben az esetleges bírósági határozat végrehajtandó.

A Bizottságnak a korábbiakban egyszer már szándékában állt jogalkotási javaslatot tenni az 
eljárások felvételével kapcsolatban, de az sikertelennek bizonyult. Ezt a javaslatot felül fogja 
vizsgálni egy nagyobb vizsgálat keretein belül, amely arra irányul, hogy a jövőbeni 
jogalkotási javaslatokban milyen eljárási jogokról kell még gondoskodni.


