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INDOKOLÁS – TÉNYÖSSZEFOGLALÓ ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK

Eljárás és források

Az európai elfogatóparancsról szóló 2002. évi kerethatározat az első kölcsönös elismerési 
eszköz az uniós büntetőjog területén, és így ezzel az eszközzel kapcsolatba áll rendelkezésre a 
legtöbb tapasztalat a kölcsönös elismerés kérdésével kapcsolatban. A kerethatározat a korábbi 
EUSZ 31. cikkének a) és b) pontján, valamint 34. cikke (2) bekezdésének b) pontján alapul, 
és arra a Bizottság a korábbi harmadik pillér keretében tett javaslatot. Az átültetés határideje 
2003. december 31-e volt. A tagállamok így 16 év tapasztalataival rendelkeznek az említett 
eszközzel kapcsolatban. Az eszközben valamennyi tagállam részt vesz. E jelentés lehetőséget 
kínál annak értékelésére, hogy az érintett tagállamokban hogyan alkalmazták a 2002/584/IB 
kerethatározat által létrehozott mechanizmust.
 
A fentiek szerint ez az eszköz a kölcsönös elismerés elvén alapul, ami azt jelenti, hogy az 
egyik tagállamban kibocsátott európai elfogatóparancsokat – bizonyos különleges esetek 
kivételével – egy másik tagállamban közvetlenül el kell ismerni és végre kell hajtani. 

A jelentés az alábbiak megvizsgálására terjed ki:

 a tagállami szintű végrehajtás során fellépő akadályok;

 a kiegészítő eszközökkel való kapcsolat;

 az európai elfogatóparancsok végrehajtása során a tagállamok által alkalmazható 
intézkedések különbözőségéhez kapcsolódó kihívások;

 az eszköz hatása az alapvető jogok védelmét illetően;

 ajánlások arra vonatkozóan, hogyan lehet felülkerekedni a végrehajtás során 
jelentkező különböző kihívásokon.

Az előadó az információgyűjtés során többek között az alábbi forrásokra támaszkodott:

 széles körű eszmecsere az érdekelt felekkel a LIBE bizottság 2020. február 20-i 
ülésén;

 a Parlament Kutatószolgálata által 2020 júniusában közzétett utólagos hatásvizsgálat;

 információcsere az érintett érdekelt felekkel, köztük az Európai Bizottsággal, az 
Eurojusttal, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, tudományos szakemberekkel 
(beleértve az európai elfogatóparancsról szóló 2016. évi európai parlamenti jelentést 
is), valamint az eszközt használó gyakorlati szakemberekkel; 

- a Bizottság 2020. július 2-i végrehajtási jelentése.

Az európai elfogatóparancs végrehajtásának általános áttekintése
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Az európai elfogatóparancsról szóló 2002/584/EU kerethatározat 2004. évi hatálybalépése óta 
jelentős mennyiségű adat keletkezett, bár néha problémát jelent az összegyűjtött adatok 
koherenciája és helyes értelmezése, így például a kibocsátott és a végrehajtott európai 
elfogatóparancsok közötti statisztikai eltérés, amelynek következtében a számok első 
pillantásra azt a téves benyomást kelthetik, hogy a megfelelési arány alacsony. A Bizottság 
magyarázata szerint nem ez a helyzet. A nemzeti bíróságok és az Európai Unió Bírósága 
számos ítéletet hoztak továbbá, amelyekben tovább pontosítanak néhány kérdést, és 
rámutatnak a lehetséges javítások vagy konszolidáció szükségességére. A gyakorló 
szakemberek és az uniós szervek – például az Eurojust – továbbá jelentős mennyiségű 
szaktudást halmoztak fel: az Eurojust például még az Európai Unió Bíróságának az európai 
elfogatóparanccsal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatáról szóló útmutatót is közzétett. A kérdést 
a nem kormányzati szervezetek – köztük a Fair Trials International, a CCBE 2016. évi 
jelentése és mások – is alaposan elemezték.

Ezen adatok alapján megállapítható, hogy az európai elfogatóparancs általában véve 
kielégítően működik. Egyes területek esetében további pontosításokra van szükség az 
eszközök alkalmazása tekintetében. A következő területekről van szó:

- a „ne bis in idem” elv meghatározása; az Európai Unió Bírósága a múltban – az 
európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat 3. cikkének (2) bekezdése szerinti „ne 
bis in idem” elv alapján – egyértelműen meghatározta a kötelező el nem ismerés 
kérdését, amely keretében tisztázni kellett az „ugyanazon cselekmény” és a „büntetés 
végrehajtása” fogalmát;

- több különböző tagállamból származó európai elfogatóparancs kibocsátása és azok 
sorrendje;

