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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
az igazságügynek a büntetı igazságszolgáltatással és a jogállamisággal összefüggésben
történı értékelésérıl
(2014/2006(INI))
Az Európai Parlament,
–

tekintettel az Európai Unióról szóló szerzıdésre, különösen annak 2., 6. és 7. cikkére,

–

tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdésre, és különösen annak 70., 85,
258., 259. és 260. cikkére,

–

tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–

tekintettel az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikkére,

–

tekintettel „Az EU igazságügyi eredménytáblája – A hatékony igazságszolgáltatás és a
növekedés elımozdításának eszköze” címő, 2013. március 27-i bizottsági közleményre
(COM(2013)0160),

–

tekintettel Németország, Dánia, Finnország és Hollandia külügyminisztereinek 2013.
március 6-án a Bizottság elnökéhez, José Manuel Barrosóhoz intézett levelére,
amelyben olyan mechanizmus létrehozását kérik, amely elısegíti a tagállamokban az
alapvetı értékek tiszteletben tartását,

–

tekintettel az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról
szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatra,

–

tekintettel az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló bizottsági javaslatra
(COM(2013)0534), amely foglalkozik az EU büntetı igazságszolgáltatási térsége
létrehozásának szükségességével;

–

tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tevékenységére, éves jelentéseire
és tanulmányaira,

–

tekintettel a Jog a Demokráciáért Európai Bizottság (Velencei Bizottság)
tevékenységére és jelentéseire, különösen a jogállamiságról szóló jelentésére (CDLAD(2011)003rev), az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségérıl szóló jelentésére
(Elsı rész: A bírák függetlensége; (CDL-AD(2010)004), és az igazságszolgáltatási
rendszer függetlenségével (Második rész: Az ügyészség; CDL-AD(2010)040)
összefüggı európai standardokról szóló jelentésére;,

–

tekintettel az Európa Tanács és az Európai Unió közötti egyetértési megállapodásra,

–

tekintettel a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság felülvizsgált alapokmányára;

–

tekintettel a „2014. évi éves növekedési jelentés” címő, 2013. november 13-i bizottsági
közleményre (COM(2013)0800),
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–

tekintettel az igazságszolgáltatás hatékonyságával foglalkozó európai bizottság (CEPEJ)
tevékenységére és jelentéseire, különösen az európai igazságügyi rendszerekrıl szóló,
2012-es értékelı jelentésére;

–

tekintettel az alapvetı jogok uniós normáinak és gyakorlatainak helyzetérıl szóló
állásfoglalására, valamint a jogállamiság és az igazságszolgáltatás területén (beleértve a
korrupciót és az európai elfogatóparancsot) megfogalmazott valamennyi
állásfoglalására1;

–

tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Jogi
Bizottság véleményére (A7-0122/2014),

A.

mivel az értékelés a büntetı igazságszolgáltatás terén megerısíti a kölcsönös bizalmat,
és mivel a kölcsönös elismerési eszközök hatékony alkalmazásának a kölcsönös
bizalom az alapja; mivel a Stockholmi Program szerint a szabadságon, a biztonságon és
a jog érvényesülésén alapuló térségben az integráció egyik legfıbb eszköze az értékelés;

B.

mivel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségen belül a
szerzıdések biztosítják a szükséges alapot a politikák értékelésére, valamint biztosítják
az alapvetı uniós értékek (többek között a jogállamiság) tiszteletben tartását; mivel az
új uniós éves gazdaságpolitikai koordinációs ciklus, az európai szemeszter kerete szerint
az igazságszolgáltatási rendszerek minısége, függetlensége és hatékonysága a
prioritások közé tartozik,

C.

mivel az igazságügyi eredménytáblával jelenleg az európai gazdasági szemeszter
összefüggésében foglalkoznak, ezáltal túl nagy hangsúlyt helyezve az
igazságszolgáltatás gazdasági értékére; mivel az igazságszolgáltatás önmagában érték,
és mindenki számára elérhetınek kell lennie, a gazdasági érdekektıl függetlenül;

D.

mivel a nemzeti hatóságok közötti együttmőködésre és a büntetıjogi uniós jogszabályok
közös értelmezésére van szükség;

E.

