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13.1.2021 A9-0248/2

Módosítás 2
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások
(2019/2207(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. rámutat arra, hogy az európai 
elfogatóparancsot meg kell erősíteni és 
fejleszteni kell, hatékonyabbá kell tenni, 
biztosítani kell közvetlen hatályát és a 
tagállami bíróságok döntéseinek 
tiszteletben tartását, szem előtt tartva 
ugyanakkor az arányosság elvét, mivel az 
erősebb Unióra vonatkozó cél szükségessé 
teszi, hogy a tagállamok megbízzanak a 
többi tagállam igazságszolgáltatási és 
büntetés-végrehajtási rendszerében, 
amihez ez a mechanizmus elengedhetetlen; 
emlékeztet rá, hogy ha a kölcsönös 
elismerés büntetőjogi kérdésekben 
meggyengül, akkor más területeket is meg 
fog gyengülni, ami hátrányos lenne a közös 
politikák – például a belső piac – hatékony 
kezelése szempontjából;

5. rámutat arra, hogy az európai 
elfogatóparancsot meg lehetne erősíteni és 
fejleszteni, hogy az hatékonyabbá váljon, 
biztosítva legyen közvetlen hatálya és a 
tagállami bíróságok döntéseinek 
tiszteletben tartása, szem előtt tartva 
ugyanakkor az arányosság elvét; 
emlékeztet azonban arra, hogy az európai 
elfogatóparancsot nem lehet elszigetelten 
értékelni, és úgy véli, hogy egy erősebb 
Unió szükségessé teszi, hogy a tagállamok 
oly módon alkalmazzák a kölcsönös 
elismerés elvét, hogy az ne vezessen a 
tagállamoknak az egyének alapvető 
jogainak védelmével és a jogállamiság 
fenntartásával kapcsolatos felelősségétől 
való eltéréshez, ezáltal erősítve a bizalmat 
más tagállamok jogrendszerei és büntetés-
végrehajtási rendszerei iránt, amihez ez a 
mechanizmus elengedhetetlen; emlékeztet 
rá, hogy ha a kölcsönös elismerés 
büntetőjogi kérdésekben meggyengül, 
akkor más területeket is meg fog 
gyengülni, ami hátrányos lenne a közös 
politikák – például a belső piac – hatékony 
kezelése szempontjából; emlékeztet 
továbbá arra, hogy az eljárási jogokról 
szóló irányelvekben megállapított, a 
büntetőeljárások során alkalmazott 
minimális eljárási biztosítékok célja a 
tisztességes eljárás biztosítása; kiemeli, 
hogy a tisztességes eljáráshoz való jog 
döntő jelentőséggel bír, mivel ez szavatolja 
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az egyének alapvető jogainak és a 
jogállamiságnak a védelmét; kiemeli, 
hogy az európai elfogatóparancs 
végrehajtásának szükségszerű előfeltétele 
minden esetben az eljárási jogok 
tiszteletben tartása, és emlékeztet arra, 
hogy fokozott biztosítékokra van szükség 
az európai elfogatóparancsokkal való 
visszaélések megakadályozásához;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/3

Módosítás 3
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások
(2019/2207(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy az európai 
elfogatóparanccsal nem szabad visszaélni 
kisebb súlyú jogsértések esetében, 
amennyiben nem állnak fenn az előzetes 
letartóztatás indokai; emlékeztet rá, hogy 
az európai elfogatóparancsot alkalmazását 
a súlyos bűncselekményekre kell 
korlátozni, amennyiben feltétlenül 
szükséges és arányos; szorgalmazza, hogy 
az európai elfogatóparancs kiadása előtt 
alkalmazzanak kisebb beavatkozással járó 
jogi eszközöket, például az európai 
nyomozási határozatot; rámutat, hogy a 
kibocsátó hatóságoknak arányossági 
ellenőrzéseket kell végezniük, figyelembe 
véve i. a bűncselekmény súlyosságát, ii. a 
valószínűsíthető büntetést, amennyiben a 
személyt bűnösnek találják a feltételezett 
bűncselekmény tekintetében, iii. a személy 
fogva tartásának valószínűségét az átadást 
követően a kibocsátó tagállamban, iv. a 
keresett személy és a családjának jogaira 
kifejtett hatást, valamint v. a 
bűncselekmény áldozatainak érdekeit; kéri 
a tagállamokat és igazságügyi hatóságaikat, 
hogy az európai elfogatóparancs 
kibocsátását követően indokolatlan 
késedelem nélkül dolgozzák fel az európai 
elfogatóparanccsal kapcsolatos ügyeket 
annak érdekében, hogy az előzetes 
letartóztatás a lehető legrövidebb ideig 
tartson; 

