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JAVASLATOK

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

A. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 86. cikke kifejezetten és 
hivatalosan rendelkezik az Európai Ügyészség felállításáról és meghatározza az 
alkalmazandó jogalkotási eljárást és eszközt, valamint a jövőbeli Európai Ügyészség 
jogosultságát és hatásköreit;

B. mivel fontos, hogy az EU és tagállamai hatékony és elrettentő módon tárják fel és 
üldözzék az EU pénzügyi érdekeit sértő csalásokat valamennyi tagállam uniós 
költségvetést támogató adófizetőinek védelme érdekében;

C. mivel az EUMSZ 86. cikke kifejezetten előirányozza a megerősített együttműködés 
lehetőségét egyet nem értés esetén;

D. mivel a megerősített együttműködés olyan eljárás, amelyben legalább kilenc tagállamnak 
valamely területen lehetősége nyílik fejlettebb együttműködés kialakítására az EU 
struktúráin belül, de a többi tagállam bevonása nélkül; mivel a megerősített 
együttműködés a benne részt vevő tagállamoknak lehetővé teszi egy közös cél vagy 
kezdeményezés végrehajtását, illetve tárgyalások zsákutcába jutásának vagy másik 
tagállam vagy tagállamok általi blokkolásának meghaladását akkor, amikor az 
egyhangúság követelménye érvényesül; mivel az Európai Unióról szóló szerződés 20. 
cikkének (4) bekezdése szerint a megerősített együttműködés keretében elfogadott jogi 
aktusok csak a résztvevő tagállamokat kötik; mivel a megerősített együttműködés azokra a 
területekre korlátozódik, amelyekre vonatkozóan az EU nem rendelkezik kizárólagos 
hatáskörrel;

E. mivel az EUMSZ 328. cikkének (1) bekezdése alapján a „Bizottság és a megerősített 
együttműködésben részt vevő tagállamok gondoskodnak annak előmozdításáról, hogy az 
együttműködésben a lehető legtöbb tagállam részt vegyen”;

1. megerősíti, hogy a Parlament határozottan támogatja a hatékony és független Európai 
Ügyészség létrehozását annak érdekében, hogy csökkenjen az uniós költségvetés védelmét 
célzó nemzeti bűnüldözési erőfeszítések jelenlegi széttagoltságának mértéke, valamint 
hogy fokozódjon a csalások elleni küzdelem az Európai Unióban;

2. emlékeztet rá, hogy a Parlament három állásfoglalást fogadott el (2015. április 29-én1, 
2016. október 5-én2 és 2017. október 5-én3) az Európai Ügyészség felállításával 
kapcsolatban; elismeri, hogy a Parlament – az említett állásfoglalásokban kifejtett – 
felvetéseinek egy része bizonyos mértékben bekerült a tárgyalások eredményeképpen a 
Tanács által elfogadott végleges szövegbe; felhívja a Tanácsot, hogy a jövőben mielőtt a 
végleges szöveggel kapcsolatban egyetértés iránti kérelemmel a Parlamenthez fordul, 
esetlegesen kezdeményezzen a Parlementtel megerősített együttműködési eljárást, aminek 

1 HL C 346., 2016.9.21., 27. o.
2 HL C 215., 2018.6.19., 18. o.
3 HL C 346., 2018.9.27., 246. o. 
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révén biztosítható lenne az uniós társ-jogalkotók közötti legteljesebb együttműködés;

3. sajnálja azonban, hogy annak ellenére, hogy a Parlament konstruktív és kiegyensúlyozott 
módon közelítette meg a megerősített együttműködési eljárást, a Tanács kevés érdeklődést 
mutatott az iránt, hogy a Parlamenttel a tárgyalások eredményeképpen véglegesített 
szöveghez szükséges parlamenti egyetértés iránti kérelmet megelőzően formális 
kapcsolatba lépjen;

4. üdvözli, hogy már 22 tagállam kész részt venni az Európai Ügyészséggel kapcsolatos 
megerősített együttműködésben, és emlékeztet az Európai Ügyészség inkluzív jellegére; 
ösztönzi a nem résztvevő tagállamokat a minél előbbi csatlakozásra annak érdekében, 
hogy javuljon az Európai Ügyészség hatékonysága;

5. megállapítja, hogy felállítása három évig tartó szakaszának lezárulta után az Európai 
Ügyészség a tervek szerint 2020 végére lesz képes feladatait ellátni, mely időpontig a 
végrehajtás bármiféle értékelése korai lenne;

6. hangsúlyozza, hogy az Európai Ügyészség működtetése tényleges és hatékony 
együttműködést igényel közte és a nemzeti ügyészségek között, valamint az uniós 
ügynökségekkel, így az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) és az Eurojusttal;

7. szoros figyelemmel követi az Európai Ügyészség felállítását célzó valamennyi eddigi 
lépést, beleértve az európai főügyész és az európai ügyészek kiválasztására és 
kinevezésére vonatkozó intézkedéseket, csakúgy mint a pénzügyi intézkedéseket;

8. felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen és kimerítően tájékoztassa a Parlamentet az 
Európai Ügyészség felállításának és intézményi felépítésének minden lépéséről 
megbízatása esetleges – a határokon átnyúló terrorizmus elleni küzdelem tekintetében 
történő – kibővítésének fényében;

9. üdvözli, hogy 18 tagállam kész részt venni a házastársi és bejegyzett élettársi kapcsolatok 
vagyonjogi rendszerére vonatkozó – 2019. január 29-től alkalmazandó – megerősített 
együttműködésben; hangsúlyozza, hogy szükség van az alapvető jogok – beleértve a 
magán- és a családi élethez való jogot – védelmére, valamint a megkülönböztetés 
tilalmára.
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