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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

A. mivel az európai elfogatóparancs és az uniós polgárság közötti összefüggés 
következtében az európai elfogatóparancs velejárója a személyek kölcsönös elismerés 
elvén alapuló szabad mozgásának; mivel a tagállamok közötti kölcsönös bizalom az 
európai elfogatóparancs hatékony működésének elengedhetetlen feltétele, és annak 
alapja az EUSZ-ben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogok 
közös tiszteletben tartása;

B. mivel a nemzeti igazságügyi hatóságok függetlenségének hiánya és a 
börtönkörülményekre vonatkozó európai és nemzetközi normák be nem tartása egyes 
tagállamokban az elmúlt években hozzájárult a kölcsönös bizalom aláásásához;

C. mivel az Egyesült Királyság hatóságai voltak felelősek jelentős számú európai 
elfogatóparancs kibocsátásáért és végrehajtásáért; mivel a jövőbeli kapcsolatokról szóló 
politikai nyilatkozat kimondja, hogy az Egyesült Királyság és az EU „átfogó, szoros, 
kiegyensúlyozott és kölcsönös bűnüldözési együttműködést és büntetőügyekben való 
igazságügyi együttműködést fognak folytatni’;

D. mivel az EU és az Egyesült Királyság közötti büntető igazságszolgáltatási 
együttműködésre vonatkozó új rendelkezésekről még folynak a tárgyalások;

E. mivel az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése az EUSZ 36. jegyzőkönyve 10. 
cikkének (4) és (5) bekezdését okafogyottá teszi;

1. emlékeztet arra, hogy az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat (a 
továbbiakban: a kerethatározat), amely büntetőügyekben a kölcsönös elismerésen 
alapuló egyik legrégebbi eszközt hozta létre, az igazságügyi együttműködés jelentős 
egyszerűsödéséhez vezető, sikeres eszköz, és hozzájárult az uniós tagállamok közötti 
átadási eljárások felgyorsításához a különböző országok közötti hagyományos kiadatási 
együttműködési rendszerekhez képest;

2. elismeri, hogy a kerethatározat a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló európai térség sarokköve, és megfelelő végrehajtása kulcsfontosságú a 
bűnüldöző hatóságok közötti zökkenőmentes együttműködés biztosításához;

3. elismeri, hogy a kerethatározat végrehajtása számos tagállamban jelentős terhet ró a 
jogrendszerre, különösen a saját állampolgárok kiadatása tekintetében; megjegyzi, hogy 
a kerethatározat jelentős különbségekre derített fényt a nemzeti büntető anyagi és 
eljárásjog terén;

4. úgy véli, hogy a határokon átnyúló dimenzióval rendelkező bűncselekmények – többek 
között a korrupcióval, az emberkereskedelemmel, a digitális bűncselekményekkel, a 
környezeti károkkal és a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos bűncselekmények – 
számának növekedése még inkább elengedhetetlenné teszi a jogállamiság és az alapvető 



PE648.270v02-00 4/8 AD\1215393HU.docx

HU

jogok tagállamok általi tiszteletben tartását, különösen az eljárási jogok tekintetében;

5. hangsúlyozza, hogy az átmeneti bel- és igazságügyi intézkedéseknek az EUSZ 36. 
jegyzőkönyvének VII. címével összhangban történő tényleges megszüntetése növeli a 
tagállamok azon felelősségét, hogy az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt 
lojális együttműködés elvének megfelelően tartózkodjanak minden olyan intézkedés 
elfogadásától, amely veszélyeztetné az Unió célkitűzéseinek, többek között az EUSZ 3. 
cikkében foglalt célkitűzéseknek a megvalósítását;

6. megjegyzi, hogy az európai elfogatóparancs alkalmazása a tagállamok közötti bizalom 
hiánya miatt még mindig nem meríti ki teljes körűen a benne rejlő lehetőségeket; kitart 
amellett, hogy a tagállamok felelősek a magas szintű kölcsönös bizalom biztosításáért, 
amely a Szerződések, az Alapjogi Charta és az uniós jogszabályok tiszteletben tartására 
vonatkozó kötelezettségükön alapul, valamint azon, hogy intézményeik elkötelezettek 
az uniós érékek, többek között a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása 
mellett (az EUSZ 2. és 6. cikke);

7. hangsúlyozza, hogy az európai elfogatóparancs rendszerének alapját képező kölcsönös 
elismerés elve a tagállamok abba vetett bizalmán alapul, hogy nemzeti jogrendszereik 
képesek biztosítani az uniós szinten, különösen a Chartában elismert alapvető jogok 
egyenértékű és hatékony védelmét;

