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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2012. február 21.)
az uniós büntetőpolitikával foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról
(2012/C 53/05)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
mivel:
(1)

(2)

zása tekintetében az egyének védelméről, valamint az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december
18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
nek (2) megfelelően kell feldolgozni.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

A Szerződés 67. cikkének (3) bekezdésében foglaltakkal
összhangban az Unió a bűncselekmények megelőzésére
és leküzdésére irányuló intézkedésekkel és – amennyiben
szükséges – a büntető jogszabályok közelítése révén a
biztonság magas szintjének garantálásán munkálkodik.
Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizott
ságának szóló, „Az uniós büntetőpolitika létrehozása: Az
uniós szakpolitikák hatékony végrehajtásának biztosítása
a büntetőjog útján” címet viselő, 2011. szeptember 20-i
bizottsági közlemény (1) hangsúlyozza a koherens és
következetes uniós büntetőpolitika kialakításának fontos
ságát, amelyet egy szakértői csoport keretében folytatott
megbeszélések útján is támogatni kell.

(3)

Ezért szakértői csoportot kell létrehozni az uniós bünte
tőpolitika területén, és meg kell határozni annak felada
tait és felépítését.

(4)

A csoportnak támogatnia kell az uniós büntetőpolitika
kialakítására irányuló bizottsági munkát, és tanáccsal
kell szolgálnia az ahhoz kapcsolódó kérdésekben. A
csoportnak tanácsot kell adnia az olyan tényszerű bizo
nyítékok gyűjtésével kapcsolatban is, amelyeket annak
megállapítására használnak, hogy az uniós büntetőjogi
intézkedések alapvető fontosságúak-e az uniós szakpoli
tikák hatékony végrehajtásához.

1. cikk
Tárgy
E határozat létrehozza az uniós büntetőpolitikával foglalkozó
szakértői csoportot (a továbbiakban: a csoport).
2. cikk
Feladatok
A csoport feladata, hogy az uniós büntetőpolitika kialakítása
során tanácsot adjon a Bizottságnak a büntető anyagi joggal
kapcsolatban. Elsősorban ide értendő bármely felmerülő jogi
kérdésben történő tanácsadás, illetve – az érintett szakpolitikai
területeken már létrehozott szakértői csoportokkal egyeztetve –
az olyan tényszerű bizonyítékok gyűjtésével kapcsolatos taná
csadás, amelyeket annak megállapítására használnak, hogy az
uniós büntetőjogi intézkedések alapvető fontosságúak-e az
uniós szakpolitikák hatékony végrehajtásához.
3. cikk
Konzultáció
A Bizottság az uniós büntetőpolitika kialakításával kapcsolatos
bármely kérdésben tanácsot kérhet a csoporttól.
4. cikk

(5)

A csoportnak legfeljebb húsz magasan képzett szak
értőből kell állnia, akiket személyes minőségükben
neveznek ki, figyelembe véve, hogy a tagok szakmai
háttere és az általuk képviselt földrajzi régiók tekinte
tében kiegyensúlyozott megoszlásnak kell érvényesülnie.

(6)

A csoporttagok megbízatásának három évre kell szólnia,
és megújíthatónak kell lennie.

(7)

A csoport tagjai számára meg kell határozni az informá
ciók nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályokat.

(8)

A csoport tagjainak személyes adatait a személyes adatok
közösségi intézmények és szervek által történő feldolgo

(1) COM(2011) 573 végleges.

Tagság – Kinevezés
(1)
A csoport legfeljebb 20 tagból állhat. A tagok magánsze
mélyek, akiket személyes minőségükben neveznek ki.
(2)
A tagokat a Jogérvényesülési Főigazgatóság főigazgatója
nevezi ki a büntetőjog területén kimagasló jártassággal rendel
kező szakértők köréből. A tagok kiválasztása során szem előtt
kell tartani a magas szintű szakértelem biztosítását, valamint
lehetőség szerint garantálni kell a szakterületek, a földrajzi hova
tartozás és a nemek szerinti megfelelő egyensúlyt, figyelembe
véve a csoport speciális feladatait és az elvárt szakértelem típu
sát.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000.
december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek
által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, vala
mint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).
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(3)
A csoport tagjai tudományos és kutatóintézetekben tevé
kenykedő szakértők és jogi szakemberek közül kerülnek ki.
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szabályaiban előírt szakmai titoktartási követelményeket, vala
mint az EU minősített információinak védelmével kapcsolatban
a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat mellékle
tében (1) meghatározott bizottsági biztonsági szabályokat. E
kötelezettségeik esetleges elmulasztása esetén a Bizottság
meghozhatja a szükséges intézkedéseket.