7. hangsúlyozza, hogy az európai 
elfogatóparancsot nem szabad használni 
kisebb súlyú bűncselekmények 
tekintetében vagy olyan célokból, amelyek 
nem feltétlenül kívánják meg az adott 
személyek őrizetbe vételét, mint például a 
gyanúsítottak első kihallgatása és a 
tárgyalás előtti kihallgatás; emlékeztet rá, 
hogy az európai elfogatóparancsot 
alkalmazását a súlyos bűncselekményekre 
kell korlátozni, amennyiben feltétlenül 
szükséges és arányos; szorgalmazza, hogy 
az európai elfogatóparancs kiadása előtt 
alkalmazzanak kisebb beavatkozással járó 
jogi eszközöket, például az európai 
nyomozási határozatot; rámutat, hogy a 
kibocsátó hatóságoknak arányossági 
ellenőrzéseket kell végezniük, amelyek 
kiterjednek az európai elfogatóparancs 
kibocsátásának az átadás elrendelése 
előtti megtámadásához való jogra az 
alapvető jogok azt megelőző 
megsértésének elkerülése érdekében, hogy 
bármilyen utólagos jogorvoslat elérhetővé 
válik, figyelembe véve i. a bűncselekmény 
súlyosságát, ii. a valószínűsíthető büntetést, 
amennyiben a személyt bűnösnek találják a 
feltételezett bűncselekmény tekintetében, 
iii. a személy fogva tartásának 
valószínűségét az átadást követően a 
kibocsátó tagállamban, iv. a keresett 
személy és a családjának jogaira kifejtett 
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hatást, valamint v. a bűncselekmény 
áldozatainak érdekeit; kéri a tagállamokat 
és igazságügyi hatóságaikat, hogy az 
európai elfogatóparancs kibocsátását 
követően indokolatlan késedelem nélkül 
dolgozzák fel az európai 
elfogatóparanccsal kapcsolatos ügyeket 
annak érdekében, hogy az előzetes 
letartóztatás a lehető legrövidebb ideig 
tartson; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/4

Módosítás 4
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások
(2019/2207(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a Bíróság 
szerint az európai elfogatóparancs 
végrehajtásának megtagadása kivételt 
jelent a kölcsönös elismerés alól, és 
szigorúan kell értelmezni35, amennyiben az 
elismerés megtagadásának egyik oka (a 
2002/548/IB kerethatározat 3. és 4. cikke) 
vagy az egyik biztosíték (ugyanezen 
kerethatározat 5. cikke) alkalmazandó, 
vagy összhangban van a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatával; 

___________
35 Lásd például a Bíróság, C-216/18. PPU. 
sz. ügyet, Minister for Justice and Equality

8. hangsúlyozza, hogy a Bíróság 
szerint az európai elfogatóparancs 
végrehajtásának megtagadása olyan 
kivételnek tekintendő a kölcsönös 
elismerés alól, amelyet szigorúan kell 
értelmezni35, amennyiben az elismerés 
megtagadásának egyik oka (a 2002/548/IB 
kerethatározat 3. és 4. cikke) vagy az egyik 
biztosíték (ugyanezen kerethatározat 5. 
cikke), és az alapvető jogok tiszteletben 
tartására vonatkozó kötelezettség 
(ugyanezen kerethatározat 1. cikkének (3) 
bekezdése) alkalmazandó, vagy 
összhangban van a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatával; megjegyzi, hogy a 
végrehajtó igazságügyi hatóságnak 
jogában áll tartózkodni az európai 
elfogatóparancs végrehajtásától, ha 
fennáll annak a veszélye, hogy a keresett 
személy az átadása esetén embertelen vagy 
megalázó bánásmódban részesül (a 
Charta 4. cikke)1a, vagy ha fennáll a 
független bírósághoz, és ezáltal 
tisztességes eljáráshoz való alapvető jog 
megsértésének tényleges veszélye (a 
Charta 47. cikkének (2) bekezdése)1b;

_______

1a Bíróság, C-216/18. PPU. sz. ügy, 
Minister for Justice and Equality
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1b C-404/15. és C-659/15. PPU. sz. 
Aranyosi and Căldăraru egyesített ügyek.
35 Lásd például a Bíróság, C-216/18. PPU. 
sz. ügyet, Minister for Justice and Equality