8. kiemeli ezért az európai elfogatóparancs vonatkozásában, hogy a hatékony jogi védelem 
biztosítása érdekében a tagállamok kötelesek biztosítani az eljárási és alapvető jogok 
magas szintű védelmét és a jogállamiság tiszteletben tartását, valamint 
igazságszolgáltatásuk függetlenségét; tudomásul veszi az Európai Unió Bíróságának 
(EUB) ítélkezési gyakorlatában bekövetkezett jelentős fejleményeket, amelyek 
megerősítették ezeket az elveket;

9. hangsúlyozza, hogy a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmus létrehozása hozzá fog járulni a tagállamok közötti 
kölcsönös bizalom megerősítéséhez, ezzel javítva a kölcsönös elismerés elvének 
működését;

10. megjegyzi, hogy az EUSZ 2. cikkében rögzített uniós értékek bármely tagállam általi 
esetleges megsértése veszélyezteti a kerethatározat alkalmazását azáltal, hogy csökkenti 
ezt a bizalmat; ezért kitart amellett, hogy ezen értékek tiszteletben tartását valamennyi 
rendelkezésre álló nyomon követési és korrekciós mechanizmus alkalmazása révén 
biztosítani kell;

11. e tekintetben tudomásul veszi a Bizottság által 2019. júliusában bejelentett 
„jogállamisági felülvizsgálati ciklusra” vonatkozó kezdeményezést és a 2020. 
szeptember 30-i, minden tagállamra kiterjedő jogállamisági jelentést;

12. úgy véli, hogy a kerethatározat alkalmazását egy ilyen mechanizmus létrehozásának 
összefüggésében kell elemezni; felhívja a Bizottságot, hogy aktualizálja az európai 
elfogatóparancs kibocsátásáról és végrehajtásáról szóló kézikönyvét annak érdekében, 
hogy az tükrözze az ítélkezési gyakorlat e kérdéssel kapcsolatos jelentős fejleményeit;

13. úgy véli, hogy további horizontális intézkedéseket kell elfogadni a nemzeti büntető 
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igazságszolgáltatási rendszerekbe vetett kölcsönös bizalom növelése érdekében, ami 
hatékonyabb igazságügyi együttműködéshez vezet;

14. hangsúlyozza e tekintetben az ügynökségek, például az Európai Unió Büntető 
Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) és az olyan kezdeményezések – 
mint például az európai elfogatóparancsokkal foglalkozó koordinációs csoport 
közelmúltbeli létrehozása – fontos szerepét, amelyek célja a kölcsönös bizalom 
kialakítása;

15. emlékeztet annak fontosságára, hogy az európai elfogatóparancs hatálya alatt álló 
valamennyi személy számára garantálják eljárási jogaikat, beleértve az eljárással 
kapcsolatos tájékoztatáshoz, az ügyvéd általi tanácsadáshoz és képviselethez, a 
költségmentességhez, valamint a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogot;

16. hangsúlyozza, hogy amint a kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében felsorolt 
bűncselekményekre vonatkozó eljárási követelmények teljesülnek, a kölcsönös 
elismerés elvét – anélkül, hogy döntenének a vádak érdeméről – teljes mértékben 
alkalmazni kell, és minden kivételt megszorítóan kell értelmezni;

17. hangsúlyozza, hogy tovább kell javítani a kerethatározat alkalmazását, és ennek 
keretében érvényesíteni kell a gyanúsítottak eljárási jogait, garantálni kell a 
börtönkörülményekkel kapcsolatos minimumszabályok tiszteletben tartását, a „ne bis in 
idem” elv alkalmazását, valamint az elfogatóparancs végrehajtásának arra az esetre 
vonatkozó szabályait, ha az európai elfogatóparancsot olyan kiskorú személy ellen 
bocsátották ki, aki a végrehajtó tagállam joga szerint életkora miatt nem vonható 
büntetőjogi felelősségre az elfogatóparancs alapjául szolgáló cselekményekért;

18. emlékeztet arra, hogy a kerethatározatot a korábbi harmadik pillérhez tartozó 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében, a 
kormányközi együttműködés módszerének alkalmazásával fogadták el; elismeri annak 
előnyeit, hogy a kerethatározatot uniós rendeletként teljes mértékben a Lisszaboni 
Szerződés hatálya alá vonják az EUMSZ 288. cikke értelmében, és összhangba hozzák 
az EUSZ 36. jegyzőkönyve 10. cikkének (2) bekezdésével, ezáltal lehetővé téve az 
Európai Parlament számára, hogy társjogalkotóként járjon el;

