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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
Megfelel-e a 2016/343 irányelv (1) (16) preambulumbekezdésének első mondatával és (17) preambulumbekezdésével
összefüggésben értelmezett 4. cikke (1) bekezdése első mondatának az a nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely előírja, hogy
(egy büntetőeljárás keretében kötött) valamely vádalku szövege a szóban forgó bűncselekmény elkövetőiként ne csupán a
bűnösségét az említett bűncselekményre vonatkozóan beismerő és e vádalkut kötő vádlottra utaljon, hanem a többi, e
vádalkuban részt nem vevő és bűnösségét be nem ismerő vádlottra is, akikkel szemben az ügy a büntetőeljárás általános
szabályai szerint zajlik, de akik beleegyeztek, hogy az előbbi vádlott megkösse a vádalkut?
(1)

A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló,
2016. március 9-i (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2016. L 65., 1. o.).

A Raad van State (Hollandia) által 2018. június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, másik fél: E.P.
(C-380/18. sz. ügy)
(2018/C 294/38)
Az eljárás nyelve: holland
A kérdést előterjesztő bíróság
Raad van State

Az alapeljárás felei
Felperes: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Másik fél: E. P.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) Úgy kell-e a 2016/399/EU rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének e) pontját értelmezni, hogy a bármely 180 napos
időszakban 90 napot meg nem haladó tartózkodás arra tekintettel való megszűnésének a megállapítása esetén, hogy a
külföldi állampolgár a közrendet fenyegető veszélyt jelent, indokolni kell, hogy az érintett külföldi állampolgár személyes
magatartása a társadalom valamely alapvető érdekére valódi, közvetlen és kellően súlyos veszélyt jelent?
2) Abban az esetben, ha az 1. sz. kérdésre nemleges válasz adandó, milyen követelményeknek kell megfelelnie a 2016/399/
EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján az arra vonatkozó indokolásnak, hogy a külföldi állampolgár a
közrendet fenyegető veszélyt jelent?
Úgy kell-e értelmezni a 2016/399/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) pontját, hogy azzal ellentétes az olyan
nemzeti gyakorlat, amely szerint egy külföldi állampolgár a közrendet fenyegető veszélyt jelent kizárólag amiatt, hogy
vele szemben büntetendő cselekmény elkövetésének gyanúja áll fenn?
(1)

A személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2016. L 77., 1. o.;)

A Raad van State (Hollandia) által 2018. június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – G. S., másik fél: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(C-381/18. sz. ügy)
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