mivel a 2013. évi igazságügyi eredménytáblán kizárólag a polgári, kereskedelmi és
közigazgatási igazságszolgáltatás szerepel, azonban magában kellene foglalnia a
büntetı igazságszolgáltatást is, mivel a büntetı igazságszolgáltatás mőködése és
feddhetetlensége fontos következményekkel jár az alapvetı jogokra nézve, továbbá
szorosan kapcsolódik a jogállamisághoz;

F.

mivel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége a 2012. évi éves jelentésének „a hatékony
és független igazságszolgáltatáshoz való jogról” szóló fejezetében aggodalmát fejezte ki
bizonyos tagállamokra vonatkozóan a jogállamiság helyzete, és különösen a bírói
függetlenség miatt, valamint ezzel kapcsolatban az igazságszolgáltatáshoz való alapvetı
jog miatt, amelyre komoly hatással volt a pénzügyi válság;

1

Elfogadott szövegek: P7_TA(2012)0500, P7_TA(2013)0315, P7_TA(2011)0388 és
P7_TA(2013)0444; A7-0051/2014 és A7-0039/2014.

PE527.913v02-00

HU

4/13

RR\1019831HU.doc

G.

mivel továbbra is a bírósági eljárások túl hosszú idıtartama az az elsı ok, ami miatt az
Emberi Jogok Európai Bírósága kifogást emel az uniós tagállamokkal szemben;

H.

mivel az igazságszolgáltatás hatékonyságával foglalkozó európai bizottság (CEPEJ)
2002-es létrejötte óta közvetlen tapasztalatra tett szert a különbözı nemzeti igazságügyi
rendszerek elemzése terén, és példátlan mérető, hozzáadott értéket tartalmazó
tudásalapot hozott létre, amellyel támogatja a tagállamok által az igazságszolgáltatási
rendszereik értékelésének és mőködésének javítása érdekében tett erıfeszítéseket; mivel
az értékelési rendszere, amely most elérte az ötödik fordulót, az igazságszolgáltatás
minden területére kiterjed, és az elemzést különbözı szempontokat (például a
demográfiai és gazdasági adatokat, a tisztességes eljárást, az igazságszolgáltatáshoz
való jogot, a bírák, ügyészek és ügyvédek elımenetelét) figyelembe véve végzik el;

I.

mivel a Velencei Bizottságnak a jogállamiságról szóló legutóbbi jelentése
meghatározott hat tényezıt, amelyekrıl egyetértés alakult ki abban a tekintetben, hogy a
jogállamiság alapvetı pillérjeit alkotják: a jogszerőség, beleértve az átlátható, számon
kérhetı és demokratikus jogalkotási folyamatot is; a jogbiztonság; az önkényesség
tilalma; az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés független és pártatlan bíróságok elıtt,
beleértve az igazgatási intézkedések bírósági felülvizsgálatát; az emberi jogok tisztelete;
és a megkülönböztetés tilalma és a törvény elıtti egyenlıség;

J.

mivel az uniós intézmények által végzett munkának a szoros együttmőködésen kellene
alapulnia, és a tevékenységek közötti átfedések és azok megkettızésének elkerülése,
valamint az erıforrások hatékonyabb használatának biztosítása érdekében fel kellene
használni más nemzetközi intézmények, beleértve az Európa Tanács szakosodott
szerveinek bevált gyakorlatait és szakértelmét;

K.

mivel az Európa Tanács és az Európai Unió megerısítették az iránti elkötelezettségüket,
hogy elmélyítik a közös érdekő területeken – különösen a plurális demokrácia
elımozdítása és védelme, az emberi jogok és alapvetı szabadságok tiszteletben tartása
és a jogállamiság területén – folytatott együttmőködést, teljes mértékben igénybe veszik
a szakosodott szerveket, például a Velencei Bizottságot, és az új kihívásokra adott
válaszként kidolgozzák az együttmőködés megfelelı formáit;

L.

mivel a Parlament több alkalommal is kérte a jelenlegi mechanizmusok megerısítését
annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az EUSZ 2. cikkében rögzített uniós értékek
tiszteletben tartását, védelmét és elımozdítását, valamint kérte az EU-ban és a
tagállamokban tapasztalható válsághelyzetek gyors és hatékony megoldását; mivel
jelenleg is zajlik a vita a Parlamentben, a Tanácsban és a Bizottságban egy új
mechanizmus létrehozásáról;

