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Tisztelt Elnök Úr!

2008. július 2-án kelt levelében az [eljárási szabályzat] 35. cikkének (2) bekezdésére 
tekintettel kérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg, érvényes-e a fenti bizottsági javaslat 
jogalapja.

A bizottság 2008. június 25-i ülésén megvizsgálta a fenti kérdést.

Levelében arról tájékoztatott bennünket, hogy az Ön által képviselt bizottság előadója a fenti 
javaslat jogalapját az EK-Szerződés 300. cikk (2) bekezdésének első albekezdéséről a 300. 
cikk (3) bekezdésének második albekezdésére javasolja változtatni (a 63. cikk (1) 
bekezdésének (a) pontjával összefüggésben).

A titkárság tisztázta, hogy valójában a COM(2006)0753 számú bizottsági dokumentumról van 
szó, nem pedig a COM(2006)0754-ről, ahogyan arra az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság elnöke levelében hivatkozik, és amelynek jogalapjára vonatkozóan a 
Jogi Bizottság már adott ki véleményt.

Ön rámutat arra a tényre, hogy amikor az Európai Parlamenttel 2005-ben konzultáció folyt az 
Európai Közösség, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz 
csatolt, a tagállamban, Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok 
megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötésére irányuló javaslatról, a Jogi Bizottság olyan 
véleményt adott ki, amely szerint a 300. cikk (3) bekezdésének második albekezdése (mely a 
hozzájárulási eljárásról rendelkezik) a megfelelő jogalap.

Azt is megállapítja továbbá, hogy az Európai Parlament hozzájárulását illető kérdés hasonló 
problémát vet fel, mivel a jegyzőkönyv rendelkezése alapján az egyrészről Liechtenstein vagy 
Svájc, másrészről Dánia között felmerülő, a jegyzőkönyv alkalmazását és értelmezését illető 
vitákat vegyes bizottságnak kell rendezni, amely számos területen döntéshozó hatáskörrel bír. 

Háttér

Az Európai Közösség 2004. október 26-án megállapodást írt alá a Svájci Államszövetséggel a 
tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 
állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról 
(a továbbiakban: a Svájccal kötött Dublini/Eurodac Megállapodás).

A megállapodás 15. cikke rendelkezik Liechtenstein csatlakozási lehetőségéről a 
megállapodáshoz.  A Liechtenstein csatlakozásával kapcsolatos tárgyalásokat megtartották, és 
parafálták Liechtensteinnek a Svájccal kötött Dublini/Eurodac Megállapodáshoz való 
csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvtervezetet. 

Az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Közösséget létrehozó 
szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban 
Dánia nem vesz részt az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében 
benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására 
vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi 
rendeletben (a továbbiakban: a dublini rendelet), valamint a dublini egyezmény hatékony 
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alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” 
létrehozásáról szóló 2725/2000/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: az Eurodac rendelet) 
sem.

A Svájccal kötött Dublini/Eurodac Megállapodás rendelkezik arról, hogy Dánia kérheti a 
megállapodásban való részvételét. Ebben az esetben a megállapodás úgy rendelkezik, hogy 
Dánia hozzájárulásával a Szerződő Felek a megállapodáshoz csatolandó jegyzőkönyvben 
határozzák meg Dánia részvételének feltételeit.

A Dán Királyság 2004. november 8-i levelében kérelmezte részvételét a Svájccal kötött 
Dublini/Eurodac Megállapodásban. Mivel Liechtenstein most csatlakozik e megállapodáshoz, 
célszerű Dánia részvételét Svájc és Liechtenstein vonatkozásában egyaránt meghatározni.

Miután a Tanács 2006. február 27-én felhatalmazta a Bizottságot, megkezdődtek a 
tárgyalások Liechtensteinnel és Svájccal. 2006. június 21-én e tárgyalásokat lezárták, és 
parafálták Dániának a Svájccal és Liechtensteinnel kötött Dublini/Eurodac Megállapodásban 
való részvételéről szóló jegyzőkönyvtervezetet.

