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JAVASLATOK

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

Az új Szerződés: a rég várt kiút a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térséggel kapcsolatos politikák terén a jogi és intézményi következetlenségből

1. Üdvözli az új Szerződésnek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térséggel kapcsolatos politikákra vonatkozó, következő általános javításait:

a) az Európai Unió alapjogi chartájában körvonalazott alapvető jogok, valamint a 
védelmükhöz és előmozdításukhoz szükséges, kapcsolódó uniós politikák közötti 
kapcsolatnak a Szerződés szintjén jogilag konzisztenssé, kötelező erejűvé és 
átláthatóvá tétele. Egy kötelező erejű charta segítségével az uniós jogalkotó most már 
összehangoltabban tudja végrehajtani mindazon politikákat, amelyek kihatással 
lehetnek egy adott személy alapvető jogaira. Ez nem csupán a kifejezetten a 
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó 
politikákra – például a menedékjog vagy a tisztességes eljáráshoz való jog – igaz, 
hanem az emberi méltóság bármilyen megkülönböztetéssel szembeni védelmével, a 
kisebbségek védelmével, az európai szintű átláthatósághoz és felelősségteljes 
igazgatáshoz való joggal, a szociális jogokkal és az adatvédelemhez való joggal 
kapcsolatos általánosabb politikákra is. Az emberi jogokról szóló európai egyezmény 
betartása tovább fogja erősíteni ezt a kapcsolatot azzal, hogy az uniós intézmények 
az Emberi Jogok Európai Bíróságának is felelősséggel tartoznak;

b) a következetlen intézményi és jogi helyzet felszámolása, amelyet tizenöt évvel 
ezelőtt a Maastrichti Szerződés alakított ki azzal, hogy a bel- és igazságügyi politikák 
(az úgynevezett „harmadik pillér”) vonatkozásában párhuzamos, ideiglenes 
jogrendszert hozott létre. A Bíróság teljes hatáskörének visszaállításával a 
jogállamiság is helyreáll ott, ahol még hiányosság van ezen a téren, valamint az 
Európai Parlamentnek az együttdöntési eljárásba való bevonásával az említett 
politikák demokratikus legitimációja lényegesen javulni fog;

c) az Európai Unió demokratikus elszámoltathatóságának erősítése az együttdöntési 
eljárásnak („szokásos jogalkotási eljárás”) a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködést érintő intézkedésekre.  További üdvözlendő kiegészítés 
az, hogy a Parlament hozzájárulására lesz szükség, ahhoz, hogy a Tanács a 
büntetőeljárás „egyéb” sajátosságaira vonatkozó minimumszabályokat állapítson 
meg, létrehozza az Eurojustból az Európai Ügyészségi Hivatalt, vagy bővítse az 
Európai Ügyész hatásköreit;

d) az Európai Parlamenttel történő együttműködés az EU nemzetközi szerződéseinek 
megkötése során. Mindeddig, az EU-Szerződés 21. cikkében foglalt rendelkezés 
ellenére – amely előírja az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció lehetőségét –
a Tanács sohasem konzultált a Parlamenttel, még akkor sem, amikor a tárgyalt 
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szerződés egyértelműen a közös kül- és biztonságpolitika főbb vonatkozásait 
érintette (például ez volt a helyzet az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok 
közötti, a kiadatásról és a kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás esetében);

e) az egyhangú határozat elvének számos esetre vonatkozó eltörlése a Tanácsban. A 
minősített többség megkönnyíti az uniós intézményekben való tárgyalásokat, és az 
alapvető jogok védelmével kapcsolatban szigorúbb előírások elfogadásához vezet 
(ezzel szemben az egyhangúság elve a legkisebb közös nevezőt részesíti előnyben, és 
bizonyos esetekben vitathatóvá teszi az uniós jog hozzáadott értékét).