M.

mivel a tagállamokban védeni kell a bíróságok, valamint a bírák és államügyészek
függetlenségét minden politikai beavatkozással szemben;

N.

mivel az e tárgyban született valamennyi döntésnek mihamarabb biztosítania kell az
EUSZ 2. cikkének megfelelıen alkalmazását, valamint azt, hogy minden meghozott
döntés objektív kritériumokon és értékelésen alapuljon, és ezáltal ki lehessen küszöbölni
a kettıs mércével, az eltérı bánásmóddal és a politikai részrehajlással kapcsolatos
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bírálatokat;
O.

mivel az uniós eszközök büntetı igazságszolgáltatás terén való alkalmazása – beleértve
ebben az értelemben az alapvetı jogok tiszteletben tartását, valamint a büntetı
igazságszolgáltatás területének fejlesztését – a nemzeti büntetı igazságszolgáltatási
rendszerek hatékony mőködésétıl függ;

P.

mivel koherens és átfogó igazságügyi igazgatásra van szükség, mivel a határokat átlépı
bőnözık nem használhatják ki a tagállamok büntetıjogi rendszerei közötti
különbségeket;

A büntetıügyekre vonatkozó igazságügyi eredménytábla kidolgozása
1.

üdvözli a Bizottság által kidolgozott uniós igazságügyi eredménytáblát; azonban
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy kizárólag a polgári, kereskedelmi és közigazgatási
igazságszolgáltatásra összpontosít;

2.

hangsúlyozza, hogy az igazságügyi eredménytáblának a büntetıügyekben való
alkalmazása alapvetı szerepet fog játszani abban, hogy a büntetı igazságszolgáltatás
területén a bírák és az ügyészek között létrejöjjön az uniós jogszabályok közös
értelmezése, ezzel megerısítve a kölcsönös bizalmat;

3.

ezért felszólítja a Bizottságot, hogy fokozatosan terjessze ki az eredménytábla hatókörét
annak érdekében, hogy az egy széles körő és mindent területet átfogó igazságügyi
eredménytábla legyen, amely objektív mutatók alkalmazásával értékeli az igazságügy
összes területét, beleértve a büntetı igazságszolgáltatást és az összes ahhoz kapcsolódó
horizontális kérdést, például a bírák függetlenségét, hatékonyságát, feddhetetlenségét és
elımenetelét, valamint az eljárási jogok tiszteletben tartását; felszólítja a Bizottságot,
hogy vonjon be minden érintett szereplıt, és vegye alapul a korábbi tapasztalatokat és
tanulságokat, valamint az Európa Tanács szervei és az Európai Unió Alapjogi
Ügynöksége által már elvégzett, a jogállamiság és az igazságszolgáltatási rendszerek
értékelésére vonatkozó munkát;

A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament szerepe
4.

felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy az Európai Parlamentet
és a nemzeti parlamenteket bevonják a Szerzıdésekben elıírt folyamatba, és hogy az
értékelések eredményeit rendszeresen bemutatják nekik;

A tagállamok részvétele
5.

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerekrıl nincsenek
elérhetı adatok, és ezért felhívja a tagállamokat, hogy teljes körően mőködjenek együtt
az Európai Unió és az Európa Tanács intézményeivel, és rendszeresen győjtsenek és
bocsássanak rendelkezésre pártatlan, megbízható, objektív és összehasonlítható adatokat
igazságszolgáltatási rendszereikrıl;

Jogállamiság és alapvetı jogok
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6.

felszólítja a Bizottságot, hogy foglalkozzon a Parlament ismételt kérésével, és
javasoljon:
egy hatékony mechanizmust, amely rendszeresen értékeli azt, hogy a tagállamok
tiszteletben tartják-e az EUSZ 2. cikkében rögzített alapvetı uniós értékeket, ami
megteremtené az alapot egy megfelelı beavatkozásokkal járó korai elırejelzı eszköz
számára; valamint
egy megfelelı beavatkozásokkal, hatékonyabb jogsértési eljárásokkal és szankciók
lehetıségével járó mechanizmust az olyan válsághelyzetekre, amikor rendszerszerően
megsértik a demokrácia és a jogállamiság alapelveit, és amikor az adott tagállamban
nem mőködnek a megfelelı fékek és ellensúlyok;

