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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,
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– tekintettel eljárási szabályzata 39. és 45. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véle
ményére (A6-0467/2008),

A. mivel a Tanács 2007-ben úgy határozott, hogy az igazságszolgáltatás területén hozzáfog az információs 
és kommunikációs technológiák (IKT) európai szinten történő fejlesztéséhez elsősorban egy európai por
tál létrehozásával;

B. mivel a határokon átnyúló peres ügyben részes mintegy 10 millió személyre való tekintettel alapvetően 
fontos az információs technológiák (IT) fokozottabb használata, hogy a határokon átnyúló peres ügyek
ben a polgárok számára biztosítható legyen az igazságszolgáltatáshoz való jobb hozzáférés, továbbá hogy 
a bírósági eljárások ésszerűbbek és egyszerűbbek legyenek, lerövidüljenek az eljárási határidők és csök
kenjenek a működési költségek;

C. mivel az e-igazságszolgáltatás tág meghatározásába általában beletartozik az elektronikus technológiák 
alkalmazása az igazságszolgáltatásban, és mivel e definíció számos olyan területre kiterjed, amelyek nem 
feltétlenül kapcsolódnak ahhoz az értelmezéshez, amelyet a 2008 május 30-i bizottsági közlemény és az 
e-igazságszolgáltatással foglalkozó tanácsi munkacsoport alakított ki;

D. mivel megfelelő alkalmazás esetén az információs technológia jelentősen javíthatja az európai igazság
szolgáltatási  és jogi rendszerek hozzáférhetőségét és hatékonyságát; mivel az egyre jobban integrálódó 
piac és az Európán belüli fokozódó mobilitás mellett egyre gyakoribbá válnak a határon átnyúló igazság
szolgáltatási rendszerekben eredendően meglévő, például a nyelv, a távolság és az ismeretlen jogi rend
szerek okozta problémák; mivel e problémák azonban részben megoldhatók az információs és 
kommunikációs technológiák megfelelő alkalmazása révén, aminek köszönhetően nem csupán az euró
pai polgárok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése, hanem az egységes piac hatékonysága is javul;

E. mivel, ahogy azt a CEPEJ az információs és kommunikációs technológiák európai igazságügyi rendsze
rekben történő alkalmazásáról szóló jelentése hangsúlyozta, az elektronikus technológiák használata az 
igazságszolgáltatásban nem mindig jár pozitív következményekkel, és a kívánt eredmények elérése érde
kében az intézkedéseket intézményes és stratégiai keretek között kell végrehajtani;

F. mivel az információs technológia vitarendezés során való felhasználása hosszabb távon alapvető változá
sokat tesz szükségessé az eljárásjogban, valamint a jogszabályok kidolgozásában és megszerkesztésében, 
továbbá a joghoz és az igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférés szempontjából elengedhetetlen a 
nyilvántartások (cégjegyzékek, ingatlan-nyilvántartások, végrendelet-nyilvántartások stb.) összekapcsolása; 
mivel a Parlament a kis értékű követelésekről, az európai végrehajtható okiratról és a közvetítésről szóló 
jogszabályok kidolgozása során már tett erőfeszítéseket, hogy az információs technológia használatát és 
az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést összeegyeztethetővé tegye; mivel az információs technológia 
használatát minden területen szorgalmazzák – ideértve az iratok benyújtását, kiadását és kézbesítését, a 
bizonyítást és a jogsegélykérelmek kezelését – és ezért a jövőben minden jogalkotási javaslatban szerepel; 
mivel az elektronikus okiratok, az adósok vagyonának átláthatósága és a bizonyítékok területén már 
lehetne intézkedéseket tervezni;

G. mivel üdvözlendő az e-igazságszolgáltatási portál/hálózat létrehozása, de ugyanakkor gondoskodni kell 
arról, hogy mind az EU polgárainak, mind pedig az EU jogi szakembereinek igényeit figyelembe vegyék, 
és az információk átlátható és egyszerű elérésének biztosításával megkönnyítsék az igazságszolgáltatás
hoz való hozzáférést; mivel meg kell könnyíteni az uniós polgárok és a nemzeti hatóságok közötti kap
csolatot, és mivel az EU-igazságszolgáltatás eszközeinek segítséget kell nyújtania a bűncselekmények 
áldozatai, a gyanúsítottak és általában az igazságszolgáltatás „felhasználói” számára mindennapi életük
ben; mivel ugyanakkor, annak érdekében, hogy valóban hatékonyan működjön, a portált/hálózatot kísér
leti projektként kell beilleszteni  az EK-Szerződés 154.  cikkében vázolt transzeurópai hálózatok keretei 
közé, és fejlesztését a Bizottság 2008. szeptember 29-i közleményében (COM(2008)0583) említett euró
pai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) révén kell megoldani;
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H. mivel tekintetbe véve, hogy az európai polgárok csak 50%-a rendelkezik internet-hozzáféréssel, az 
e-igazságszolgáltatás fejlesztése és végrehajtása során teljes mértékben tiszteletben kell tartani az átlátha
tóság, a törvény előtti egyenlőség és a nyilvánosság általi ellenőrzés elveit, és legalább az átmeneti idő
szakban a tagállamokban eddig alkalmazott eljárások mellett kiegészítő vagy választható lehetőségként 
kell felajánlani;

