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(Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok)

A Holland Királyság kezdeményezése a több tagállamból érkező, nagyszámú részvevőt tömörítő
találkozókat – melynek során a rendőrség közreműködésének elsődleges célja a közrend és közbiz-
tonság fenntartása, a bűncselekmények megelőzése és a bűnüldözés – érintő határokon átnyúló

rendőrségi együttműködés fokozásáról szóló tanácsi határozat elfogadása céljából

(2005/C 101/15)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen
annak 29. és 30. cikkére,

tekintettel a Holland Királyság kezdeményezésére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) Az Európai Unió egyik célkitűzése, hogy polgárainak
magas szintű biztonságot nyújtson egy szabadságon,
biztonságon és a jog érvenyesülésén alapuló térségben.

(2) Ezen célkitűzés megvalósításának egyik eszköze a
rendőri szervek közötti szorosabb együttműködés.

(3) A több tagállamból érkező, nagyszámú részvevőt
tömörítő eseményeken a közrend és közbiztonság fenn-
tartása, valamint a bűncselekmények megelőzése és a
bűnüldözés során az Unió tagállamainak rendőri szervei
egyre nagyobb mértékben kell kapcsolatba kerülniük
más tagállamból érkező részvevőkkel.

(4) Erre a tendenciára figyelemmel a korábbi kezdeménye-
zések (2) folytatásaként szükséges a nemzetközi rendőr-
ségi együttműködés fokozása ezen a téren.

(5) Megállapításra került, hogy a schengeni vívmányok nem
nyújtanak megfelelő lehetőséget a határokon átnyúló
segítségnyújtás hatékony végrehajtására,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat céljából:

(1) „nemzetközi rendezvények”: több tagállamból érkező, nagy-
számú részvevőt tömörítő események, melyek során a

rendőrség közreműködésének elsőrendű célja a közrend és
közbiztonság fenntartása, a bűncselekmények megelőzése
és a bűnüldözés;

(2) „határokon átnyúló segítségnyújtás”: egy tagállam részéről
érkező segítségnyújtási kérelem, amelyet egy másik tagállam
rendőrségi tisztviselői hajtanak végre a nemzetközi rendez-
vény során, vagy eszközöknek egy tagállam által, amely egy
másik tagállam területén való felhasználásra történő biztosí-
tása.

2. cikk

Célkitűzés

E határozat célja a határokon átnyúló segítségnyújtás lehető-
ségek szerinti tervezése és hatékonyabbá tétele.

3. cikk

Tervezés

(1) A Tanács elnöksége minden naptári év utolsó negyed-
évében összesítést készít a következő naptári évben várható
nemzetközi segítségnyújtási igényekről.

(2) Az összesítés az alábbiakat tartalmazza:

a) a következő naptári évre tervezett nemzetközi rendezvények
naptára;

b) a rendezvényeknek helyet adó tagállamok által kért nemzet-
közi segítségnyújtás összesítése. Az összesítésben jelezni
kell, mely tagállamoktól kérik a segítségnyújtást.

(3) Az összesítést a Tanácsnak az Európai Unióról szóló
szerződés K.3. cikke alapján elfogadott, a közrend és a közbiz-
tonság terén folytatott együttműködésről szóló, 1997. május
26-i 97/339/BI együttes fellépésében (3) említett, a közrendért
és a közbiztonságért felelős központi szervek vezetői készítik
el.
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(1) HL L
(2) A Tanács ülései és más hasonló fontosságú események biztonságáról

szóló, 2004. április 29-i tanácsi állásfoglalás (HL C 116.,
2004.4.30., 18. o.). (3) HL L 147., 1997.6.5., 1. o.



(4) A tagállamok minden naptári év októberének 30. napjáig
átadják a Tanács elnökségének a (2) bekezdésre vonatkozóan
rendelkezésre álló adatokat.

(5) Az elnökség az (1) bekezdésben említett összesítést
bizalmas tudomásulvételre megküldi a Tanácsnak.

4. cikk

Értékelés

(1) A Tanács elnöksége évente, január 31. előtt értékelést
készít az előző naptári évben nyújtott nemzetközi segítségről.

(2) Az (1) bekezdésben említett értékelés az alábbiakat tartal-
mazza:

a) a lezajlott nemzetközi rendezvények összesítése;

b) az előző és az adott évben nyújtott és kapott nemzetközi
segítségnyújtás összesítése;

c) a tagállamok által a nemzetközi rendezvények során tapasz-
talt nehézségek összesítése;

d) a c) pontban említett nehézségek megoldására vonatkozó
ajánlásokat.

(3) Az értékelést a közrendért és a közbiztonságért felelős
központi szervek vezetői készítik el.

(4) A tagállamok valamennyi naptári évben, legkésőbb
december 1-én átadják a Tanács Elnökségének a (2) bekez-
désben említett adatokat és az azokkal összefüggő esetleges
ajánlásaikat.

(5) Az elnökség az (1) bekezdésben említett értékelést
bizalmas tudomásulvételre megküldi a Tanácsnak.

5. cikk

Kutatási segítségnyújtás

(1) A Tanács Főtitkársága a tagállamoknak biztosítandó
segítségként felkutatja a határokon átnyúló segítségnyújtásról
szóló fennálló megállapodásokat.

(2) A tagállamok legkésőbb az ezen határozat hatályba
lépését követő hat hónapon belül eljuttatják a Tanács Főtitkár-
ságának az ilyen megállapodások szövegét.

(3) Az (1) bekezdésben említett kutatás eredménye alapján a
Tanács legkésőbb egy éven belül megvitatja, hogy a tapasztalt
nehézségek megoldhatók-e a vonatkozó európai jogszabályok,
különösen a schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló
egyezmény kiigazításával.

6. cikk

Kihirdetés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, …-án

a Tanács részéről

az elnök
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