19. meggyőződéssel vallja, hogy ez a „lisszabonosítási folyamat” jelentős előnyökkel járna 
a demokratikus legitimitás, a jogbiztonság és az átláthatóság tekintetében, növelné a 
koherenciát a rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott más büntetőjogi 
eszközökkel, és lehetővé tenné az „igazságügyi hatóság” mint önálló uniós jogi fogalom 
tisztázását; úgy véli, hogy e folyamat keretében többek között elő kell írni a kibocsátó 
hatóság számára, hogy következetesen alkalmazza az arányossági tesztet, az EUSZ 6. 
cikkével és az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban meg kell állapítani az 
átadás megtagadásának kifejezett okait, kifejezett jelentéstételi kötelezettségeket kell 
előírni a tagállamok számára az európai elfogatóparancsok kibocsátása és végrehajtása 
tekintetében, továbbá meg kell erősíteni a Bizottság végrehajtási hatásköreit; emlékeztet 
azonban arra, hogy ez a folyamat nem történhet annak kárára, hogy gyors javulást 
érjenek el a jelenlegi jogi keret alkalmazását illetően;

20. e tekintetben javasolja, hogy a jelenlegi jogalkotási ciklusban a Parlament tartson 
rendszeres meghallgatásokat a tagállamokkal és az Eurojusttal a kerethatározat 
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alkalmazásával kapcsolatos párbeszéd és átláthatóság fokozása érdekében;

21. támogatja a kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében felsorolt bűncselekmények 
listájának felülvizsgálatát az alkalmazásával kapcsolatos releváns tapasztalatokkal 
összhangban;

22. hangsúlyozza, hogy az Alapjogi Charta mint elsődleges jogforrás mindig elsőbbséget 
élvez az európai elfogatóparancsra vonatkozó bármely másodlagos jogszabállyal 
szemben; kitart amellett, hogy – amint azt a Charta 51. cikkének (1) bekezdése 
kimondja – a tagállamoknak és következésképpen bíróságaiknak tiszteletben kell 
tartaniuk a Chartát, amennyiben az uniós jogot hajtják végre, amely helyzet fennáll 
akkor, ha a kibocsátó igazságügyi hatóság és a végrehajtó igazságügyi hatóság a 
kerethatározat átültetése céljából elfogadott nemzeti jogi rendelkezéseket alkalmazza; 
úgy véli ezért, hogy az automatikus átadás kizárt, amint azt az EUB az Aranyosi-
ítéletben (C-404/15) megerősítette; kitart amellett, hogy mindig szükség van bírósági 
kontrollra többek között az elfogadott határozatot jogszerűségének, az illetékes hatóság 
bevonásának és az alapvető jogok tiszteletben tartásának ellenőrzése érdekében; 
megjegyzi, hogy amennyiben a végrehajtó tagállam igazságügyi hatósága bizonyítékkal 
rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a kibocsátó tagállamban fennáll az alapvető jogok 
megsértésének valós veszélye, az említett igazságügyi hatóság köteles értékelni e 
kockázat fennállását, amikor valamely személynek a kibocsátó tagállam hatóságainak 
való átadásáról határoz;

23. megjegyzi, hogy az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése lehetőséget teremt a 
büntető igazságszolgáltatási térség további egységesítésére; emlékeztet arra, hogy a 
jövőbeli kapcsolatokról szóló politikai nyilatkozat kimondja, hogy az Egyesült 
Királyság és az EU „átfogó, szoros, kiegyensúlyozott és kölcsönös bűnüldözési 
együttműködést és büntetőügyekben való igazságügyi együttműködést fognak 
folytatni”;

24. rámutat arra, hogy amennyiben az EU és az Egyesült Királyság az átmeneti időszak 
végéig nem tud új kiadatási megállapodást kötni egy átfogó partnerségi megállapodás 
keretében, a feleknek vissza kell térniük az Európa Tanács 1957. évi európai kiadatási 
egyezményéhez, amely a technikai eljárások helyett sokkal lassabb politikai és 
diplomáciai folyamatokat von maga után;

25. kitart amellett, hogy az EU és az Egyesült Királyság között a büntető igazságügyi 
együttműködés terén létrejött minden megállapodásnak többek között az alapvető 
jogokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásaikon – egyebek mellett az emberi jogok 
európai egyezménye Egyesült Királyság általi tiszteletben tartása és alkalmazása 
folytatásán, a ne bis in idem elv és az eljárási jogok tiszteletben tartásán –, valamint az 
EUB e téren betöltött szerepén kell alapulnia.
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