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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:

A Lisszaboni Szerződés: intézményközi kihívás a szabadság, a biztonság és a jog 
érvényesülésén alapuló térségben 

1. Általánosan elfogadott nézet szerint a Lisszaboni Szerződés és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának (az Alapjogi Charta) hatálybalépésével az Európai Unió „...egy, a 
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló” térséget alkothat, 
„amelyben tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a tagállamok eltérő jogrendszereit 
és jogi hagyományait." (az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 67. 
cikke). A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – miután 
egyedi célkitűzések a Maastrichti Szerződéshez hasonlóan már nem korlátozzák – a 
tagállamok és az EU közötti jövőbeli kapcsolatok vezéreleme lehet. Emellett pedig ezen a 
viszonylag új területen, amely a nemzeti alkotmányos rend alapjaival kapcsolatos, 
valamennyi nemzeti és európai szintű résztvevő különösen érdekelt egy közös párbeszéd 
fenntartásában.

2. Az említett szempontból és annak érdekében, hogy a Parlament rögtön az új Szerződés 
hatálybalépésének első napjától készen álljon, rendkívül fontos, hogy az uniós 
intézmények intézményközi megállapodást kössenek a következők tekintetében:

a) az EU által 2009 után elérendő új jövőkép és főbb célkitűzések;
b) új együttműködési módszerek a nemzeti parlamentek bevonásával e politikák terén;
c) elfogadandó intézkedések annak érdekében, hogy az átmenet sikeres legyen az 
intézmények és az európai polgárok számára.

Az intézményközi stratégiára figyelemmel ezt követően minden egyes intézmény
kiigazítja saját belső szervezetét és módszereit.

Az EU által 2009 után elérendő új jövőkép és főbb célkitűzések

3. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jövőjét az Európai 
Tanácsnak 2009 vége előtt kell megállapítania. A tagállamok a magas szintű „FUTURE” 
csoport (az európai belpolitika jövőjével foglalkozó magas szintű tanácsadó csoport) 
keretében folytatott vita révén lehetséges elképzeléseket alakítanak ki a következő 
többéves program alakításához. A Bizottság szintén átfogó jelentést készít 2009 
tavaszára, amely a következő parlamenti és tanácsi tanácskozások alapja lehet.

E menetrendre figyelemmel a Parlament szintén elkészíthetné értékelő jelentését 2009
tavasza előtt.
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A tagállamok (a Future csoport jelentése) és a Bizottság észrevételei alapján és saját 
ajánlásaira alapozva a 2009. júniusban megválasztott Parlament képes lesz egy 
jogalkotási programról tárgyalni a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térséget illetően az új Bizottsággal és az Európai Tanáccsal.

4. E megközelítéssel összhangban legalábbis kívánatos lenne, ha a Bizottság a következőkre 
irányuló stratégiát fogadna el:

a) – a Szerződésekben foglalt szabályok – mivel ezek az egyes szakpolitikák (a 
megkülönböztetés megakadályozása, a menedékkérők védelme, az átláthatóság javítása, 
adatvédelem, a kisebbségek jogai és az áldozatok és a gyanúsítottak jogai) jogalapjai – és
az Alapjogi Charta megfelelő cikkei közötti kapcsolat megerősítése. Egy kötelező 
Alapjogi Charta elfogadásával lehetőség nyílik e vívmányok felülvizsgálatára, 
figyelemmel arra, hogy az uniós intézmények elsődleges kötelezettsége az alapvető jogok
védelme. Ezt a fejlődést az adatvédelem kérdésköre is igazolja, mivel ez önálló alapvető 
joggá fog válni;

b) állandó, mélyebb kapcsolatok létrehozása az európai és a nemzeti bírókkal és 
jogalkotókkal a tagállamokkal közös felelősségi körbe tartozó kérdésekben. 

5. Amint azt a Parlament már jelezte1, a Bizottság és a tagállamok nem korlátozódhatnak 
mindössze a jövőbeli jogalkotási javaslatok Alapjogi Chartának való megfelelésének
ellenőrzésére, hanem ezeket valamennyi olyan, alapjogokkal kapcsolatos európai és
nemzetközi jogi okmánnyal össze kell vetni, melynek a tagállamok részes felei. Az 
Alapjogi Charta, annak kötelező jellege és megfelelősége, valamint az Uniónak az 
emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez 
(EJEE) való csatlakozása szintén javítja majd e területen az alapvető jogok tiszteletben 
tartását. Egy szokásos jogalkotási eljárás bevezetésével a jogalkotási eljárás is ösztönzést 
nyer. 

6. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó 
többéves programot továbbra is éves vita keretében kell megtárgyalni, amelynek az 
Európai Unióban az alapvető jogok védelmére, az Alapjogi Charta végrehajtására és az 
Európai Unióról szóló szerződés (EUSz.) új 6. cikkében foglalt értékek és elvek 
tagállamok által történő betartására kell összpontosítania2. Mindezt a Tanács, a Bizottság
és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége jelentéseire kell alapozni.