- az arányosság kérdése – európai elfogatóparancs kibocsátása kisebb súlyú 
bűncselekmények esetén egyes tagállamokban; a kérdéssel foglalkozik az európai 
elfogatóparancsról szóló kézikönyv;

- az el nem ismerés további, az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározatban 
kifejezetten nem említett, alapvető jogokat érintő indokai, például a 
börtönkörülmények vagy az igazságszolgáltatás függetlensége; az Európai Unió 
Bírósága egyértelművé tette, hogy az emberi jogok európai egyezményének 3. cikke (a 
Charta 4. cikke) teljes mértékben alkalmazandó a börtönkörülmények és a tisztességes 
eljárás bizonyos alapvető biztosítékai – például az igazságszolgáltatás függetlensége 
és pártatlansága – tekintetében, amivel az Európai Unió Bírósága (az Emberi Jogok 
Európai Bírósága által alkalmazott, az igazságszolgáltatás nyilvánvaló megtagadására 
vonatkozó mércénél) enyhébb értékelési mércét alkalmazott;

- az igazságügyi hatóság fogalmának meghatározásával kapcsolatban az Európai Unió 
Bírósága egyértelművé tette, hogy kibocsátó hatóság csak független ügyész vagy bíró 
lehet; e tekintetben az Eurojust útmutatót készített a különböző nemzeti ügyészségi 
rendszerek értelmezéséhez;

- a kettős büntethetőség kérdése a listán szereplő azon 32 bűncselekményen kívüli 
bűncselekmények értékelése tekintetében, amelyek esetében a kettős büntethetőség 
kizárt;
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- a gyanúsított jogaira vonatkozó egyéb eszközökkel – például a büntetőeljárás során a 
tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló irányelvvel, a büntetőeljárás során a 
tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelvvel és az ügyvédi segítség igénybevételéről 
szóló irányelvvel –, valamint más kölcsönös elismerési eszközökkel – például a 
kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket 
kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az 
Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. 
november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározattal vagy az európai nyomozási 
határozatról szóló 2014/41/EU irányelvvel – való összhang kérdése:

- az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó egyes fogalmak közös értelmezésének 
kérdése, mint például az európai elfogatóparancsok közös értelmezése a büntetőeljárás 
során (és a „tárgyalásra érett” fogalma), a járulékos bűncselekmények kérdése, a 
határidők és az értesítési követelmények stb.

Az előadó fő megállapítása és ajánlása

A fentiek alapján az előadó rá kíván mutatni az alábbiakra:

a) Általános kérdések

A rendelkezésre álló statisztikák alapján az európai elfogatóparancsra vonatkozó rendszer 
sikeres, és a fennálló korlátozott problémák ezt nem kérdőjelezik meg. Az egyik legfontosabb 
hozzáadott érték, hogy minden uniós tagállam vonatkozásában alkalmazandó; e tekintetben a 
korrekcióknak és javításoknak ezt figyelembe kell venniük és erre kell épülniük.

b) A múlt jogi kérdései, az Európai Unió Bíróságának szerepe, valamint más nem kötelező erejű 
jogi eszközök

Számú nyitott jogi kérdés kezelhető volt a nemzeti bíróságok és az Európai Unió Bírósága 
közötti együttműködés keretében előzetes kérdések útján; a válaszok alapján kidolgozták a 
„kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalmának meghatározását (bíróságok és független 
ügyészek); kiemelték a kínzás, az embertelen és megalázó bánásmód tilalmát a 
börtönkörülmények tekintetében, valamint a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek 
függetlenségének fontosságát; pontosították a „ne bis in idem” elv tartalmát; valamint tisztázták 
annak más eszközökhöz (a szabadságvesztés-büntetések elismeréséről) stb. fűződő kapcsolatát. 
A múltban a felmerülő kérdéseket nem kötelező erejű intézkedések – például az európai 
elfogatóparancsról szóló kézikönyvek, az Eurojust tájékoztatói, a bírák és szakértők képzése – 
útján is tisztázni lehetett.

