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JAVASLATOK 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Alkotmányügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja be a következő javaslatokat: 

Az Európai Parlament 

1. üdvözli az Európa első alkotmányáról szóló szerződéstervezetet és úgy véli, hogy a 
szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése terén végbement fejlődésnek önmagában is 
igazolnia kell a tagországok számára a szerződéstervezet ratifikálását, 

 
2. úgy véli, hogy az Alkotmányos Szerződés teljes mértékben kielégíti az Európai Parlament 

által megfogalmazott elvárásokat a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése valódi 
közös övezetének létrehozásával kapcsolatban 

 
3. üdvözli azt, hogy: 

- az Alkotmányos Szerződés jóváteszi azt a demokratikus deficitet, mely az igazság- és 
belügyi eljárások döntéshozatali folyamatait jellemzi, és a Közösségnek az Unió 
részévé történő fejlődése, a jogalkotási eljárásoknak a korábban a harmadik pillér 
részét képező területekre történő kiterjesztése, valamint a minősített többségű szavazás 
bevezetése azt jelentheti, hogy végre egy valódi, „a jog érvényesülésén alapuló Unió” 
jöhet létre, 

- az Alapjogi Charta az Alkotmányos Szerződés részévé válik, mely biztosítja ezen 
jogok tényleges védelmét az Európai Unióban, megteremtve a szabadság, a biztonság 
és a jog érvényesülése övezetének előfeltételeit, 

-  a szerződéstervezet rendelkezik arról, hogy az Európai Unió csatlakozzon az Európai 
egyezményhez az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelméről, 

- a pillérrendszer megszüntetésének köszönhetően végre lehetőség nyílik az 
adatvédelemre vonatkozó közös jogi alap létrehozására, mely lehetővé fogja tenni a 
meglévő előírások szükséges harmonizációját, különösen a bűnüldözési és a rendőrségi 
együttműködés területén, 

-  a tagállamok egynegyed esetében elismerték a jogalkotási kezdeményezés jogát az 
igazságügyi és bűnüldözési együttműködés terén; a tagállamok szintén aktívan részt 
vehetnek a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése térségének létrehozásában, 
javaslatokat téve az Uniónak a nemzeti határokon átívelő ügyek megoldására 
vonatkozóan, 

- a bevándorlási politika igazi európai uniós politikává nőtte ki magát, meghaladva a 
belső biztonság nyílt védelmét és ösztönözve a szolidaritást és a felelősségek egyenlő 
elosztását a tagállamok között e téren, valamint egy bizonyos jogi alap kerül 
bevezetésre az Unióban legálisan tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok 
integrációja érdekében, 
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- jelentős előrelépés történt a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló övezet létrehozásában, valamint az igazságszolgáltatás minőségének európai 
szinten történő ösztönzésében, 

- az Alkotmányos Szerződés úgy határozza meg az európai jogalkotási rendszert, mint 
amely nem csak a tagállamok, hanem az Európai Unió biztonságát is garantálja annak 
határain belül és kívül, és hogy a Bizottság, valamint az olyan ügynökségek, mint a 
Eurojust és a Europol szerepét megerősítik; 

- az Europol alapjául továbbra nem kormányközi megállapodás fog szolgálni, hanem egy 
általános európai jogszabály, tevékenységeit az Európai Parlament, a nemzeti 
parlamentek és a Bíróság felügyelete alatt fogja végezni 

- a Szerződés megfelelő jogi alapot biztosít a Tanács számára a szabadság, a biztonság és 
a jog érvényesülése térségének elmélyítéséhez, mégpedig a büntetőjog vagy az Európai 
Ügyészség irodájának felelősségi köre harmonizációját érintő területek kiterjesztése 
által; 

- nevezetesen megerősítik a nemzeti parlamentek szerepét, különösen a szubszidiaritás 
és az arányosság elve tiszteletének ellenőrzését, a Eurojust értékelési eljárásaiban való 
részvételt, valamint a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése térsége 
létrehozásának tagállamok általi végrehajtását illetően, 

- az alkotmánytervezet révén (különös tekintettel a II-65. cikk (3) bekezdésére, amely az 
emberkereskedelem tilalmára vonatkozik, és a III-27. cikk (1) bekezdésére, amely 
minimális szabályok meghatározását teszi lehetővé a bűnjelek megállapítására és a 
nyomozásra vonatkozóan különösen súlyos bűncselekmények, így az 
emberkereskedelem és a nők és gyermekek szexuális kizsákmányolása esetében) 
könnyebbé válik az Unió az emberkereskedelem és a nők és gyermekek szexuális 
kizsákmányolása elleni küzdelme, 

4.  megjegyzi, hogy bizonyos területeken jobban előre lehetett volna lépni az integráció 
 elmélyítése felé, különösen a következőkben: 

- a tagállamok számára a lehetőséget – mely szerint kizárólag ők maguk határozhatják 
meg a harmadik országbeli állampolgárok saját területükre történő beengedésének 
kvótáit – biztosító záradék (III-276. cikk (5) bekezdés) bevezetése által meghatározott 
korlátozások, mely eleve kizárja az Európai Unió területére legálisan beengedett 
személyek ügye irányításának valós európai létrehozását, 

- a „sürgősségi fék” záradéka (III-270. cikk (3) bekezdés) beépítésének kérdése a 
bűnüldözéssel kapcsolatos igazságügyi együttműködésbe, 

- néhány tagállam azon jogának kérdése, mely szerint azok speciális bánásmódban 
részesülhetnek az Alkotmány által a számukra felkínált derogációk következtében, 

- az Európai Parlament korlátozott szerepe a polgárjoggal és családjoggal kapcsolatos 
igazságügyi együttműködésben, 
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- a tény, hogy a források, pénzügyi eszközök és gazdasági előnyök befagyasztásával 
kapcsolatos záradék – melynek teljesítenie kell a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló övezet céljait – lehetőségei ellentétben azzal, amit a Konvent 
szövege javasolt, a terrorizmus, a szervezett bűnözés és az emberkereskedelem 
megelőzésére és az ellene való harcra korlátozódnak, 

- az Európai Ügyészség jogkörére vonatkozó javasolt korlátozások; úgy véli, hogy 
jogkörét adott esetben ki kell terjeszteni az Unió pénzügyi érdekeit érintő egyetlen 
területen túlra, a III-274. cikkben foglaltak értelmében, 

 
5. javasolja az Alkotmányügyi Bizottságnak, hogy szólítsák fel a tagállamokat az 

Alkotmányos Szerződés mihamarabbi ratifikálására. 
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