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6.   megállapítja, hogy az említett keretek között a mellékletben foglalt ajánlások tiszteletben tartják a szub
szidiaritás és az arányosság elvét, valamint a polgárok alapvető jogait; 

7.   úgy ítéli meg, hogy a kért javaslatnak nem lesznek pénzügyi vonatkozásai; 

8.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a kísérő, részletes ajánlásokat a Bizottságnak, a 
Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 

MELLÉKLET

A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

1.   A Közösségen belüli kölcsönös bizalom indokolttá teszi, hogy a határokon átnyúló ügyletekben alkalma
zott közokiratok hitelességének ellenőrzésére irányuló eljárásokat a jövőben eltöröljék. 

2.   Egy közokirat elismerése a felhasználásának helyszínéül szolgáló tagállamban csak abban az esetben uta
sítható el, ha a hitelesség tekintetében komoly és indokolt kételyek merülnek fel, vagy ha elismerése ellentétes 
ezen tagállam közrendjével. 

3.   A Parlament kéri a Bizottságot, hogy az EK-Szerződés 65. cikkének a) pontja, valamint 67. cikke (5) bekez
désének második francia bekezdése alapján terjesszen a Parlament elé jogalkotási javaslatot, amelynek célja a 
közokiratok kölcsönös elismerésének és végrehajtásának bevezetése. 

4   A jogalkotási javaslat tárgyát képező jogszabályt valamennyi polgári jogi és kereskedelmi közokiratra alkal
mazni kell, kivéve az ingatlanügyleteket, amelyeket állami nyilvántartásba kell vagy lehet bejegyezni vagy abban 
széljegyzettel ellátni. Nem alkalmazható sem a közokirat tárgya tekintetében alkalmazandó jogra vonatkozó 
kérdésekre, sem pedig a hatóságok és a köztisztviselők hatáskörére, szervezetére és felépítésére vonatkozó kér
désekre, ideértve a hitelesítést is. 

E-igazságszolgáltatás

P6_TA(2008)0637

Az Európai Parlament 2008. december 18-i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az 
e-igazságszolgáltatásról (2008/2125(INI))

(2010/C 45 E/12)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 192. cikkének második albekezdésére, 

– tekintettel a Tanács jogi információs munkacsoportjának (e-igazságszolgáltatás) munkájára, 

– tekintettel az „Úton az európai e-igazságügyi stratégia felé” című, 2008. május 30-i bizottsági közleményre 
(COM(2008)0329), 

– tekintettel az Európa Tanácsnak az igazságszolgáltatás hatékonyságával foglalkozó európai bizottságában 
(CEPEJ) e téren jelenleg is folyó munkára,