Új együttműködési módszerek a nemzeti parlamentek bevonásával a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatos politikák terén

7. A Parlament a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés 
tekintetében a Tanáccsal közös jogalkotási feladatainak gyakorlásakor elsődlegesen a 

                                               
1 Lásd: Az Európai Parlament 2007. március 15-i állásfoglalása az alapjogi charta tiszteletben tartása a Bizottság 
jogalkotási javaslataiban: A rendszeres és szigorú ellenőrzés módszertana (HL C 301 E., 2007.12.13., 229. o.).
2[2] Megjegyzendő, hogy a hatályos parlamenti szabályok szerint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság felelős a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatos legtöbb 
politikáért, illetve az EUSz. 7. cikkében vázolt „riasztórendszerért”.
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tagállamokban a fontos információkhoz való hozzáférés problémájával szembesül. A 
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatos 
politikák keretében kezelt igen érzékeny kérdések okán legalábbis szükséges az új 
Szerződés átláthatósággal kapcsolatos rendelkezéseinek a lehető leghamarabb történő 
végrehajtása az uniós intézményekben, valamint annak lehetővé tétele, hogy a Parlament
ellenőrzést végezhessen a bizalmas információkat – ideértve az Europol, az EU Közös 
Helyzetelemző Központja és a belső biztonsággal foglalkozó jövőbeli állandó bizottság 
(az EUMSz. 71. cikke) által kezelt információkat – illetően. Az EUMSz. új 15. cikke a 
parlamenti, bizottsági és tanácsi dokumentumokhoz való jelenlegi hozzáférési jog 
valamennyi uniós intézményre és ügynökségre való kiterjesztése (az EKSz. 255. cikke) 
javítja majd az uniós intézmények elszámoltathatóságát, különösen e területeken. 

8. A demokratikus elszámoltathatóság ugyanezen perspektívájában a Parlament érdekében 
alapvető fontosságúak a következők:

a) a nemzeti parlamentekkel folytatott állandó együttműködés a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség általános stratégiáinak 
megfogalmazásakor, a jogalkotási intézkedések elfogadásakor vagy ezek nemzeti szintű 
hatásának értékelésekor1. 
b) a Bizottság tagállami kezdeményezésekkel kapcsolatos hivatalos álláspontjának2 a 
kézhez vétele, különösen az alapvető jogok védelmére és az európai jogrend megőrzésére 
vonatkozóan javasolt új szabályok lehetséges hatását illetően.
c) a civil társadalom bevonása a Lisszaboni Szerződés polgári kezdeményezésekkel 
kapcsolatos rendelkezéseinek figyelembe vételével, a polgárok ezen új jogról való 
tájékoztatása útján és annak biztosításával, hogy a „polgári kezdeményezés” végrehajtása 
céljából elfogadandó szabályozás egyértelmű, egyszerű és felhasználóbarát feltételeket 
teremt az említett jog gyakorlására.
d) azon civil társadalmi hálózatokkal folytatott együttműködés, amelyek interakciót 
folytatnának az európai és a nemzeti intézményekkel a szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében (lásd: az Alapjogi Ügynökséggel, az 
Európai Igazságügyi Fórumhoz stb. kapcsolódó hálózatokat).

9. Általánosabb kérdés lesz az, hogy – a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térséghez kapcsolódó politikák tekintetében – miként kell végrehajtani a 
Szerződés felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörökről szóló új rendelkezéseit
(az EMSz. 290. és 291. cikke). Az általánosan követendő elvnek annak kell lennie, hogy 
az alapvető jogok védelmének alkalmazási körét adott esetben érintő intézkedést a 
felhatalmazáson alapuló hatásköri rendszer értelmében kell elfogadni, amely a Parlament
számára biztosítja a határozat visszavonására vonatkozó hatáskört.

10. Megjegyzendő, hogy a Parlament immár részese a nemzetközi megállapodásokról 
folyó tárgyalásoknak és azok elfogadásának, pl. a személyes adatok harmadik 
országokba történő továbbítása során egy alapvető jogi dimenzió érvényesítésével. Ebből 

                                               
1[3] Lásd különösen az EUMSz. 70. cikkét.
2[1] Máris ez a helyzet időnként a Vitorino biztos által az előző jogalkotási időszakban bevezetett gyakorlatnak 
megfelelően.
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adódóan az adott bizottságoknak emellett erőteljes kapcsolatokat kell kiépíteniük az 
Európa Tanács megfelelő intézményeivel, az ENSZ ügynökségeivel és az érintett 
harmadik országok parlamentjeivel. 

Hogyan kezelhetők az átmeneti időszakban a függőben lévő jogalkotási javaslatok?

