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Védelmet nyújtó Európa: az Európai Ügyészség hatáskörének a határon átnyúló
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MELLÉKLET
Tervezet – Az Európai Tanács határozata
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 86. cikkének az Európai Ügyészség
hatásköre tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI TANÁCS,
tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 17. cikke (1)
bekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak
86. cikke (4) bekezdésére,
tekintettel az Európai Bizottság véleményére,
tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,
mivel:

(1)
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 86.
cikkének (4) bekezdése lehetővé teszi az Európai Tanács számára az Európai Ügyészség
hatáskörének kiterjesztését a több államra kiterjedő vonatkozású súlyos bűncselekményekre,
az EUMSZ 86. cikkének (1) és (2) bekezdését módosító – az Európai Parlament egyetértését
és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően, egyhangúlag elfogadott – határozattal.

(2)
A terrorizmus határon átnyúló jellegére és a terrorizmusra adott átfogó európai válasz
szükségességének felismerésére tekintettel az Európai Tanács szükségesnek ítélte módosítani
a Szerződés 86. cikke (1) és (2) bekezdését annak érdekében, hogy kiterjesszék az Európai
Ügyészség hatáskörét a több tagállamot érintő terrorista bűncselekményekkel szembeni
küzdelemre,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
1. cikk
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 86. cikke a következőképpen módosul:
(1) Az (1) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A terrorizmus és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények üldözésére a Tanács
különleges jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Eurojustból Európai
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Ügyészséget hozhat létre. A Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, egyhangúlag
határoz.”

(2) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(2) Az Európai Ügyészség hatáskörrel rendelkezik – adott esetben az Europollal
együttműködve – a több tagállamot érintő terrorista bűncselekmények, valamint az Unió
pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények tetteseivel és részeseivel szemben a nyomozásra, a
vádhatósági eljárás lefolytatására és bíróság elé állításukra az (1) bekezdésben előírt
rendeletben meghatározottak szerint. Az ilyen bűncselekmények vonatkozásában a
tagállamok hatáskörrel rendelkező bíróságai előtt a vádhatósági feladatokat az Európai
Ügyészség látja el.”
2. cikk
Ez a határozat a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 20xx. xxxxx xx-án/-én.
az Európai Tanács részéről
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