A tárgyalások és a jegyzőkönyvtervezet parafálásának alapjául az szolgált, hogy Liechtenstein 
a Svájccal kötött Dublini/Eurodac Megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv 
megkötése után szerződő féllé válik. 

A jegyzőkönyv tartalma a következőképpen foglalható össze:

– a dublini és az Eurodac rendeletet, valamint végrehajtási szabályaikat alkalmazhatóvá 
teszi az egyrészről Dánia, másrészről a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini 
Hercegség közötti kapcsolatokban. A jegyzőkönyv a jövőbeni módosításokat és az 
újabb végrehajtási intézkedéseket is alkalmazhatóvá teszi e kapcsolatokban.

– a jegyzőkönyv értelmében Svájc és Liechtenstein beadványokat vagy írásbeli 
észrevételeket jogosult benyújtani a Bírósághoz olyan esetekben, amikor egy dán 
bíróság az Európai Közösség és Dánia közötti megállapodás valamely rendelkezésének 
értelmezésére vonatkozó kérdést terjeszt a Bíróság elé előzetes döntéshozatalra,

– a jegyzőkönyv értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos, egyrészről Dánia, 
másrészről Svájc vagy Liechtenstein közötti nézeteltérés esetére egyeztetési eljárást 
irányoz elő,

– rendelkezéseket tartalmaz az alkalmazásának megszűnésére vonatkozóan.

A jegyzőkönyv 4. cikke az alábbiakat mondja ki:

1. Svájcnak vagy Liechtensteinnek az e jegyzőkönyv Dánia általi alkalmazására vagy 
értelmezésére vonatkozó panasza esetén Svájc vagy Liechtenstein kérheti, hogy a 
kérdést hivatalos megvitatás céljából tűzzék a vegyes bizottság napirendjére. 

2. Dániának az e jegyzőkönyv Svájc vagy Liechtenstein általi alkalmazására vagy 
értelmezésére vonatkozó panasza esetén Dánia kérheti a Bizottságot, hogy a kérdést 



PE404.820v01-00 4/5 ER\732651HU.doc

HU

hivatalos megvitatás céljából tűzze a vegyes bizottság napirendjére. A kérdést a 
Bizottság napirendre tűzi. 

3. A vegyes bizottságnak a kérdést tartalmazó napirend elfogadásától számított 90 napon 
belül a vitát rendeznie kell. E célból Dánia a vegyes bizottsághoz észrevételeket 
nyújthat be.

4. Amennyiben a vegyes bizottság a vitát oly módon zárja le, hogy Dániában a 
végrehajtásnak meg kell történnie, Dánia a (3) bekezdésben előírt határidőn belül 
értesíti a Szerződő Feleket, hogy a vita rendezéséről szóló megállapodást végrehajtja-e 
vagy sem. Amennyiben Dánia úgy dönt, hogy nem hajtja végre a vita rendezéséről szóló 
megállapodást, az (5) bekezdést kell alkalmazni.

5. Amennyiben a vegyes bizottság a vitát a (3) bekezdésben előírt határidőn belül nem 
tudja rendezni, újabb 90 napos határidőt tűznek ki a vita végleges rendezése érdekében. 
Amennyiben a vegyes bizottság e határidőn belül nem hoz határozatot, e jegyzőkönyvet 
e határidő utolsó napjával megszűntnek kell tekinteni.