Az eljárásoknak a minősített többséghez és együttdöntéshez történő igazításával az új 
Szerződés megkönnyíti azon intézkedések konzisztens politikai keretben való 
elfogadását, amelyek jelenleg részben az egyhangúság, részben a minősített többség 
elve alá tartoznak (pillanatnyilag idetartozik a legális és illegális bevándorlás);

f) A jogalkotási eszközök harmonizációja. Az EU-Szerződés jelenlegi 34. cikke szerinti 
„közös álláspontok”, „kerethatározatok”, „határozatok” és „egyezmények” helyett az 
Európai Unió a szokásos közösségi jogi eszközöket, rendeleteket, irányelveket és 
határozatokat fogja elfogadni, ami egy újabb lényeges változást fog előidézni, 
nevezetesen azt, hogy e jogalkotási aktusok közvetlen hatást gyakorolhatnak;

g) az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása az EU intézményei és a polgárok, a 
civil társadalom, a politikai pártok és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokban. 
E tekintetben rendkívül hasznosnak mondható az a tény, hogy a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséghez kapcsolódó politikák számára 
létrejött egy olyan rendszer, amelyben a Bizottság, a tagállamok kormányai, valamint 
az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek részt vesznek ezen politikák EU-ra 
kifejtett hatásainak értékelésében. A jó EU-s kormányzást illetően a Parlament 
felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy gyorsítsák fel az tervezett Európai 
Ügyészség létrehozásának gyakorlati végrehajtására vonatkozó tanácskozások 
menetét, amely az e pont első mondatában kitűzött célok teljesítésének előfeltétele.

2. Sajnálatosnak tartja, hogy az említett változtatásokért a következő árat kellett fizetni:

a) a Szerződés 10. jegyzőkönyve szerint a harmadik pillérrel kapcsolatban elfogadott 
intézkedések az új Szerződés hatálybalépésétől számított öt évig kívül maradnak a 
Bizottság, sőt a Bíróság ellenőrzésén.  Nehezen érthető, hogy a tagállamok miért 
határoztak úgy, hogy ilyen hosszú ideig elnyújtanak egy általuk is jogilag rossznak 
tartott helyzetet. Most az a kérdés, hogy hogyan minimalizálható az uniós polgárokra 
irányuló negatív hatás:

- az elsődleges választ erre a kérdésre az említett jegyzőkönyv biztosítja, amely 
előírja, hogy jogi aktus módosítása esetén az átmeneti időszak már nem 
vonatkozik a módosított jogi aktusra. Az intézményeknek most el kell dönteniük, 
hogy nem jobb-e, ha a Szerződés hatálybalépését követően azonnal módosítanak 
bizonyos korábbi, a harmadik pillérhez tartozó, kevésbé megfelelő intézkedéseket,

- a másik lehetőség az lehet, hogy a pillanatnyilag a harmadik pilléren alapuló és a 
polgárok alapvető jogait befolyásolható intézkedések hivatalos elfogadását a 
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2009. január 1. és május közötti időszakra halasztják. Néhány hónapos késés 
könnyen elfogadható az uniós polgárok számára, ha az új szabályok 
érvényesíthetők lesznek az európai bíró előtt;

b) elég bonyolult új rendelkezések bevezetésére kerül sor, ha valamely tagállam úgy 
ítéli, hogy egy adott irányelvtervezet kihatással lenne büntető igazságszolgáltatási 
rendszerének alapvető aspektusaira, vagy ha nincs lehetőség egyhangúság elérésére 
(rendőrségi együttműködés).  Ilyen körülmények között a szóban forgó tagállam 
kérheti az irányelvtervezetnek az Európai Tanács elé történő terjesztését. Az első 
indok teljesen érthető, sőt jogos, mivel ugyanez lenne a helyzet egyéb olyan 
esetekben is, ha valamely tagállamnál fennáll az a kockázat, hogy, az alapvető jogok 
védelme jelentősen csökken; a második inkább a hatalmi ágak egyensúlyának 
problémájához kapcsolódik.

Az említett esetekben a „szokásos” jogalkotási eljárást négy hónapra felfüggesztik.  
Véleménykülönbség esetén, és ha legalább kilenc tagállam fokozott együttműködést 
szeretne kialakítani az érintett irányelvtervezet alapján, a fokozott együttműködés 
folytatására vonatkozó engedély megadottnak tekintendő (így nem lenne szükség a 
Parlament hozzájárulására az EK-Szerződés 280. cikkében előírtak szerint). 
Amennyiben azonban a szokásos eljárás alkalmazandó, hangsúlyozni lehet azt, hogy 
az intézkedés elfogadása önmagában még mindig a Parlamenttel való együttdöntést 
tenné szükségessé;

