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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás 
Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási 
határozattervezetről
(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács tervezetére (11595/2015),

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az 
Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti 
rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács 
konzultált a Parlamenttel (C8-0303/2015),

– tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust 
létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra1 és különösen 
annak 26. cikke (2) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Unió Bíróságának 2015. április 16-i ítéletére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0000/2015),

1. jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 
jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 HL L 63., 2002.3.6., 1. o.
2 A C-317/13. sz. és a C-679/13. sz. Parlament kontra Tanács egyesített ügyekben (EU:C:2015:223) és a C-
540/13. sz. Parlament kontra Tanács (EU:C:2015:224) ügyben hozott ítéletek.
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INDOKOLÁS

A szóban forgó végrehajtási határozattervezet rögzíti a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(BPHH) és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás megkötését, amelyért az Európai 
Parlament eljárási szabályzatának VI. melléklete értelmében a Jogi Bizottság és az Eurojust 
felel.

Az egyetértési megállapodás célja az Eurojust és a BPHH közötti együttműködés 
előmozdítása, saját megbízatásaiknak megfelelően. 

Az egyetértési megállapodás 3. cikkének (5) bekezdése különös figyelmet érdemel, amiatt, 
hogy „az egyetértési megállapodásban említett információ- vagy tapasztalatcsere nem terjed 
ki az operatív információk – köztük azonosított vagy azonosítható természetes személlyel 
kapcsolatos adatok – átadásáraˮ.  Ezt a pontosítást az Eurojust közös ellenőrző szerve 
örömmel üdvözölte. Az előadó teljes mértékben egyetért e megközelítéssel, és felszólítja a 
Tanácsot, hogy legyen elővigyázatos az egyetértési megállapodás 3. cikkének (5) 
bekezdésében rögzített adatvédelmi garanciák gyakorlati megvalósítása során. 

A vitarendezésről szóló 6. cikk szintén figyelemreméltó rendelkezés. Ennek (1) bekezdése 
szerint az egyetértési megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban 
felmerülő vitás kérdéseket az Eurojust vagy a BPHH „képviselői közötti konzultációval és 
tárgyalássalˮ kell megoldani,  kizárva ezáltal bármilyen harmadik fél közvetítését. Mindez 
összhangban van a többi, ilyen jellegű megállapodással1. 

Ugyanezen cikk (2) bekezdése értelmében azonban amennyiben az egyetértési megállapodás 
rendelkezéseit súlyosan megsértik vagy az Eurojust vagy a BPHH szerint erre a közeljövőben 
előreláthatóan sor kerülhet, akkor bármelyikük ideiglenesen – az (1) bekezdésben említett 
konzultációk és tárgyalások idejére – felfüggesztheti az egyetértési megállapodás 
alkalmazását. Ilyen felfüggesztési záradék az Eurojust által kötött többi megállapodásban nem 
szerepel.  

A jelek szerint viszont az Eurojust és a BPHH azért döntött az egyetértési megállapodás 
megkötése mellett, mert – ahogy annak (6) preambulumbekezdése ezt megfogalmazza – 
„hajlandóak és készek arra, hogy saját célkitűzéseik eléréséhez segítséget jelentő stratégiai 
együttműködést alakítsanak ki egymássalˮ. Arra lehet tehát következtetni, hogy az Eurojust és 
a BPHH elismerik, hogy az egyetértési megállapodás feltételei – beleértve annak 6. cikkét is – 
hozzá fognak járulni feladataik jobb ellátásához. Ebből az következik, hogy az egyetértési 
megállapodás az Eurojust és a BPHH közös érdeke, ekképpen a Tanácsnak el kell azt 
fogadnia.  

1 Lásd például az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és az Eurojust közötti, együttműködésről szóló 
egyetértési megállapodás 9. cikkét, a Frontex és az Eurojust közötti, együttműködésről szóló egyetértési 
megállapodás 9. cikkét, valamint a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 
és az Eurojust közötti, együttműködésről szóló egyetértési megállapodás 7. cikkét. Kivételt képez az Eurojust és 
az Europol közötti egyetértési megállapodás 21. cikke, amely egy eseti bizottság közvetítését írja elő. 


