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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. kiemeli, hogy az Alkotmány számos ponton továbbfejleszti a létező szerződéseket a 
biztonság, a szabadság és az igazságügy tekintetében, különösképpen a következők révén: 
a „pilléreken” nyugvó struktúra felszámolása, ami lehetővé teszi a jelenlegi harmadik 
pillér alá tartozó eljárások legnagyobb részének közösségivé tételét; a minősített többségi 
szavazás általánossá tétele és a normatív eljárások egyszerűsítése; a Bíróság jogkörének 
kiterjesztése; a Parlament társjogalkotói szerepének megerősítése; az Europol közösségi 
keretbe emelése, mivel ma – kormányközi alapon működvén – nem esik megfelelő szintű 
demokratikus ellenőrzés alá; az alapjogi charta beemelése magába az Alkotmány 
szövegébe, amely így jogi értéket nyer; az Uniónak az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez való tervezett csatlakozása; az 
Eurojust megerősítése; egy európai ügyészség létrehozásának perspektívája; a nemzeti 
parlamentek és az Európai Parlament szerepének megerősítése az értékelés terén;

2. hangsúlyozza az Európai Parlament stratégiai szerepét az Alkotmányról folytatott 
nyilvános vitában, és annak szükségességét, hogy az állampolgárok mozgósítása 
érdekében megfelelő kommunikációs formákat dolgozzanak ki;

3. hangsúlyozza, hogy a vitának széleskörűnek kell lennie, melybe be kell vonni az 
intézményeket, a különboző társadalmi szereplőket, a politikai pártokat, a médiát, 
valamint hogy a vitának a lehető legnagyobb mértékben a nyilvánosságra kell 
támaszkodnia, különösen az intézményi szinten; hangsúlyozza továbbá, hogy az európai 
integráció szabadsággal, biztonsággal és igazságüggyel kapcsolatos kérdéseinek vita 
középpontjában kell lenniük;

4. örömmel nyugtázza az igazságügyi és rendőrségi együttműködésnek szentelt, az Európai 
Parlament és a nemzeti parlamentek közötti, 2005. október 17-18-án megrendezett 
„Parlamenti találkozók” megtartását; megállapítja, hogy a találkozókon általános 
egyetértés mutatkozott arra vonatkozóan, hogy az Alkotmány jelentős előrelépést jelent e 
területen, valamint azzal kapcsolatban, hogy fokozott együttműködés szükséges az Unió 
valamennyi parlamentje között, különösen az Europol és az Eurojust fölötti demokratikus 
ellenőrzés megerősítése és e szervezetek hatékonyságának fokozása érdekében; úgy véli, 
hogy ennek érdekében rendszeres parlamentközi találkozókat kell szervezni;

5. elismeri, hogy az Alkotmány ratifikálása pillanatnyilag komoly nehézségek előtt áll, 
amelyek fokozott erőfeszítést követelnek a kormányok és a nemzeti parlamentek részéről 
csakúgy, mint az Unió intézményei részéről, annak érdekében, hogy az Unió 
rendelkezésére álljanak a feladatoknak és polgárok elvárásainak megfelelő cselekvési 
eszközök , különösen a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben, biztosítva 
ugyanakkor az alapvető szabadságjogok szigorú betartását; úgy véli, hogy mindezt az 
Alkotmány keretében lehet a legjobban megvalósítani;
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6. elengedhetetlennek tartja a demokráciadeficit felszámolását, mivel ez a szabadság, a 
biztonság és a jog érvényesülésének térségét mind a mai napig jellemzi, és ennélfogva 
sürgősnek ítéli az alábbi „áthidalók” teljes körű aktiválását:
- az EK-Szerződés 67. cikkében szereplő áthidaló, különösen a Bíróság teljes 

hatásköre biztosításának szükségessége tekintetében, és
- az EU-Szerződés 42. cikkében szereplő áthidaló, a rendelkezésnek a Maastrichti 

Szerződésben bevezetett formájában;

7. ennek kapcsán felidézi, hogy a Bíróság a közelmúltban milyen előrehaladást ért el a 
közösségi kompetencia vonatkozásában a büntetőjogi rendelkezések meghatározása 
kapcsán, valamint a bírósági határozatok kölcsönös elismeréséről szóló ítéletek (Gözütök-
ügy) tekintetében, illetve a „ne bis in idem” elv (ugyanabban az ügyben nem szabad 
kétszer dönteni)(Pupino-ügy) tekintetében;

8. emlékeztet, hogy az állampolgári jogokkal, biztonsággal és igazságüggyel kapcsolatos 
európai igazságügyi politika az Alkotmány által előírt koherens és globális értékeléseket 
kíván meg; emlékeztet, hogy ezek a témák részét képezik az Európai Unió külügyi 
tevékenységének, amely természeténél fogva felételezi, hogy az Európai Unió egységes 
legyen intézményi és normatív szinten;

9. prioritást élvezőnek ítéli azt, hogy az Unió politikáinak az alapvető jogokra gyakorolt 
hatását szisztematikusan számbavegyék és hangsúlyozza, hogy sürgősen fel kell állítani 
egy alapvető jogokkal foglalkozó ügynökséget, amely segítené az intézményeket 
küldetésük végrehajtásában, és amely a Parlament által 2005. május 26-án az EK-
Szerződés 192. cikkének megfelelően a képviselők abszolút többsége által elfogadott 
állásfoglalásban kimondott elveken alapulna; úgy ítéli meg, hogy ezt az ügynökséget a 
Parlamentnek és a Tanácsnak együttdöntéssel kell felállítania, az ügynökségnek teljes 
függetlenséget kell élveznie és az alapvető jogok területén tapasztalattal rendelkező, 
elismert személyiségnek kell vezetnie, akit a Parlament és a Tanács egyenlő részvételét 
garantáló eljárás során neveznek ki; úgy véli, hogy a függetlenséget különböző módokon 
kell biztosítani, például azáltal, hogy  igazgatójának egy az alapvető jogok területén 
tapasztalattal rendelkező, elismert személyiséget neveznek ki, akit a Parlament és a Tanács 
egyenlő részvételét garantáló eljárás során választ ki, és igazgatótanácsába hozzáértő és 
független embereket neveznek.
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