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Bizottsági önálló indítvány

Az Országgyűlés
. . . ./2013 . ( . . . .) OGY határozata

az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendeletterveze t
vonatkozásában a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról ,
valamint az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról
szóló jelentés elfogadásáról

1. Az Országgyűlés elfogadja az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló [COM
(2013)534; 2013/0255(APP)] tanácsi rendelettervezet vonatkozásában a
szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokol t
vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentést és anna k
alapján megállapítja, hogy ez a rendelettervezet sérti a szubszidiaritás elvét .

2. Az Országgyűlés felkéri az Országgyűlés elnökét, hogy a jelentésben foglal t
indokolt véleményt haladéktalanul továbbítsa az Európai Parlament, a Tanács ,
illetve az Európai Bizottság elnökeinek, és egyidejűleg arról a Kormányt is
tájékoztassa .

3• Ez a határozat a közzétételét követ ő napon lép hatályba.

Indokolás

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 2013 . szeptember 23–i ülésén az Európa i
Bizottság és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képvisel ői tájékoztatást
nyújtottak az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló [COM(2o13)534;
2013/0255(APP)] tanácsi rendelettervezet céljáról, főbb elemeiről .

Az Európai ügyek bizottsága megállapította, hogy a szubszidiaritás elvének vizsgálat a
jogilag lehetséges, mivel a Lisszaboni Szerződés 2. jegyzőkönyvének 6 . cikke alapján a
szubszidiaritás elvének sérelmét megállapító indokolt vélemény megküldésér e
rendelkezésre álló nyolc hetes határidő 2013. október 28-án jár le .

Az EL 5pai ügyek bizottsága az Európai Ügyészég létrehozásáról szóló
rendelettervezet, szubszidiaritás elvével való összhangját az Országgyűlésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény 71. § (1)-(2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30 .) OGY határozat (a továbbiakban : HHSZ.)
134/D . § (1)-(2) bekezdése alapján a 2013 . október 14-i ülésén megvizsgálta .

Az Európai ügyek bizottsága a rendelettervezet célját támogatta, ugyanakko r
hangsúlyozta, hogy a tervezett intézkedések nem eredményezhetik a tagállam i
büntetőjogi szuverenitásnak a célhoz képest aránytalan korlátozását és a tagállami



ügyészi függetlenség csorbítását . Az Európai ügyek bizottságának álláspontja szerint a
rendelettervezet célját szolgálhatná az európai nyomozási határozat elfogadása, illetv e
a bűnügyi együttműködés meglévő eszközeinek erősítése, a tagállami
nyomozóhatóságok, ügyészségek közötti szorosabb együttm űködés elősegítése, a z
Európai Ugyészség koordinációja mellett .

Az Európai ügyek bizottságának álláspontja szerint :

az Európai Ügyészség kizárólagos hatáskörgyakorlása [rendelettervezet 11 . cikk
(4) bekezdése, 14. cikke] túlterjeszkedne az EUMSz. 86. cikkében biztosított
felhatalmazáson, mivel ez utóbbi nem biztosít az Európai Ugyészség számár a
kizárólagos hatásköröket ;

- az Európai Ügyészség szupranacionális modellje aránytalanul korlátozná a
büntetőjog tekintetében meglévő tagállami szuverenitást ;

- az európai ügyész kizárólagos utasítási jogosítványa [rendelettervezet 6 . cikk (5 )
bekezdése] megkérd őjelezné a delegált ügyészi szervezet tagállami ügyész i
rendszerben való működésének lehetőségét ;

- a rendelettervezet nem igazolja kielégít ő módon, hogy az Európai Ügyészsé g
eljárása a jelenlegi helyzetnél ténylegesen hatékonyabb lenne ; számos
végrehajtási akadályt tartalmazna például a járulékos hatáskör [rendeletterveze t
13 . cikke], az ügy átcsoportosítási jogosultság [rendelettervezet 18 . cikk (5)
bekezdése], a joghatóság meghatározása [rendelettervezet 27 . cikk (4) bekezdése]
vagy a bizonyítékok elfogadhatósága [rendelettervezet 30. cikke] tekintetében ;

- az uniós fellépés tényleges hozzáadott értékét a rendelettervezet nem támasztj a
alá kellő mértékben.

Az Európai ügyek bizottsága a fentiek alapján megállapította, hogy az Európa i
Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet [COM (2013) 534 ; 2013/0255 (APP)]
sérti a szubszidiaritás elvét és a HHSZ . 134/D. § (2) bekezdése alapján benyújtotta az
indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentést .

A határozati javaslat elfogadásának feltételeit, valamint az Országgy űlés elnöke által
az indokolt véleménynek az uniós intézmények elnökei részére történ ő továbbítását a
HHSZ. 134/D. § (3) és (4) bekezdése szabályozza .

Budapest, 2013 . október 14.

Dr. Hörcsik Pichárd
elnök
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Kövér László úrnak
Az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Európai ügyek bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994.
(IX.30 .) OGY határozat 134/D . § (2) bekezdése alapján benyújtja az Európa i
Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a szubszidiaritás elv e
érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény elfogadás a
feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolással ellátott szövegét mellékelem .

Az Európai ügyek bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994.
(IX.3o .) OGY határozat 134/D. § (3) bekezdésére tekintettel kezdeményezi, hogy az
Országgyűlés a javaslat elfogadásáról 2013 . október 28 . előtt döntést hozzon .

Budapest, 2013 . október 14.

Dr. Hörcsik Richár d
a bizottság elnöke
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