11. A Parlament az átmeneti időszakban számos változással szembesül a függőben lévő 
jogszabályok formáját és tartalmát illetően. A Parlamentnek – az Állampolgári Jogi, Bel-
és Igazságügyi Bizottság szerint – továbbra is ragaszkodnia kell egy intézményközi
megállapodás megkötéséhez, amelyben befagyasztják a harmadik pillér szerinti, 
függőben lévő, alapjogi vonatkozású jogalkotási javaslatok elfogadását az új Szerződés 
hatálybalépéséig, a teljes körű bírósági ellenőrzés lehetővé tétele érdekében. Ez 
vonatkozhat például a terrorizmusról szóló kerethatározat átdolgozására és más 
intézkedésekre.

Ezért valamennyi olyan harmadik pillér szerinti, függőben lévő javaslatot, amely 
korlátozott mértékű hatással van az alapvető jogokra és a szabadságokra, késedelem
nélkül el lehet fogadni, ideértve az érintett távollétében hozott határozatok végrehajtására 
vonatkozó kerethatározatokat, az Eurojust megerősítéséről szóló határozatot, illetve az 
Európai Igazságügyi Hálózatról szóló határozatot. Mindezen kérdések fontosak az 
igazságügyi együttműködés javítását illetően.

12. A Parlament szempontjából további fontos kérdés, hogy megállapodjon a Tanáccsal az 
olyan intézkedések 2009. január 1. utánra történő halasztásáról, amelyek az 
együttdöntési rendszer hatálya alá tartoznak, és amelyek a Parlament szerint 
jelenlegi formájukban politikailag nem megfelelőek. Tipikusan e kategóriába esik az 
utasnyilvántartás (PNR) rendészeti célokra való használatáról szóló kerethatározat.

13 Az eljárás változásával érintett további érzékeny, függőben lévő jogalkotási javaslat a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében a 
személyes adatok védelméről szóló kerethatározat. Ez a javaslat csak részben terjed ki 
arra a jogi vákuumra, amely a harmadik pillér megszüntetését követően kialakul. Egy 
lehetséges kétlépcsős stratégiát lehet elfogadni a jelenlegi harmadik pillér szerinti javaslat 
elfogadása céljából, amennyiben ezt rögtön a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését 
követően új szöveggel egészítik ki.

14. A jogi migráció terén két függőben lévő eljárás is van, méghozzá harmadik országok 
állampolgárainak magas képzettséget igénylő munkakörben való foglalkoztatás céljából 
való belépése és tartózkodása (kék kártya) és harmadik országok állampolgárai számára 
egy tagállam területén való tartózkodás és munkavégzés céljából egységes engedély 
kiadása iránti egységes jelentkezési eljárás és egy tagállamban jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli munkavállalók számára közös jogok megállapítása. Amennyiben az 
említett javaslatokat nem fogadják el a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését 
megelőzően, az eljárást elölről kell kezdeni.

15. Egyes jogalkotási javaslatok évek óta függőben vannak, mivel nem lehet egyhangú 
döntésre jutni, ilyen pl. a büntetőügyekben az eljárási jogokról szóló kerethatározat, 
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azonban ezek még nem váltak elavulttá. Sürgősebbek és szükségesebbek, mint bármikor
és a szokásos jogalkotási eljárás kivezető utat biztosíthat erről a holtpontról.

16. Van továbbá egy, a Parlament által jóváhagyott, függőben lévő javaslat az Europol 
jogalapjának (jelenleg egyezmény) harmadik pillér szerinti határozattá való átalakításáról, 
amely az Europol számára a közösségi költségvetésből biztosítana finanszírozást. 
Amennyiben ezt nem fogadják el a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt, a 
Parlamentnek újból meg kell nyitnia az eljárást annak érdekében, hogy az Europolt valódi 
közösségi szervvé alakítsa. 

17. A jelek szerint 2009. január 1-jét követően a Bizottság által mostantól meghozandó 
intézkedések a következőkkel kapcsolatosak:

a) az EU kötelezettsége az EJEE ratifikálására;
b) az EU kötelezettsége a hatályos EU-Szerződés 24. cikke szerint megtárgyalt, de még 
nem megkötött nemzetközi megállapodások ratifikálására;
c) a Bíróság előírásai (lásd a feketelistás rendelet esetét); 
d) az Eurojust javítása érdekében egy európai főügyész hivatalának létrehozása.

A Bizottságnak ugyanezzel kapcsolatosan kezdeményező szerepet kell vállalnia annak 
érdekében, hogy a jelenlegi harmadik pillér szerinti, alapvető jogi vonatkozással 
rendelkező jogalkotási eszközöket bevonja a közösségi pillérbe (pl. Europol). A jelenleg 
a harmadik pillér szerinti eszközök jogalapjának változása biztosítaná az 5 éves határidő 
lejárta előtt a Bíróság hatáskörét is (lásd az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 
10. cikkét).
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