c) a részvételi és a kívül maradási lehetőségek rendszere még bonyolultabbá fog válni. 
Jóllehet a fokozott együttműködésre vonatkozó új rendelkezéseket nem kell 
alkalmazni a schengeni vívmányokon alapuló intézkedésekre, a schengeni rendszer 
módosulni fog (lásd alább). Továbbá a nem schengeni vonatkozású intézkedésekre –
például a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre – alkalmazandó, 
egyéb kívül maradási lehetőségeket kiterjesztik a rendőrségi és igazságügyi 
együttműködésre (lásd a Schengenről, valamint az Egyesült Királyság, Írország és 
Dánia álláspontjáról szóló jegyzőkönyvek módosításait);

d) ami az Egyesült Királyság és Írország különleges helyzetét illeti, emlékeztetni kell 
arra, hogy az EP-vel nem konzultáltak hivatalosan, amikor 2000-ben és 2001-ben a 
schengeni rendszeren belül külön rendszer létrehozásáról határoztak. A jelenlegi 
helyzet szerint az Egyesült Királyság, a schengeni vívmányok azon részeiben, amiket 
vállalt, kötelező részt venni, amelyeket pedig nem azokban nem vehet részt1. A 
schengeni jegyzőkönyv módosításai e tekintetben nem hoznak változást, de 
megadják a lehetőséget az Egyesült Királyság és Írország számára, hogy 
visszautasítsák a részvételt a schengeni vívmányok egy olyan kötelező részében, 
amelyben korábban vállalták a részvételt.

                                               
1 Ennek eredményeképpen a Tanács nem engedélyezte az Egyesült Királyság számára a Frontex létrehozásában, illetve a 
tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról 
szóló 2252/2004/EK rendelet (2004. december 13.) elfogadásában történő részvételt, és az Egyesült Királyság két 
alkalommal bírósághoz is fordult (C-77/05 Egyesült Királyság v Tanács [2007] ECR I-0000 és C-137/05 Egyesült Királyság
v Tanács [2007] ECR I-0000).
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Ez valószínűleg a szabályok további szétdaraboltságát fogja előidézni. A 
Parlamenttel nem fognak konzultálni egy adott intézkedésben való részvétellel és a 
schengeni vívmányokra gyakorolt hatással kapcsolatban. Mindazonáltal a tényleges 
intézkedés, amennyiben az együttdöntési eljárás alkalmazandó rá, annak keretében 
kell elfogadni. 

e) Továbbá, az Egyesült Királyságnak és Írországnak lehetősége lesz a IV. cím 
rendelkezéseinek azon módosításából történő kimaradásra, amelyeket illetően 
korábban a részvételt választották, és az új szerződés azon rendelkezése alapján, 
hogy Írországot és az Egyesült Királyságot nem kötik a bűnügyekben folytatott 
rendőrségi és igazságügyi együttműködés szabályai, nem fogják kötni őket az új 
adatvédelmi szabályok sem.

3. Úgy ítéli meg, hogy az új Szerződés által eszközölt javítások ellensúlyozzák 
gyengeségeit. Az EU intézményeinek most már minden telhetőt meg kell tenniük az új 
Szerződés sikeres tagállami megerősítéséhez. Ezenkívül az intézményeknek a 
következőket kell megtenniük:

a) tájékoztatniuk kellene az EU polgárait új jogaikról és az EU új jogi kereteiről, 
valamint fel kellene kérniük a tagállamokat, hogy indítsanak információs 
kampányokat és a nemzeti igazságszolgáltatási és biztonsági szolgálatok részére 
szervezzenek különleges képzéseket az európai polgárok közötti illegális 
megkülönböztetés elkerülése céljából,

b) együtt kell működniük a nemzeti parlamentekkel a szabadságon, a biztonságon és a
jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó következő többéves program 
kidolgozásában; hogy ennek az együttműködésnek a legmegfelelőbb módja a 
következőket foglalná magában:

- információs fórumok (mint pl. a „jövő” munkacsoport, amely a következő négy 
elnökségi ciklus alatt 2008-ban és 2009-ben rendszeresen fog ülésezni)