I. mivel a meglévő portálok kezdetlegesek, zsúfoltak és a felhasználók számára nehezen kezelhetők, és mivel 
az információs technológia legjobb szakembereit kellene megbízni  az információhoz, az elektronikus 
rendszerekhez és a nyilvántartásokhoz való hozzáférés javításával; mivel az egységes európai igazságügyi 
portálnak, amely eltérő hozzáférést biztosít az igazságszolgáltatásban dolgozók, a tisztviselők, a jog terü
letén tevékenykedő és más szakemberek, valamint a polgárok számára, személyazonosság-kezelő rend
szerrel kell rendelkeznie, amellyel a polgárok felülete elkülöníthető lenne a szakemberek felületétől; mivel 
bár fontos az Európai Igazságügyi Hálózat alapul vétele és javítása, a fő hangsúlyt az eddigieknél is foko
zottabban a polgárok és a vállalkozások igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésére kell helyezni;

J. mivel az európai igazságszolgáltatási térség létrehozását némileg lassította, hogy az igazságügyi szervek 
csupán kis hányada férhet hozzá az uniós igazságügyi képzésekhez, és mivel az elektronikus eszközök 
jelentős mértékben hozzájárulhatnak a jövőbeni európai igazságügyi térség alapját képező európai igaz
ságügyi kultúra széles körű terjesztéséhez;

K. mivel figyelembe kell venni, hogy a tagállamok között jelentős eltérés tapasztalható a nemzeti bírák közös
ségi jogra vonatkozó ismeretei tekintetében, amire a nemzeti bírák európai igazságügyi rendszerben betöl
tött szerepéről szóló, 2008. július 9-i állásfoglalásában

(1)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0352.

 (1) felhívta a figyelmet;

L. mivel azonnal neki kellene látni az e-igazságszolgáltatással kapcsolatos kulcskérdések, így a nyelvi prob
lémák megválaszolásának;

M. mivel az igazságügyi miniszterek jóváhagyták az európai szintű e-igazságszolgáltatás kifejlesztésére vonat
kozó decentralizált – kevés központi koordinációt javasló – megközelítést, amely európai szinten meg
könnyíti  az információk megosztását, miközben lehetővé teszi, hogy a nemzeti rendszerek független 
formában működjenek és elkerüli  azokat a terheket, amelyek egy új, centralizált uniós 
e-igazságszolgáltatási rendszer megteremtéséből adódnak, és mivel bizonyos tagállamok kétoldalú meg
állapodásokat kötöttek; mivel a Tanács munkacsoportja megállapította, hogy a tagállamok számára az 
e-igazságszolgáltatással kapcsolatos kezdeményezéseket választhatóvá kell tenni ahelyett, hogy a tagálla
mokat új nemzeti rendszerek bevezetésére vagy a létezők alapvető megváltoztatására köteleznék;

N. mivel az információs technológiák hatékony eszköznek bizonyultak a transznacionális bűnözés elleni küz
delemben, amint azt például a Schengeni Információs Rendszer, illetve annak továbbfejlesztett változatai 
által elért eredmények bizonyítják; mivel a transznacionális bűnözés megelőzésében és leküzdésében tel
jes mértékben ki kell aknázni a csúcstechnológia által kínált lehetőségeket, és minden eszközzel – bele
értve a pénzügyi feltételeket is – támogatni kell az olyan projekteket, mint például az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Információs Rendszer;

O. mivel a bűnügyi bizonyítékok más tagállamban való megszerzésének jelenlegi rendszere még mindig a köl
csönös bűnügyi jogsegély által kínált lassú és hatástalan eszközökre épül, és mivel – amennyiben szüksé
ges, és csak abban az esetben, ha ez nem érinti hátrányosan a tanúvallomást tévő jogi helyzetét – az olyan 
technológiai eszközök alkalmazása, mint például a videokonferencia, hatalmas előrelépést jelentene a 
távolsági bizonyítás-felvétel irányába;