c) Kettős büntethetőség, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térség továbbfejlesztése
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A kettős büntethetőség bizonyos esetekben problémát jelentett, főként az ellenőrzés 
hatókörének eltérő értelmezése és az ellenőrzés alól kivont 32 bűncselekmény kategóriájának 
kérdése tekintetében; e tekintetben szükségesnek tűnik némi gyakorlati és bírósági pontosítás. 
E tekintetben és a további integráció fényében fontolóra kell venni a 32 bűncselekményt 
tartalmazó lista esetleges bővítését (például a gyűlölet-bűncselekményekkel vagy a tagállamok 
közrendje és alkotmányos rendje elleni bűncselekményekkel), vagy akár az európai 
elfogatóparancsról szóló kerethatározatban más, az európai elfogatóparancsról szóló eredeti 
bizottsági javaslat (COM(2001)0522) 27. és 28. cikkében előirányozott ún. „negatív listán” 
alapuló megközelítést kellene alkalmazni e kérdéssel kapcsolatban. A Bizottság ott kijelentette, 
hogy: „A 27. cikk alapján minden tagállam listát állíthat össze azokról a magatartási formákról, 
amelyek tekintetében előre kijelenti, hogy megtagadja az európai elfogatóparancsok 
végrehajtását („negatív listás” rendszer). A lista meghatározat olyan magatartásformákat, 
amelyek a listát összeállító tagállamban nem minősülnek bűncselekménynek, míg más 
tagállamokban annak minősülnek. Jellemzően az évek során dekriminalizált bűncselekmények 
(abortusz, kábítószer-használat, eutanázia stb.) jelennének meg a listán. Ezekben az esetekben 
a dekriminalizáció az államon belüli demokratikus vita eredményének tekinthető, 
következésképpen az adott állam a továbbiakban nem hajlandó együttműködni más, a kérdéses 
magatartásformát továbbra is bűncselekménynek tekintő államokkal. A lista kitér továbbá a 
büntetőjogi felelősség általánosabb szempontjaira is, például a felelősség alsó korhatárára. A 
bűncselekmények e cikkben meghatározott listáját közölni kell a Tanács Főtitkárságával és a 
Bizottsággal, és azt közzé kell tenni. A jegyzék közzétételét követően azonban legalább három 
hónapnak el kell telnie ahhoz, hogy a tagállam hivatkozhasson az abban foglalt kivételekre.”

d) Koherencia

Az előadó úgy véli, hogy az egyik fő kérdés az alkalmazás koherenciája. A probléma gyakran 
nem az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat önmagában véve, hanem az egyes 
fogalmak eltérő értelmezése, valamint az, hogy a Bizottságnak iránymutatást kell nyújtania és 
– szükség esetén – kötelezettségszegési eljárást kell indítania a közös értelmezés biztosítása 
érdekében.

E tekintetben fontos, hogy egyértelmű és koherens jövőkép álljon rendelkezésre az uniós 
büntetőjogra, valamint kölcsönös elismerésre vonatkozóan a büntetőjog területén, figyelembe 
véve a büntetőjogban az eljárási és alapvető jogok harmonizációjának jelenlegi szintjét is. A 
koherens álláspont megköveteli, hogy ugyanazt a megoldást alkalmazzák a kölcsönös 
elismerésre vonatkozó különböző eszközök tekintetében, az eseti megoldások használata nem 
tekinthető megfelelő jogalkotásnak, és nem segítik a gyakorló szakembereket sem. Idevágó 
példa, hogy az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat kötelező és nem kötelező okokat 
is használ az elismerés megtagadásával kapcsolatban, más eszközök azonban kizárólag nem 
kötelező okokat alkalmaznak; az elismerés alapvető jogon alapuló megtagadásának 
szisztematikus használata és meghatározása; az el nem ismerés alapjául szolgáló indokok 
azonos katalógusa stb. 

A koherenciával kapcsolatban azonosított problémákat gyakorlati intézkedések (a gyakorló 
szakemberek képzése), nem kötelező jogi eszközök (kézikönyvek és ajánlások), esetleg 
pontosan célzott jogalkotás (az igazságügyi hatóság, a „ne bis in idem”, az alapvető jogok stb. 
fogalmának meghatározása) és kiegészítő jogszabályok (előzetes letartóztatás) útján kell 
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kezelni. Közép- és hosszú távon uniós büntetőjogi kódexet is létre kell hozni.

e) Képzés

Az európai elfogatóparancs megfelelő alkalmazásának egyik legfontosabb eleme a képzés. Az 
elmúlt években sokat tettek a – Bizottság által társfinanszírozott – Európai Igazságügyi Képzési 
Hálózathoz hasonló platformokon keresztül, amelyek a nyelvi képzés mellett speciális képzést 
vezettek be a bírák és ügyészek számára a kölcsönös elismerés uniós eszközeiről. Sajnos nem 
minden tagállam és igazságügyi oktatási intézmény vesz részt rendszeresen ilyen képzésben. E 
tekintetben fontolóra kell venni egy további, valamennyi uniós tagállamra kiterjedő uniós 
platform létrehozását, amelynek célja az információcsere és a tanulás, beleértve az európai 
elfogatóparancsokkal kapcsolatos különböző nemzeti joggyakorlatok áttekintését is.

