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(Előkészítő jogi aktusok)

TANÁCS

A Holland Királyság kezdeményezése a közéleti személyiségek védelmére szolgáló európai hálózat
létrehozásáról szóló, 2002. november 28-i tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozat

elfogadására tekintettel

(2008/C 330/03)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen
annak 30. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjára, valamint
34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a Holland Királyság kezdeményezésére (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1) Meg kell erősíteni azon nem hivatalos személyek
védelmét, akik a közéletben való részvételük vagy arra
gyakorolt hatásuk miatt veszélyeztetettnek tekinthetők.
Az ilyen közéleti személyiségek elleni támadások és
merényletek lehetősége nem zárható ki.

(2) A közéleti személyiségek védelméért a fogadó tagállam
felelős. A fogadó tagállam által hozott védelmi intézke-
dések kizárólag az adott tagállam hatályos jogszabályain
és a vonatkozó nemzetközi megállapodásokon alapulnak.

(3) A közéleti személyiségek védelmére szolgáló, 2002-ben
létrehozott európai hálózat a nemzeti hatóságok közötti
kapcsolattartás és konzultáció hivatalos csatornájaként
hozzá tudott járulni a védelem biztosításához.

(4) Ezért helyénvaló a közéleti személyiségek védelmére
szolgáló európai hálózat létrehozásáról szóló, 2002.
november 28-i 2002/956/IB tanácsi határozat (3) a célból
történő módosítása, hogy az olyan nem hivatalos szemé-
lyekre is vonatkozzon, akik a közéletben való részvételük

vagy arra gyakorolt hatásuk miatt veszélyeztetettnek
tekinthetők,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2002/956/IB határozat a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk helyébe a következő lép:

„2. cikk

E határozat alkalmazásában »közéleti személyiség« minden
olyan személy, aki – akár hivatalos minőségében, akár nem
hivatalos személyként – a közéletben való részvétele vagy
arra gyakorolt hatása miatt veszélyeztetettnek tekinthető, és
az érintett tagállam megítélése szerint védelemre jogosult,
továbbá egy tagállam nemzeti jogszabályai értelmében vagy
egy nemzetközi vagy nemzetek feletti szervezet vagy intéz-
mény szabályzata alapján személyvédelemben részesül.”

2. A 4. cikk a következő ponttal egészül ki:

„f) a személyvédelem biztosításáért felelős tagállami ható-
ságok közötti kapcsolatok támogatása – vagy a kapcsolat-
tartó pontokon keresztül, vagy közvetlenül a kapcsolat-
tartó pontok által közölt illetékes szolgálatok között – a
védelem alkalmazását illetően olyan esetekben, amikor a
közéleti személyiségek védelméről két vagy több tagál-
lamban kell gondoskodni.”
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(1) HL C…

(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(3) HL L 333., 2002.12.10., 1. o.



2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, …

a Tanács részéről

az elnök
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