7.

hangsúlyozza, hogy minden ilyen mechanizmust az összes tagállam esetében átlátható
és azonos módon kell alkalmazni, és hogy törekedni kell arra, hogy kiegészítse más
nemzetközi intézmények (például az Európa Tanács és különösen a Velencei Bizottság)
munkáját; kéri, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége kapjon szerepet az
értékelésben;

8.

fokozottabb együttmőködést kér az Európai Parlament és a Velencei Bizottság között;
felkéri a Parlamentet és az Európa Tanácsot, hogy a különösen aggályos ügyekben
dolgozzanak ki megfelelı mechanizmusokat a Velencei Bizottság véleményének
kikérésére, és biztosítsák a Parlamentnek a Velencei Bizottság munkájában való
megfigyelıi részvételét;

9.

szükségesnek tartja a Parlament illetékes bizottságai és az Európa Tanács parlamenti
közgyőlése közötti együttmőködésnek a 199. cikkel összhangban történı további
megerısítését, különösen rendszeres és ad hoc ülések formájában, valamint
kapcsolattartó pontok kijelölését mindkét félnél;állandó meghívást nyújt át az Európa
Tanács képviselıi számára (a releváns PACE bizottságok, a Velencei Bizottság, a
CEPEJ, az emberi jogi biztos), hogy részt vegyenek az EP bizottságok vonatkozó
ülésein;

10.

felszólít az Európa Tanács parlamenti közgyőlése és az Európai Parlament közötti
együttmőködés megerısítésérıl szóló 2007.évi megállapodás naprakésszé tételére annak
érdekében, hogy az figyelembe vegye a Lisszaboni Szerzıdés hatálybalépése óta
történteket; a Parlament eljárási szabályzatának 199. cikke alapján felszólítja az
Elnökök Értekezletét, hogy kérje fel a PACE bizottságot a tárgyalások megkezdésére
azzal a céllal, hogy az érintett szervekre vonatkozó gyakorlati együttmőködési
intézkedések bekerüljenek az általános keretbe;

11.

megjegyzi, hogy az Európa Tanács és az Európai Unió közötti egyetértési
megállapodást is rendszeresen értékelni kell;

12.

felszólítja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy a Chartában és a szerzıdések vonatkozó
cikkeiben (különösen az EUSZ 2., 6. és 7. cikkében) biztosított alapvetı jogok esetében
maradéktalanul tegyenek eleget kötelezettségeiknek; úgy véli, hogy ez az elıfeltétele
annak, hogy az EU hatékonyan kezelje az olyan eseteket, amikor bizonyos tagállamok
megakadályozzák a demokratikus alapelvek, a jogállamiság és az alapvetı jogok
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érvényesülését;
13.

hangsúlyozza, hogy a Bizottság felhatalmazással rendelkezik arra, hogy az Európai
Unió Bírósága elıtt eljárást indítson azzal a tagállammal szemben, amely nem tesz
eleget a Szerzıdések szerinti kötelezettségeinek;

14.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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11.2.2014
VÉLEMÉNY A JOGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére
az igazságügy értékelésérıl a büntetı igazságszolgáltatás és a jogállamiság terén
(2014/2006(INI))
A vélemény elıadója: Tadeusz Zwiefka