f) Az eljárási jogok és garanciák összehangolása, valamint a kölcsönös bizalom

A probléma gyakran nem az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat, hanem az egyes 
közös alapvető eljárási jogok és normák harmonizációjának hiánya következtében a kölcsönös 
bizalom hiánya. Bizonyos eredményeket sikerült elérni a gyanúsítottak eljárási jogairól szóló 
hat irányelv, az áldozatok jogairól szóló irányelv, valamint egyes bűncselekményeknek az 
EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdése szerinti harmonizációja révén. Prioritásként értékelni kell 
azonban kiegészítő jogszabályok kidolgozását a bizonyítékok elfogadhatósága terén (a 
jogerős ítéletekkel és azok kölcsönös elismerésével kapcsolatos közös normák fontossága), és 
még inkább az előzetes letartóztatás tekintetében. Az előzetes letartóztatás szakaszában 
tapasztalt börtönkörülmények tekintetében jogalapot jelent az EUMSZ 82. cikkének (2) 
bekezdése. E mércéknek a lehető legszigorúbb normák, nem pedig a legkisebb közös nevező 
elérésére kell irányulniuk. El kell kerülni, hogy – amint az egyes korábbi irányelvek esetében 
történt – a homályosan meghatározott kivételeket a tagállamok széles körben alkalmazzák 
(mint például az ügyvédi segítséghez való jog korlátozása a tárgyalást megelőző szakaszban). 
E tekintetben a Bizottságnak sürgősen figyelmeztetnie kell azokat a tagállamokat, amelyek 
nem ültették át a közös normákat, és szükség esetén kötelezettségszegési eljárást kell 
indítania. A kölcsönös bizalmat kizárólag a közösen megállapított normák teljes körű 
betartása segítheti elő.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások végrehajtásáról
(2019/2207(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 3., 6. és 7. cikkére és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 82. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

– tekintettel az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról 
szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatra1,

– tekintettel a személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés 
elvének az érintett személy megjelenése nélkül lefolytatott eljárásokat követően hozott 
határozatokra való alkalmazásának előmozdítása tekintetében a 2002/584/IB, a 
2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB és a 2008/947/IB kerethatározat 
módosításáról szóló, 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározatra2,

– tekintettel az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások 
végrehajtásáról szóló bizottsági jelentésekre (COM(2005)0063 és SEC(2005)0267, 
COM(2006)0008 és SEC(2006)0079, COM(2007)0407 és SEC(2007)0979 és 
COM(2011)0175 és SEC(201)0430),

– tekintettel az európai elfogatóparancs kibocsátásáról és végrehajtásáról szóló kézikönyv 
felülvizsgált változatára,

– tekintettel az EU-n belüli börtönkörülményekről szóló, 2011. december 15-i 
állásfoglalására3, valamint a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az európai elfogatóparancs 
felülvizsgálatáról szóló, 2014. február 27-i állásfoglalására4,

– tekintettel a büntetőeljárásokban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak 
megerősítését célzó 2009. évi tanácsi ütemtervre5,

– tekintettel a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való 
jogról szóló, 2010. október 20-i 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre6,

– tekintettel a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 
2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre7,

– tekintettel a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó 

1 HL L 190., 2002.7.18., 1. o.
2 HL L 81., 2009.3.27., 24. o.
3 HL C 168. E, 2013.6.14., 82. o.
4 HL C 285., 2017.8.29., 135. o.
5 HL C 295., 2009.12.4., 3. o.
6 HL L 280., 2010.10.26., 1. o.
7 HL L 142., 2012.6.1, 1. o.
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eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely 
harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a 
szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való 
kommunikációhoz való jogról szóló, 2013. október 22-i 2013/48/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre8,

– tekintettel a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai 
elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek költségmentességéről 
szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1919 európai parlamenti és tanácsi irányelvre9,

– tekintettel az Európai Parlament Kutatószolgálatának (EPRS) az európai 
elfogatóparancsról szóló, 2020. júniusi európai végrehajtási értékelésére,

– tekintettel az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról 
szóló, 2002. június 13-i tanácsi kerethatározat végrehajtásáról szóló, 2020. július 2-i 
bizottsági jelentésre (COM(2020)00270),

– tekintettel az európai elfogatóparancs európai hozzáadott értékének az EPRS kérésére 
2014 januárjában elvégzett értékelésére,

– tekintettel a kölcsönös értékelések „Az európai elfogatóparancs gyakorlati 
alkalmazásáról és a tagállamok közötti megfelelő átadási eljárásokról” tárgyú negyedik 
fordulójáról szóló, 2009. május 27-i tanácsi zárójelentésre, 

– tekintettel a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó 
eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely 
harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a 
szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való 
kommunikációhoz való jogról szóló, 2013. október 22-i 2013/48/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló, 2019. szeptember 26-i bizottsági jelentésre 
(COM(2019)0560), 

– tekintettel a kölcsönös elismerés büntetőügyekben – „A kölcsönös elismerés 
előmozdítása a kölcsönös bizalom erősítése révén” című, 2018. december 13-i tanácsi 
következtetésekre10, 

– tekintettel az áldozatok jogaira vonatkozó uniós stratégiára (2020–2025) 
(COM(2020)0258),

– tekintettel az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről 
(Eurojust) szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1727 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre11,

– tekintettel az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések 
vagy bánásmódok elleni egyezményéhez csatolt 2002. évi fakultatív jegyzőkönyvre,

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére, valamint az Elnökök Értekezlete 2002. 