(4)
A tagokat személyes minőségükben választják ki,
megbízatásuk három évre szól. A csoporttagság elfogadásával
a tagok vállalják, hogy függetlenül, a közérdeknek megfelelően
járnak el. Ha valamelyik szakértővel kapcsolatban összeférhetet
lenség merülne fel, a Bizottság szolgálatai kizárhatják őt a
csoportból vagy a csoport egy bizonyos üléséről, vagy úgy hatá
rozhatnak, hogy az adott szakértő nem vehet részt a kérdéses
napirendi ponttal kapcsolatos vitában. A csoport tagjai helyet
tesítésükig vagy megbízatásuk lejártáig maradnak hivatalban.
Megbízatásuk megújítható.

(5)
A csoport számára a titkársági szolgáltatásokat a
Bizottság biztosítja.

(5)
A csoport tevékenységéhez érdemben hozzájárulni többé
nem tudó, illetve a tisztségéről lemondó, vagy az e cikk (3)
bekezdésében vagy a Szerződés 339. cikkében előírt feltételeket
nem teljesítő tag helyére hivatali idejének hátralevő részére új
tag nevezhető ki.

(7)
A Bizottság a csoport tevékenységére vonatkozó lényeges
információkat közzéteszi a nyilvántartásban vagy a nyilvántar
tásból elérhető, külön erre a célra létrehozott internetes oldalán.

(6)
A csoport tagjainak nevét közzéteszik a bizottsági szak
értői csoportok és más hasonló testületek nyilvántartásában (a
továbbiakban: a nyilvántartás), valamint a Jogérvényesülési
Főigazgatóság honlapján. A tagok személyes adatainak össze
gyűjtése, feldolgozása és közzététele a 45/2001/EK rendelettel
összhangban történik.
5. cikk
Működés
(1)
A csoport elnöki tisztségét a Bizottság egy képviselője
tölti be.
(2)
A csoport a Bizottság egyetértésével alcsoportokat hozhat
létre konkrét kérdések megvizsgálására; az alcsoportok műkö
désének feltételeit a csoport határozza meg. Az alcsoportokat
megbízatásuk teljesítése után haladéktalanul fel kell oszlatni.
(3)
A Bizottság képviselője a csoport vagy alcsoport munká
jába eseti alapon bevonhat olyan külső szakértőket is, akik egy
adott napirendi kérdésben különösen jártasak. A Bizottság
képviselője emellett megfigyelői státuszt adhat magánszemélyek
nek, a szakértői csoportokra vonatkozó horizontális szabályok
8. pontjának (3) bekezdése szerinti szervezeteknek és tagjelölt
országoknak.
(4)
A csoport tagjai, valamint a felkért szakértők és
megfigyelők betartják a Szerződésekben és azok végrehajtási

(6)
A csoport a szakértői csoportokra vonatkozó egységes
eljárási szabályzat alapján fogadhatja el saját eljárási szabályza
tát.

6. cikk
Az ülésekkel kapcsolatos kiadások
(1)
A csoport munkájában résztvevők szolgálataikért nem
részesülnek díjazásban.
(2)
A tagoknak a csoport tevékenységeivel kapcsolatos
utazási és ellátási költségeit a Bizottság a hatályos bizottsági
rendelkezéseknek megfelelően téríti meg.
(3)
A költségeket az éves forrásfelosztási eljárás keretében
megállapított, rendelkezésre álló előirányzatok erejéig kell
megtéríteni.
7. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. február 21-én.
a Bizottság részéről
Viviane REDING

alelnök

(1) A Bizottság határozata (2001. november 29.) eljárási szabályzatának
módosításáról (HL L 317., 2001.12.3., 1. o.).