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/5

Módosítás 5
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások
(2019/2207(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. úgy véli, hogy további horizontális 
intézkedéseket kell elfogadni a lojális 
együttműködés elvének előmozdítása – 
ahogyan az az EUSZ 4. cikkének (3) 
bekezdésében szerepel – és a nemzeti 
büntető igazságszolgáltatási rendszerekbe 
vetett kölcsönös bizalom növelése 
érdekében, ami hatékonyabb igazságügyi 
együttműködéshez vezet; rámutat, hogy a 
kettős büntethetőség ellenőrzése korlátozza 
a kölcsönös elismerést, és azt – az Európai 
Unió Bírósága szerint – megszorítóan kell 
értelmezni; hangsúlyozza azonban, hogy 
továbbra is aggodalomra ad okot azon 
bűncselekmények megfelelő 
fogalommeghatározásának hiánya, 
amelyekre már nem vonatkozik a kettős 
büntethetőség szabálya; megjegyzi, hogy a 
kölcsönös elismerésnek ideális esetben 
automatikusan37 kell működnie, anélkül, 
hogy újraértékelnék a vádemelés érdemi 
okait, és hogy a határozatokat nem szabad 
megtagadni, kivéve az európai 
elfogatóparancsról szóló 
kerethatározatban kimerítően felsorolt 
megtagadási okok egyikét kiváltó okok 
vagy egyéb olyan körülmények megléte 
esetén, amelyek indokolják – miként azt az 
Európai Unió Bírósága is elismeri –, hogy 
korlátozzák a tagállamok közötti 
kölcsönös elismerés és kölcsönös bizalom 
elvét;

11. úgy véli, hogy további horizontális 
intézkedéseket kell elfogadni a lojális 
együttműködés elvének előmozdítása – 
ahogyan az az EUSZ 4. cikkének (3) 
bekezdésében szerepel – és a nemzeti 
büntető igazságszolgáltatási rendszerekbe 
vetett kölcsönös bizalom növelése 
érdekében, ami hatékonyabb igazságügyi 
együttműködéshez vezet; rámutat, hogy a 
kettős büntethetőség ellenőrzése, bár 
szükséges annak biztosítása, hogy 
maradéktalanul tiszteletben tartsák az 
alapvető jogokat, úgy tekinthető, hogy 
korlátozza a kölcsönös elismerést, és azt – 
az Európai Unió Bírósága szerint – 
megszorítóan kell értelmezni; 
hangsúlyozza azonban, hogy továbbra is 
aggodalomra ad okot azon 
bűncselekmények megfelelő 
fogalommeghatározásának hiánya, 
amelyekre már nem vonatkozik a kettős 
büntethetőség szabálya; megjegyzi 
azonban, hogy a kölcsönös elismerésnek 
nem szabad automatikusan működnie37, 
tekintettel arra , hogy egyes 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében egyre nagyobb hiányosságok 
tapasztalhatók, hanem a végrehajtó 
hatóságnak minden egyes esetet értékelnie 
kell; megjegyzi továbbá, hogy azért 
szükséges a kettős büntethetőség 
ellenőrzése, mert nem valósult meg a 
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____________
37 Lásd például a büntetőügyekben hozott 
jogerős határozatok kölcsönös 
elismeréséről szóló, 2000. július 26-i 
bizottsági közleményt (COM(2000)0495).

büntető anyagi jog teljes körű 
harmonizálása, valamint hiányoznak az 
eljárási minimumszabályok;

___________
37 Lásd például a büntetőügyekben hozott 
jogerős határozatok kölcsönös 
elismeréséről szóló, 2000. július 26-i 
bizottsági közleményt (COM(2000)0495).