8 HL L 294., 2013.11.6., 1. o.
9 HL L 297., 2016.11.4, 1. o.
10 HL C 449., 2018.12.13., 6. o.
11 HL L 295., 2018.11.21., 138. o.
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december 12-i ülésén hozott, a saját kezdeményezésű jelentések engedélyezésére 
vonatkozó eljárásról szóló határozatának 1. cikke (1) bekezdésének e) pontjára és 3. 
mellékletére,

– tekintettel az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-
0000/2020),

A. mivel az európai elfogatóparancs egyszerűsített és gyorsított bírósági átadási eljárás, 
amely elindítása óta a büntetőügyekben való kölcsönös elismerés kiemelt és 
leggyakrabban használt eszköze;

B. mivel az európai elfogatóparancs sikeres, és a kiadatásokat átadásokkal váltotta fel; 
mivel az érintett hozzájárulása nélkül végrehajtott átadások időtartama átlagosan 40 
napra csökkent;

C. mivel a büntetőügyekben folytatott uniós igazságügyi együttműködés az Európai 
Tanács 1999. évi tamperei ülésén bevezetett kölcsönös elismerésen alapul; mivel a 
Lisszaboni Szerződés jelentősen megváltoztatta az Unió jogköreit, és az EUMSZ 82. 
cikkében kifejezett jogalapot biztosított;

D. mivel a kölcsönös elismerés nem új keletű, hanem az áruk, a személyek, a 
szolgáltatások és a tőke szabad mozgása területén fejlődött ki (Cassis de Dijon-logika);

E. mivel a kölcsönös elismerés a más tagállamokból származó bírósági határozatok 
közvetlen elismerését jelenti, az elismerés megtagadása pedig a kivétel; mivel ez 
magában foglalja az illetékes igazságügyi hatóságok közötti együttműködést is;

F. mivel a kölcsönös elismerés a jogállamiság és az alapvető jogok közös értelmezésén 
alapuló kölcsönös bizalom következménye; mivel a bizalom megerősítése 
kulcsfontosságú az európai elfogatóparancs zökkenőmentes működéséhez;

G. mivel az európai elfogatóparancs a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség létrehozásának alapja; mivel annak helytelen alkalmazása romboló 
hatással lehet a schengeni térség működésére;

H. mivel az egyenlőségközpontú Uniónak védelmet kell biztosítania a bűncselekmények 
valamennyi áldozata számára12;

I. az európai elfogatóparancs alkalmazásával kapcsolatos legtöbb kérdést – például a „ne 
bis in idem” elvét13, az igazságügyi hatóság fogalmát14, az elsőbbség elvét és az uniós 
harmonizációt15, az igazságszolgáltatás függetlenségét16, az alapvető jogokat17, a kettős 

12 Az áldozatok jogaira vonatkozó uniós stratégia (2020–2025).
13 C-261/09. sz. Mantello ügy.
14 C-453/16. PPU. sz. Özçelik ügy. C-452/16. PPU. sz. Poltorak ügy; C-477/16. PPU. sz. Kovalkovas ügy; C-
508/18. és C-82/19. PPU. sz. OG és PI egyesített ügyek.
15 C-399/11. sz. Melloni ügy, vagy C-42/17. sz. M.A.S. és M.B. ügy.
16 C-216/18. PPU. sz. igazságügyi és esélyegyenlőségi miniszter ügy.
17 C-404/15. és C-659/15. PPU. sz. Aranyosi and Căldăraru egyesített ügyek. C-128/18. sz. Dorobantu ügy.
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büntethetőséget18 és az uniós polgárok harmadik országoknak történő kiadatását19 – az 
Európai Unió Bírósága már tisztázta;

J. mivel a kettős büntethetőség a nemzetközi kiadatáshoz kapcsolódó fogalom, amely 
nehezen egyeztethető össze a kölcsönös elismeréssel; mivel a kettős büntethetőség 
ellenőrzése nélküli bűncselekmények listáját újra kell értékelni; mivel a Bizottság 
eredeti javaslatában az átadás megtagadását lehetővé tevő esetek kimerítő listája 
(„negatív lista”) szerepel;