- az összes jogalkotási előkészítő szöveg formális, rendszeres és kellő időben 
történő átvétele már az eredeti jogalkotási javaslattól kezdve a nemzeti parlamenti 
képviselők és az európai polgárok közötti diszkrimináció elkerülése érdekében;

c) 2008-ban le kellene folytatniuk az összes olyan intézkedés 2009-es elfogadására 
irányuló tárgyalásokat, amelyek a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség 2010-ben, az újonnan választott Parlament általi 
elindításához szükségesek; szem előtt tartva a számos jogalkotási eljárás tekintetében 
meglévő nemzeti és/vagy parlamenti fenntartásokat, felkéri a Bizottságot és 
Tanácsot, hogy a Lisszaboni Szerződés által létrehozott új jogalapok szempontjából 
és a politikai vita áttekintésével újra vizsgálják meg a következő jogalkotási 
szövegeket:

Általános jogok

 Az eljárásjogról szóló kerethatározat (2004/0113(CNS))
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 A biztonsági célú adatvédelemről szóló kerethatározat (a 95/46 sz, irányelv 
felülvizsgálata során beépítendő) (2005/0202(CNS)) (parlamenti fenntartás: DK, IE, NL, 
SE és UK).

Igazságszolgáltatási együttműködés

 A fajgyűlöletről és idegengyűlöletről szóló kerethatározat (2007/2067(CNS)) (parlamenti 
fenntartás: SE, NL, DK, IE és LV)

 A hiányzó határozatokról szóló kerethatározat (még nem nyújtották be)

 Az európai bizonyíték-átadási parancsról szóló kerethatározat (2003/0270(CNS)) 
(parlamenti fenntartás: SE és DK)

 Az ítéletek kölcsönös elismeréséről szóló kerethatározat (2005/2067(CNS)) (parlamenti 
fenntartás: SE, NL, DK, IE és LV)

 A tárgyalást megelőző eljárásokban hozott, igazságügyi felügyeletet elrendelő európai 
határozatról szóló kerethatározat (2006/0158(CNS))

 A bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló kerethatározat (2005/2067(CNS)) (parlamenti 
fenntartás: SE, FI, NL, IE, EL és DK)

 Az EUROJUST-ról szóló kerethatározat (még nem nyújtották be).

Rendőrségi együttműködés

 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló kerethatározat (parlamenti fenntartás: SE)

 A vízuminformációs rendszer adataihoz biztonsági céllal történő hozzáférésről szóló 
kerethatározat (a vízuminformációs rendszer módosításába integrálandó) 
(2005/0232(CNS))

 Az EURODACr adataihoz biztonsági céllal történő hozzáférésről szóló kerethatározat (a 
vízuminformációs rendszer módosításába integrálandó) (2006/0310(CNS))

 Az EUROPOL-ról szóló kerethatározat (az Európai Parlamenttel történő konzultáció 
függőben van)

4. kijelenti, hogy a Bizottsággal és a Tanács elnökségével történő együttműködés 
szellemében 2008 folyamán részt kíván venni ezen javaslatok újrafogalmazásában, és az 
EU-Szerződés 39. cikke értelmében fenntartja magának a jogot bármely olyan formai 
javaslat megtételére, amely a már elért politikai megállapodások javításához szükséges; e 
célból egy olyan, magas szintű munkacsoport létrehozását javasolja 2008 elejére, amely 
képes nyíltan megvitatni a fent említett szövegek javításának lehetőségeit.

5. üdvözli az Értekezletnek az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 10. cikkét 
érintő nyilatkozatát (39a Nyilatkozat), és felkéri a Bizottságot, hogy már 2008-ban kezdje 



PE398.443v02-00 8/9 AD\700959HU.doc

HU

meg a már most elégtelennek vagy hatástalannak látszó jogi aktusok (mint pl. a kölcsönös 
bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény vagy más olyan szövegek, amelyekkel 
kapcsolatban a tapasztalatok azt mutatják, hogy javításra szorulnak) módosítására vagy 
helyettesítésére irányuló munkát;

6. úgy ítéli meg, hogy 2008-tól, még akkor is, ha a konzultáció nem kötelező, a Parlamentet 
tájékoztatni kellene, illetve a Parlamenttel konzultálni kellene a harmadik országokat 
érintő olyan főbb programokkal és megállapodásokkal kapcsolatban, mint pl. az 
Oroszországgal létrehozandó szabadságra, biztonsága és a jog érvényesülésére épülő 
terület, az emberkereskedelem elleni nemzetközi stratégia, valamint a kábítószer-
kereskedelemmel és a terrorizmus megelőzésével, illetve az az elleni küzdelemmel 
kapcsolatos kérdések;
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