JAVASLATOK
A Jogi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következı javaslatokat:
– tekintettel az Európai Unióról szóló szerzıdés 5. cikkére,
– tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés (EUMSZ) 70. cikkére és 82–84.
cikkére,
– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,
– tekintettel „Az EU igazságügyi eredménytáblája – A hatékony igazságszolgáltatás és a
növekedés elımozdításának eszköze” címő, 2013. március 27-i bizottsági közleményre
(COM(2013)0160),
– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tevékenységeire, éves jelentéseire és
tanulmányaira,
– tekintettel „Az EU igazságügyi eredménytáblája – polgári és közigazgatási
igazságszolgáltatás a tagállamokban” címő 2014. február 4-i állásfoglalására1;
A. mivel a 2013-as igazságügyi eredménytábla kizárólag a polgári, kereskedelmi és
közigazgatási igazságszolgáltatásra összpontosít, melyek az európai szemeszter számára a
versenyképesség és a növekedés fokozása szempontjából fontosak, és nem terjed ki a
büntetı igazságszolgáltatásra, amely inkább nemzeti kérdés;
B. mivel az igazságügyi eredménytáblával jelenleg az európai szemeszter összefüggésében
1
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foglalkoznak; mivel az igazságszolgáltatás önmagában is értéket jelent, és mindenki
számára elérhetınek kell lennie;
C. mivel a büntetı igazságszolgáltatásra vonatkozó bármely értékelésnek figyelembe kell
vennie a tagállamok elıjogait és az e területre vonatkozó nemzeti jogot, továbbá kizárólag
az Unió koordinációs hatáskörének keretein belül kell maradnia; mivel kerülni kell a
nemzeti büntetı igazságszolgáltatási rendszerekre vonatkozó bármely értékítéletet;
D. mivel a bírói kar és az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét tiszteletben kell
tartani, és ezért a polgári, a kereskedelmi és a közigazgatási, valamint a büntetı
igazságszolgáltatás területén nyújtott teljesítményük értékelése során a kormányzat
jogalkotó és végrehajtó ágainak a lehetı legnagyobb gondossággal kell eljárniuk;
E. mivel a bőnmegelızés területén az EUMSZ 84. cikke kizárja a tagállamok törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek harmonizációját; mivel arra is felszólítja az
EU-t, hogy ezen a téren mozdítsa elı és támogassa a tagállami intézkedéseket;
F. mivel a jogállamiság elve nem korlátozható csupán a büntetıjogi igazságszolgáltatás
hatékonyságának kérdésére;
1. felhívja a Bizottságot és az Európai Parlamentet, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben
az Unió büntetı igazságszolgáltatás területére vonatkozó hatáskörének korlátait;
2. rámutat arra, hogy az igazságügyi eredménytábla hatókörének bármely jövıbeli
kiterjesztését a Szerzıdésekkel összhangban és a tagállamokkal konzultálva kell
elvégezni;
3. hangsúlyozza, hogy az igazságügyi eredménytábla valódi célja statisztikai adatok
összegyőjtése és összehasonlítása azzal a céllal, hogy segítsék a tagállamokat nemzeti
igazságügyi rendszereik fejlesztésében; hangsúlyozza ezért, hogy a nemzeti
igazságszolgáltatási rendszerek jelentıs eltérései miatt a büntetı igazságszolgáltatás
területére vonatkozó adatok összehasonlítása komplex mővelet, valamint hogy a büntetı
igazságszolgáltatás nem mindig értékelhetı statisztikailag számszerősíthetı paraméterek
segítségével;
4. felhívja a figyelmet az Európa Tanács szerepére a büntetı igazságszolgáltatással és a
jogállamisággal kapcsolatos adatok összehasonlításában, valamint a bevált gyakorlatok
elımozdításában, és úgy véli, hogy el kell kerülni a párhuzamos munkát; tudomásul veszi
továbbá e tekintetben az EU Alapjogi Ügynökségének e területen végzett munkáját;
5. emlékeztet arra, hogy európai szinten – a büntetı igazságszolgáltatás területére is
kiterjedıen – az alapvetı jogokra és a jogállamiságra vonatkozó döntések meghozataláért
elsıdlegesen felelıs szerv az Emberi Jogok Európai Bírósága, amely keretet biztosít az
egyének jogainak védelmére;
6. úgy véli, hogy a jogállamiság tág fogalom, amely megköveteli, hogy a közszervezetek
tevékenysége megfeleljen a nemzeti alkotmányokban és az abból eredı jogszabályokban
és rendeletekben meghatározott jogi kereteknek, és azt nem szabad pusztán büntetıjogi
kérdésként kezelni; úgy véli, hogy a büntetı igazságszolgáltatási rendszerek értékelése
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önmagában nem leszi lehetıvé általános következtetések levonását a jogállamiság elvének
betartását illetıen; hangsúlyozza ezért, hogy a büntetı igazságszolgáltatás semmilyen
értékelését nem szabad egy esetleges új, jogállamiságra vonatkozó mechanizmussal
összekapcsolni.
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