A Jogi Bizottság az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég 
Királyság között a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott, 
menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó 
kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv1 aláírásáról 
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat jogalapjáról szóló véleményében úgy vélte, hogy a 
Jegyzőkönyv 4. cikkében említett típusú bizottságot úgy lehet tekinteni, hogy az „egyedi 
intézményi keretet” hozott létre “ együttműködési eljárások szervezése révén” az EK-
Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdésének értelmében, és hogy ennek 
eredményeképpen a Parlamentet fel kell szólítani, hogy adja ehhez hozzájárulását.  Ezt a 
megközelítést alkalmazták a Jogi Bizottság jogalapokról szóló más véleményeiben is, 
beleértve az ugyanazon megállapodás egy másik jegyzőkönyvéről szóló határozatra irányuló 
másik javaslatról szóló véleményt is (COM(2006)754 végleges).

A bizottság ezen véleményekben rámutatott, hogy az Európai Bíróság joggyakorlata 
egyértelművé tette, hogy a közösségi jogalkotó hatóság nem választhat ki mérlegelési 
jogkörében jogalapokat; ehelyett a választásnak a bírósági felülvizsgálatot jóváhagyó objektív 
megfontolásokon kell alapulnia. A kulcsfontosságú elemek között szerepel ebben az 
összefüggésben a jogi eszköz célja és tartalma2. Úgy vélte továbbá, hogy a fenti jegyzőkönyv 
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat céljára és tartalmára tekintettel a 
vegyes bizottságot „egyedi intézményi keretnek” lehetne tekinteni, mivel arra szolgált, hogy 
mérlegelési jogkör gyakorlására irányuló szervezeti rendszert hozzon létre a megállapodás 
feleire kötelező érvényű határozatok meghozása érdekében, nem utolsó sorban a vitarendezés 
kapcsán.

A szóban forgó javaslat

Ahogy a fentiekben említésre került, 2004. október 26-án az Európai Közösség aláírta 
Svájccal a Dublin/Eurodac Megállapodást.

1 AD\573917HU.doc.
2 Lásd például a C-42/97 sz. Parlament kontra Tanács ügyben hozott ítéletet (EBHT 1999) I-869. o., 36. pont.
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E megállapodás kimondja, hogy a Dán Királyság kérheti e megállapodásban való részvételét, 
amivel Dánia 2004-ben megfelelően élt is.

Mivel Liechtenstein most csatlakozik e megállapodáshoz, célszerű Dánia részvételét Svájc és 
Liechtenstein vonatkozásában egyaránt meghatározni.

A szóban forgó jegyzőkönyv arra szolgál, hogy különösen ezen a téren megállapítsa a Svájc, 
Liechtenstein és Dánia közötti jogokat és kötelezettségeket.

E jegyzőkönyv valójában pontosan ugyanazt a kérdést tárgyalja, mint az Európai Közösség, 
az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv.  
Tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodáshoz csatolt, 
az Európai Közösség, Svájc és Liechtenstein közötti, a tagállamban, Svájcban vagy 
Liechtensteinben benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam 
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 
jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat céljára és tartalmára, a 
vegyes bizottság „egyedi intézményi keretnek” tekinthető, mivel arra szolgál, hogy 
mérlegelési jogkör gyakorlására irányuló szervezeti rendszert hozzon létre a megállapodás 
feleire kötelező érvényű határozatok meghozása érdekében, nem utolsó sorban a vitarendezés 
kapcsán.

2008. június 25-i ülésén a Jogi Bizottság egyhangúlag1  ennek megfelelően úgy határozott, 
hogy azt az ajánlást teszi, hogy a határozatra irányuló javaslat megfelelő jogalapja a 63. cikk 
(1) bekezdésének (a) pontja legyen az EK-Szerződés 300. cikk (3) bekezdésének második 
albekezdésével összhangban, és ennek megfelelően az Európai Parlament számára 
rendelkezésre kell állnia a hozzájárulási eljárásnak.

Tisztelettel

Giuseppe Gargani

1 Giuseppe Gargani (elnök), Titus Corlăţean (alelnök), Francesco Enrico Speroni (alelnök), Diana Wallis 
(vélemény előadója), Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hans-Peter Mayer, Aloyzas 
Sakalas, Jaroslav Zvěřina,