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/6

Módosítás 6
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások
(2019/2207(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

14. hangsúlyozza, hogy fontos 
értékelni további bűncselekmények vagy 
bűncselekmény-kategóriák, mint egyes 
környezetkárosító bűncselekmények (pl. a 
hajók által okozott szennyezéssel 
kapcsolatos bűncselekmények), az 
adókijátszás bizonyos formái, a gyűlölet-
bűncselekmények, a szexuális visszaélés, a 
nemi alapú erőszak, a digitális eszközökkel 
elkövetett bűncselekmények, mint például 
a személyazonosság-lopás, a tagállamok 
közrendje elleni, erőszakot vagy komoly 
veszélyt magukban foglaló 
bűncselekmények, a tagállamok 
alkotmányos integritása elleni, erőszakot 
alkalmazó bűncselekmények, a népirtás, 
az emberiesség elleni bűncselekmények és 
a háborús bűncselekmények felvételét az 
igazságügyi együttműködésre, a 
jogállamiságra és az alapvető jogokra 
irányuló megerősített tagállami 
kötelezettségvállalás keretében; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen típusú 
bűncselekmények terén folytatott nagyobb 
fokú igazságügyi együttműködés 
elősegítheti az Unió számára a kiemelt 
célkitűzéseinek elérését, valamint 
megerősítheti a demokrácia és a 
jogállamiság tiszteletben tartásának 
kultúráját az Unióban;

14. hangsúlyozza, hogy egyre több 
bűncselekmény – mint egyes 
környezetkárosító bűncselekmények (pl. a 
hajók által okozott szennyezéssel 
kapcsolatos bűncselekmények), az 
adókijátszás bizonyos formái, a szexuális 
visszaélés, a nemi alapú erőszak, a digitális 
eszközökkel elkövetett bűncselekmények, 
mint például a személyazonosság-lopás, a 
népirtás, az emberiesség elleni 
bűncselekmények és a háborús 
bűncselekmények – határokon átnyúló 
dimenziója miatt még fontosabbá válik a 
jogállamiság és alapvető jogok tagállamok 
általi tiszteletben tartása, különösen az 
igazságszolgáltatás függetlensége és a 
tisztességes eljáráshoz való jog 
tekintetében; emlékeztet, hogy tekintettel 
arra, hogy egyes tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében egyre nagyobb 
hiányosságok tapasztalhatók, valamint 
hogy nem valósult meg a büntető anyagi 
jog teljes körű harmonizálása, és 
hiányoznak az eljárási 
minimumszabályok, a kettős 
büntethetőség ellenőrzését nem igénylő 
bűncselekmények listájának kibővítése 
veszélybe sodorhatja az egyének alapvető 
jogait;

Or. en



AM\1222215HU.docx PE662.824v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

13.1.2021 A9-0248/7

Módosítás 7
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások
(2019/2207(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
34 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 34a. úgy véli, hogy meg kell valósítani a 
büntetés-végrehajtási rendszerek 
hatékony, hosszú távú irányítását, 
csökkentve a fogvatartottak számát a 
szabadságelvonással nem járó büntető 
intézkedések – például közérdekű munka, 
pénzügyi szankciók és elektronikus 
nyomkövető – gyakoribb alkalmazásával; 
hangsúlyozza, hogy az őrizet helyett 
alternatív intézkedéseket kell mérlegelni a 
teljes büntető igazságszolgáltatási 
folyamat során; kéri a Bizottságot, hogy 
fokozza erre irányuló erőfeszítéseit, 
valamint a börtön- és a fogvatartási 
körülményekkel kapcsolatban hozzon 
létre uniós nyomonkövetési 
mechanizmust;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/8

Módosítás 8
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások
(2019/2207(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
37 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

37. felszólítja a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza az eljárási jogokra, például 
az előzetes letartóztatás során a 
bizonyítékok elfogadhatóságára és a 
börtönkörülményekre vonatkozó kiegészítő 
eszközök megvalósíthatóságát, különösen 
az Európa Tanács normái vagy annál 
magasabb normák alapján, ideértve az 
előzetes letartóztatásra vonatkozó 
határidőket is; kijelenti, hogy a 
Bizottságnak a legmagasabb szintű normák 
elérésére kell törekednie, tiszteletben tartva 
a szubszidiaritás és az arányosság elvét; 
felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a 
nemzeti végrehajtó hatóságoknak az 
előzetes letartóztatás és a bebörtönzés 
feltételeire vonatkozóan szánt információs 
eszközöket az egyes tagállamokban; 