K. mivel a kölcsönös elismeréshez a büntető anyagi jog és az eljárásjog harmonizációja 
szükséges; mivel az elmúlt néhány évben előrelépés történt, így például az eljárási 
jogokról szóló hat irányelv, az áldozatok jogairól szóló 2012/29/EU irányelv20 és a 
bűncselekmények harmonizációja;

L. mivel a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban 
ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról szóló 2013/48/EU irányelv egyes 
rendelkezéseivel kapcsolatban nehézségek tapasztalhatók;

M. mivel más eszközök – például az európai nyomozási határozatról szóló 2014/41/EU 
irányelv21 és a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok 
kölcsönös elismeréséről szóló (EU) 1805/2018 rendelet22 – tisztáztak az európai 
elfogatóparancs tekintetében felmerülő egyes kérdéseket;

N. mivel a kölcsönös elismerés megköveteli, hogy a gyakorló szakemberek képzésben 
részesüljenek az uniós jog területén; 

O. mivel az Eurojust általi támogatás és koordináció a kölcsönös elismerés hasznos 
eszközének bizonyult; mivel az Eurojust megbízatása független az Európai 
Ügyészségtől;

P. mivel az adat-összehasonlítások az európai elfogatóparancsok számának növekedését 
mutatják;

Q. mivel az európai elfogatóparancsok harmonizált végrehajtása meg fogja akadályozni a 
legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztását;

Az európai elfogatóparancs végrehajtásának általános értékelése

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az európai elfogatóparancs jelentős eredmény, valamint 
hatékony és nélkülözhetetlen eszköz; kijelenti, hogy az európai elfogatóparancs 
jelentősen javította az átadásokkal kapcsolatos együttműködést;

2. rámutat egyes különös problémák fennállására, úgy véli, hogy ezek nem kérdőjelezik 

18 C-289/15. sz. Grundza ügy.
19A C-182/15. sz. Petruhhin ügyben 2016. szeptember 6-án hozott ítélet; a C-191/16. sz. Pisciotti ügyben 2018. 
április 10-én hozott ítélet; a C-247/17. sz. Raugevicius ügyben 2018. november 13-án hozott ítélet és a Bíróság 
(nagytanács) által a C-897/19. PPU. sz. Ruska Federacija ügyben 2020. április 2-án hozott ítélet stb.
20 HL L 315., 2012.11.14., 57. o. 
21 HL L 130., 2014.5.1., 1. o.
22 HL L 303., 2018.11.28., 1. o.
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meg a rendszert;

3. megjegyzi, hogy e problémák a börtönkörülményekhez, az arányossághoz, a 
szabadságvesztés-büntetések végrehajtásához23, a határidőkhöz24 és az érintett személy 
távollétében hozott határozatokhoz kapcsolódnak; elismeri, hogy egyes esetekben 
felmerült a kettős büntethetőség kérdése25;

4. megjegyzi, hogy a problémákat nem kötelező jogi eszközök (az európai 
elfogatóparancsról szóló kézikönyv), kölcsönös értékelések, az Eurojust 
segítségnyújtása, az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata és a kiegészítő 
jogszabályok (a 2009/299/IB kerethatározat és a 2013/48/EU irányelv) kombinációjával 
oldották meg;

5. rámutat arra, hogy az európai elfogatóparancsot meg kell erősíteni, mivel abban 
valamennyi tagállam részt vesz;

6. megjegyzi, hogy a Szerződések (21. és 22. jegyzőkönyv) két tagállam számára 
biztosítanak különleges státuszt – Írország dönthet a részvételről, Dánia pedig nem vesz 
részt az uniós büntetőjogban; kiemeli a bel- és igazságügy területén a következetesség 
biztosításának fontosságát;

7. hangsúlyozza, hogy az európai elfogatóparanccsal nem szabad visszaélni kisebb súlyú 
bűncselekmények tekintetében; sürgeti a kisebb beavatkozással járó jogi eszközök 
alkalmazását; rámutat, hogy a kibocsátó hatóságoknak arányossági ellenőrzéseket kell 
végezniük;

8. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió Bírósága szerint az európai elfogatóparancs 
végrehajtásának megtagadása kivételt jelent a kölcsönös elismerés alól, és azt 
megszorítóan kell értelmezni26;

Ajánlások az európai elfogatóparancs működésének javítására

9. felszólítja a Bizottságot, hogy bocsásson rendelkezésre érthető adatokat, mivel a 
meglévő adatok zavarosak, és hamis benyomást kelthetnek az európai 
elfogatóparancsok hatékonyságával (illetve annak hiányával) kapcsolatban; felszólítja a 
tagállamokat, hogy gyűjtsenek és továbbítsanak adatokat a Bizottság részére;

