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Igazságügyi együttműködés büntetőügyekben *

Az Európai Parlament 2007. október 25-i jogalkotási állásfoglalása a kölcsönös elismerés elvének a
szabadságvesztéssel járó büntetőítéletek vagy szabadságelvonással járó intézkedések során és azok-
nak az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló tanácsi kerethatá-

rozat tervezetéről (9688/2007 – C6-0209/2007 – 2005/0805(CNS))

(Konzultációs eljárás – ismételt konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács tervezetére (9688/2007),

– tekintettel az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezésére
(7307/2005) (1),

– tekintettel 2006. június 14-i álláspontjára (2),

– tekintettel az EU-Szerződés 31. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 34. cikke (2) bekezdésének
b) pontjára,

– tekintettel az EU-Szerződés 39. cikke (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács ismételten kon-
zultált a Parlamenttel (C6-0209/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 93. cikkére, 51. cikkére és 55. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0362/2007),

1. jóváhagyja a Tanács tervezetét, annak módosított formájában;

2. felhívja a Tanácsot, hogy a szöveget ennek megfelelően módosítsa;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való ismételt konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a ter-
vezetet;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A TANÁCS ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A büntetőeljárások során érvényesülő eljárási jogok
kulcsfontosságú elemek az igazságügyi együttműködés során
a tagállamok közötti kölcsönös bizalom biztosításában, és a
német elnökség erőfeszítései ellenére a Bizottság által indítvá-
nyozott és a Parlament által az első olvasat során (1) támoga-
tott eljárási jogokról szóló kerethatározat-tervezet bemutatását
követően még nem jött létre megállapodás.
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