37. felszólítja a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza az eljárási jogokra, például 
az előzetes letartóztatás során a 
bizonyítékok elfogadhatóságára és a 
börtönkörülményekre vonatkozó kiegészítő 
eszközök megvalósíthatóságát, különösen 
az Európa Tanács normái vagy annál 
magasabb normák alapján, ideértve az 
előzetes letartóztatásra vonatkozó 
határidőket is; kijelenti, hogy a 
Bizottságnak a legmagasabb szintű normák 
elérésére kell törekednie, tiszteletben tartva 
a szubszidiaritás és az arányosság elvét; 
meggyőződése, hogy az előzetes 
letartóztatásra vonatkozó uniós szintű 
minimumszabályok hiánya, az előzetes 
letartóztatás végső megoldásként való 
alkalmazása és az alternatívák 
mérlegelése korlátozásának hiánya, 
valamint az, hogy az ügyek tárgyalásra 
való érettségét nem értékelik megfelelően, 
a gyanúsítottak és a vádlottak 
indokolatlan és túlságosan hosszú előzetes 
letartóztatását eredményezheti; emlékeztet 
arra, hogy e helyzetet a Covid19-
világjárvány tovább súlyosbította; felhívja 
a Bizottságot, hogy valósítson meg uniós 
minimumszabályokat, különösen a 
büntetőeljárási biztosítékokra, valamint a 
börtön- és fogvatartási körülményekre 
vonatkozóan, és erősítse meg a nemzeti 
végrehajtó hatóságoknak az előzetes 
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letartóztatás és a bebörtönzés feltételeire 
vonatkozóan szánt információs eszközöket 
az egyes tagállamokban; 
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Módosítás 9
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások
(2019/2207(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
37 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 37a. hangsúlyozza, hogy nem áll 
rendelkezésre olyan mechanizmus, amely 
az átadást követően biztosítaná a 
kibocsátó igazságügyi hatóságok által 
nyújtott biztosítékok megfelelő nyomon 
követését; kéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az ezzel kapcsolatos 
lehetséges intézkedéseket;

Or. en
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Módosítás 10
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások
(2019/2207(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
42 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

42. megjegyzi az EJEB normáit, 
valamint az ügyvédi segítség 
igénybevételéhez való jogról szóló 
2013/48/EU irányelvben és a 
tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról 
szóló 2010/64/EU irányelvben 
meghatározott követelményeket; annak 
biztosítására kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mind jogi, mind 
gyakorlati szempontból a kibocsátó és a 
végrehajtó tagállamban egyaránt 
garantálják az ügyvédi segítség 
igénybevételéhez való jogot és a 
költségmentességet; 

42. megjegyzi az EJEB normáit, 
valamint az ügyvédi segítség 
igénybevételéhez való jogról szóló 
2013/48/EU irányelvben és a 
tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról 
szóló 2010/64/EU irányelvben 
meghatározott követelményeket; 
emlékeztet arra, hogy javítaná a képviselet 
minőségét, ha elegendő időt 
biztosítanának az ügy előkészítésére, 
valamint teljes körű és gyors hozzáférést 
biztosítanának az anyagokhoz; 
hangsúlyozza, hogy tekintettel az európai 
elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárások 
határokon átnyúló jellegére, amelyek 
gyakran olyan vádlottakat érintenek, akik 
nem beszélik a végrehajtó tagállam 
nyelvét, a tolmácsolási szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésnek az eljárás kezdeti 
szakaszában való biztosítása és különösen 
az ügyvédekkel való kommunikáció 
megkönnyítése a tisztességes eljárások 
alapvető biztosítéka és a 2010/64/EU 
irányelv szerinti követelmény; annak 
biztosítására kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mind jogi, mind 
gyakorlati szempontból a kibocsátó és a 
végrehajtó tagállamban egyaránt 
garantálják az ügyvédi segítség 
igénybevételéhez való jogot és a 
költségmentességet; 



AM\1222215HU.docx PE662.824v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Or. en



AM\1222215HU.docx PE662.824v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

13.1.2021 A9-0248/11

Módosítás 11
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások
(2019/2207(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
43 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

43. kijelenti, hogy az európai 
elfogatóparancs hatékony; úgy véli 
azonban, hogy az európai 
elfogatóparanccsal kapcsolatos fő kérdések 
annak koherenciájával és 
hatékonyságával kapcsolatosak, ahol még 
van mit javítani, még akkor is, ha 
korlátozott kérdések merültek fel az uniós 
értékeknek és az alapvető jogoknak való 
megfeleléssel kapcsolatban; 

43. kijelenti, hogy az európai 
elfogatóparancs hatékony; úgy véli 
azonban, hogy az európai 
elfogatóparanccsal kapcsolatos fő kérdések 
az uniós értékeknek és az alapvető 
jogoknak való megfeleléshez 
kapcsolódnak; hangsúlyozza azonban, 
hogy a koherencia és a hatékonyság 
kapcsán is vannak problémák; 

Or. en