10. rámutat, hogy a kettős büntethetőség ellenőrzése korlátozza a kölcsönös elismerést, és 
azt – az Európai Unió Bírósága szerint – megszorítóan kell értelmezni; megjegyzi, hogy 
a kölcsönös elismerésnek ideális esetben automatikusan kell működnie27;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy elemezze a tagállamokban gyakori bűncselekményeket, 
és vizsgálja meg a kettős büntethetőség ellenőrzését nem igénylő bűncselekmények 
listája kibővítésének lehetőségét; hangsúlyozza, hogy fontos értékelni további 
bűncselekmények – például egyes környezetkárosító bűncselekmények (pl. a hajók által 

23 Az Európai Unió Bírósága, C-579/15. sz. Poplawski ügy.
24 Az Európai Unió Bírósága, C-168/13. PPU. sz. Jeremy F. ügy.
25 A C-289/15. sz. Grundza ügy iránymutatásával, hivatkozva a 2008/909/IB tanácsi kerethatározatra.
26 Lásd például a C-216/18. PPU. sz. igazságügyi és esélyegyenlőségi miniszter ügyet.
27 Lásd például a büntetőügyekben hozott jogerős határozatok kölcsönös elismeréséről szóló, 2000. július 26-i 
bizottsági közleményt (COM(2000)0495).
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okozott szennyezés), a gyűlölet-bűncselekmények, a szexuális visszaélés, a digitális 
eszközökkel elkövetett bűncselekmények, mint például a személyazonosság-lopás, a 
közrend és a tagállamok alkotmányos rendje elleni bűncselekmények, a népirtás, az 
emberiesség elleni bűncselekmények és a háborús bűncselekmények – felvételét; 

12. felszólítja a Bizottságot, hogy elemezze az európai elfogatóparancsról szóló 
kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott hároméves küszöbérték 
csökkentésének lehetőségét bizonyos bűncselekmények, például az emberkereskedelem, 
a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia tekintetében; 

13. felszólítja a Bizottságot, hogy a további integráció érdekében értékelje a 32 
bűncselekményt tartalmazó lista helyett egy olyan kimerítő lista („negatív lista”) 
létrehozását, amely alapján az átadás megtagadható; 

14. felszólítja a Bizottságot, hogy pontosítsa a járulékos és a kapcsolódó bűncselekmények 
fogalmát; 

15. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy pontosabban határozzák meg az európai 
elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban részt vevő szervek feladatait és 
hatásköreit, és biztosítsák, hogy azok specializáltak legyenek és gyakorlati tapasztalattal 
rendelkezzenek; megerősíti, hogy a végrehajtó hatóság széles mérlegelési jogköre 
nehezen egyeztethető össze a kölcsönös elismeréssel; úgy véli, hogy a kettős 
büntethetőség eseteiben korlátozni kell a mérlegelési jogkört; 

16. felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa az európai elfogatóparancs és más igazságügyi 
együttműködési eszközök átültetésének értékelését, és szükség esetén indítson 
kötelezettségszegési eljárást; 

17. felszólítja a tagállamokat, hogy időben és megfelelő módon hajtsák végre az európai 
elfogatóparancsot és a büntetőügyekkel kapcsolatos alternatív jogi eszközöket; 

18. tudomásul veszi a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó 
eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról szóló 2013/48/EU irányelv 
végrehajtásáról szóló, aggasztó bizottsági jelentést; felszólítja a Bizottságot, hogy 
továbbra is értékelje, hogy a tagállamok betartják-e az irányelvet, és tegye meg a 
megfelelő intézkedéseket az irányelv rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása 
érdekében; 

19. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak rugalmasságot az európai elfogatóparancs 
nyelvi rendszerei számára; 

20. felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon a határidők egységes alkalmazásáról és 
hatékony ellenőrzéséről; 

21. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítson megfelelő finanszírozást az Eurojust és az 
EIH számára az európai elfogatóparancs megkönnyítéséhez és koordinálásához; 
megjegyzi, hogy a Bizottság Eurojustra vonatkozó költségvetési tervei a megnövekedett 
munkateher ellenére a finanszírozás stagnálásához vezettek volna; 

22. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő finanszírozást 
az európai elfogatóparanccsal foglalkozó szakemberek, többek között a rendőrök, az 
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ügyészek, a bírák és a védőügyvédek képzéséhez; tudomásul veszi az EJTN-programok, 
például az európai elfogatóparanccsal kapcsolatos szimulációk és a nyelvi képzés 
értékét; 

23. felszólítja a Bizottságot, hogy indítson képzési platformot szakértők és gyakorlati 
szakemberek számára a kölcsönös elismerés eszközeiről, többek között az európai 
elfogatóparancsról; megerősíti, hogy ismereteket kell nyújtania számukra az ilyen 
eszközök közötti szoros kapcsolatokról, beleértve a tapasztalatcserére szolgáló közös 
teret is;