P. mivel az európai igazságügyi térség létrehozása az uniós polgárok alapvető jogainak és a számukra nyúj
tott eljárási biztosítékoknak a megerősítését is jelenti, és mivel a stratégiát a legmagasabb szintű adatvé
delmi előírások figyelembevételével kell végrehajtani;

Q. mivel a más tagállamok büntető igazságszolgáltatási rendszerének alaposabb megismerését szolgáló jog
alkotási intézkedésekkel egyidejűleg az erre vonatkozó ismereteket online formában is hozzáférhetővé kell 
tenni;
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1.   támogatja a Bizottság tervét, különösen az IDABC programon belüli Európai Interoperabilitási Keretrend
szer, valamint az elektronikus aláírással és személyazonossággal kapcsolatos, jelenleg zajló munka támogatá
sára vonatkozó javaslatát; 

2.   felkéri a Bizottságot, hogy a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének európai térségét terjessze 
ki az e-igazságszolgáltatás területére azáltal, hogy: 

a) konkrét intézkedéseket hoz az e-igazságszolgáltatás európai térségének megvalósítása érdekében;

b) egyértelműen azonosítja az uniós intézkedések keretébe tartozó ügyeket, például eltérő megnevezés alkal
mazásával vagy az „e-igazságszolgáltatás” fogalmának az „EU” előtaggal történő összekapcsolásával, mint 
például „EU e-igazságszolgáltatás” vagy „EU-igazságszolgáltatás”;

c) az e-igazságszolgáltatási portált/hálózatot olyan formában valósítja meg, amely mind az EU polgárainak, 
mind pedig az EU jogi szakembereinek igényeit figyelembe veszi, és biztosítja, hogy az információhoz való 
hozzáférés átlátható és egyszerű eszközei az EK-Szerződés 154. cikkében említett és az ISA által kidolgo
zott transzeurópai hálózatok igénybevételével elérhetőek legyenek;

d) az európai igazságügyi kultúra kialakításánál széles körben alkalmazza az elektronikai eszközöket;

e) teljes mértékben kiaknázza az új technológiák által kínált lehetőségeket a transznacionális bűnözés meg
előzésére és visszaszorítására irányuló küzdelemben;

f) késedelem nélkül bővíti és biztosítja a más tagállamokban történő bizonyítás-felvétel tökéletesítésére irá
nyuló eszközöket, mint például a videokonferenciákat;

g) az EU-igazságszolgáltatásra vonatkozó cselekvési terv kidolgozásának és végrehajtásának szerves része
ként megerősíti  az alapvető jogokat, a büntetőeljárások során alkalmazott eljárási biztosítékokat, vala
mint az adatvédelmet;

3.   úgy véli, hogy az intézmények munkájának fokozottabban kellene összpontosítania a polgárokra; 

4.   üdvözli a tagállamok olyan kétoldalú projektek létrehozása iránti lelkesedését, amelyek később az összes 
tagállamra kiterjeszthetők és ezért remélhetőleg optimális eredményt hoznak az EU egésze számára, ugyanak
kor figyelmeztet az ilyen megközelítéssel járó elaprózódásra, és bízik abban, hogy ez elkerülhető; 

5.   felszólítja a Bizottságot, hogy az e-igazságszolgáltatás keretében fordítson kellő figyelmet az e-tanulási esz
közök bíróságok számára történő kifejlesztésére; 

6.   megerősíti, hogy az ajánlások tiszteletben tartják a szubszidiaritás elvét és a polgárok alapvető jogait; 

7.   úgy véli, hogy a kért javaslat nem jár pénzügyi következményekkel; 

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

MELLÉKLET

A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

1. ajánlás (az elfogadandó eszköz formájáról és hatályáról)

A Tanács által elfogadott, a Bizottságot a végrehajtásba bevonó cselekvési tervről szóló állásfoglalás hiányában 
a Bizottságot felkérték, hogy készítse el az európai szintű e-igazságszolgáltatásra vonatkozó cselekvési tervet. 
Ennek az alább részletezett egyedi intézkedésekből kell állnia, amelyek közül néhány jogalkotási javaslatokat 
is eredményezhet, például az EK-Szerződés 66.  cikke szerinti közigazgatási együttműködés esetében, míg 
mások ajánlások és megint mások közigazgatási rendelkezések és határozatok meghozatalát tehetik 
szükségessé.