24. megjegyzi, hogy a hatóságok közötti együttműködés, így az alapvető jogok tiszteletben 
tartása is, a technológia és a digitalizáció alkalmazásával javítható; kéri, hogy (az uniós 
jog más területeihez hasonlóan) dolgozzanak ki központosított adatbázist az európai 
elfogatóparancs nemzeti alkalmazásáról28;

25. felszólítja a Bizottságot, hogy a 2. jegyzőkönyvvel összhangban vegye figyelembe a 
nemzeti parlamentek véleményét, mivel azok részvétele biztosítja az uniós büntetőjog 
demokratikus ellenőrzését;

Az alapvető jogokra vonatkozó ajánlások

26. felszólítja tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben az EUSZ 2. cikkében foglalt (az 
emberi méltósággal, a szabadsággal, a demokráciával, az egyenlőséggel, a 
jogállamisággal és az emberi jogokkal, köztük a kisebbségi jogokkal kapcsolatos) 
kötelezettségeket;

27. megjegyzi, hogy bár az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése érintheti a kölcsönös 
elismerést, az Európai Unió Bírósága szerint a végrehajtó hatóságnak minden konkrét 
esetben értékelnie kell, hogy megalapozottan feltételezhető-e, hogy az átadást követően 
fennállna az érintett személy alapvető jogai megsértésének veszélye; hangsúlyozza, 
hogy az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazása nem jelenti az elismerés 
automatikus megtagadását;

28. ismételten hangsúlyozza a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmus fontosságát, amely egy éves független és bizonyítékon 
alapuló felülvizsgálatból és országspecifikus ajánlásokból álló intézményközi 
megállapodás formáját ölti annak értékelése céljából, hogy valamennyi uniós tagállam 
megfelel-e az EUSZ 2. cikkének;

29. felszólítja a Bizottságot, hogy adjon ki kiegészítő eszközöket az eljárási jogokról, 
például az előzetes letartóztatás elfogadhatóságáról és a börtönkörülményekről, az 
Európa Tanács normáinak való megfelelésről vagy azok túllépéséről, ideértve az 
előzetes letartóztatásra vonatkozó határidőket is; kijelenti, hogy a Bizottságnak a 
legmagasabb szintű normák elérésére kell törekednie;

30. felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen értékelést a „ne bis in idem” elvről és a 
lehetséges jogalkotási intézkedésekről;

28 Lásd az Európai Parlament Kutatószolgálatának az európai elfogatóparancsról szóló, 2020. júniusi európai 
végrehajtási értékelését. 
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31. felszólítja a tagállamokat, hogy ratifikálják az ENSZ kínzás elleni egyezményének 
fakultatív jegyzőkönyvét;

32. rámutat, hogy az európai elfogatóparanccsal összefüggő hiányosságok az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megtagadásához és az áldozatok védelmének 
hiányához vezethetnek; hangsúlyozza, hogy az igazságügyi együttműködés 
hiányosságaiból fakadó büntetlenség rendkívül negatív hatást gyakorol a 
jogállamiságra, az igazságszolgáltatási rendszerekre és a társadalomra;

Az európai elfogatóparancs koherens jogi kerete

33. kijelenti, hogy az európai elfogatóparancs hatékony; úgy véli azonban, hogy a fő 
probléma a koherenciához kapcsolódik;

34. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a kölcsönös elismerésre vonatkozó koherens 
politikát annak elkerülése érdekében, hogy azonos kérdésekre eltérő válaszokat adjanak;

35. felszólítja a Bizottságot, hogy végezzen az eszközökre vonatkozó átfogó vizsgálatot a 
rendellenességek megelőzése érdekében, hasonlóan a fogvatartottak átadására és az 
európai elfogatóparancsokra vonatkozó szabályokhoz;

36. kijelenti, hogy a koherenciával kapcsolatban azonosított problémákat gyakorlati 
intézkedések (a gyakorló szakemberek képzése), nem kötelező jogi eszközök 
(kézikönyvek és ajánlások), pontosan célzott jogalkotás (az igazságügyi hatóság, a „ne 
bis in idem”, az alapvető jogok stb. fogalmának meghatározása) és kiegészítő 
jogszabályok (előzetes letartóztatás) útján kell kezelni;

37. javasolja, hogy a jogbiztonság és a koherencia garantálása érdekében középtávon elő 
kell mozdítani egy uniós büntető kódex kidolgozását;

Brexit

38. felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa a tárgyalásokat az Egyesült Királysággal a 
büntetőügyekben folytatott hatékony együttműködést garantáló legjobb megoldás 
megtalálása érdekében;

o

o o

39. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


