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AZ ALAPVETŐ JOGOK TISZTELETBEN
TARTÁSA AZ UNIÓBAN

Az Unióban az alapvető jogok jogalapját a szerződésekben hosszú időn át elsősorban az
emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményre történő
hivatkozások képezték. Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata így régóta nagyban
hozzájárul az emberi jogok tiszteletben tartásához az Unióban. A Lisszaboni Szerződés
hatálybalépése óta a jogilag kötelező erejűvé vált Európai Unió Alapjogi Chartája bővíti ki
ezt a jogalapot.

JOGALAP

Az alapvető jogok garantálása az uniós jog egyik alapköve. Az európai szerződések hosszú
időn át nem foglalták magukban e jogok írásos jegyzékét, csupán az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelméről szóló európai egyezményre (EJEE) hivatkoztak. A szerződések
az uniós jog általános elveiként utaltak a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból
következő alapvető jogokra. Emellett az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata révén szintén
nagyban hozzájárult az alapvető jogok fejlődéséhez és tiszteletben tartásához.
A Lisszaboni Szerződés 2009 végén történt elfogadása érzékelhető változást hozott, hiszen az
EU immár egy jogilag kötelező erejű Alapjogi Chartával rendelkezik. Az Európai Unióról szóló
szerződés 2. cikke kimondja, hogy „az Unió az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia,
az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó
személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul”.
Az EUSZ 6. cikke a következőket írja elő:
„Az Unió elismeri az Európai Unió Alapjogi Chartájának (…) 2007. december 12-i (…)
szövegében foglalt jogokat, szabadságokat és elveket; e Charta ugyanolyan jogi kötőerővel bír,
mint a Szerződések.”
„Az Unió csatlakozik az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai
egyezményhez.”
„Az alapvető jogok, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről
szóló európai egyezmény biztosítja, továbbá ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos
hagyományaiból következnek, az uniós jogrend részét képezik, mint annak általános elvei.”
Az EUSZ 7. cikke egy, a Nizzai Szerződésben már szereplő rendelkezést vesz át, amely
egyszerre vezet be megelőzési mechanizmust arra az esetre, amikor fennáll az „egyértelmű
veszélye annak, hogy egy tagállam súlyosan megsérti” az EUSZ 2. cikkében említett értékeket,
valamint büntetési mechanizmust arra az esetre, ha megállapítják, hogy egy tagállam „súlyosan
és tartósan megsérti” ezeket az értékeket. Az Európai Parlament az első mechanizmus életbe
léptetését lehetővé tevő kezdeményezési joggal és a demokratikus ellenőrzéshez való joggal is
rendelkezik, tekintve, hogy jóvá kell hagynia azok végrehajtását.
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Az Unió külső tevékenységére vonatkozó rendelkezések (az EUSZ 21. cikke) szintén utalnak
az emberi jogokra és az alapvető szabadságokra. Az EUMSZ 67. cikke kimondja, hogy
„az Unió egy, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget alkot,
amelyben tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a tagállamok eltérő jogrendszereit és jogi
hagyományait”.
A szerződés bizonyos rendelkezései szintén rögzítenek egyes jogokat. Különösen igaz ez
az EUMSZ 8. cikkére, amely a férfiak és nők közötti egyenlőségre vonatkozik, valamint a
megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló 10. cikkére.
Az EUMSZ 15. cikke, amely a Nizzai Szerződés egyik rendelkezését veszi át, a tagállamok
bármely természetes vagy jogi személye számára biztosítja az Unió intézményeinek, szerveinek
és hivatalainak dokumentumaihoz való hozzáférés jogát. Ugyanez érvényes a személyes adatok
védelméhez való jogról szóló 16. cikk esetében.

EREDMÉNYEK

A. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata
Az Európai Unió Bírósága (EUB) régóta hangsúlyozza, hogy minden egyén alapvető jogait
tiszteletben kell tartani. Jelentős ítélkezési gyakorlata védelemre vonatkozó előírásokat állapít
meg számos jogforrás alapján, melyek a következők: a szerződések rendelkezései, ideértve az
Európai Unió Alapjogi Chartáját is; a szerződésekben hivatkozott nemzetközi egyezmények –
különösen az EJEE, valamint a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. évi genfi egyezmény
–; az alapvető jogok, ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból
következnek; azok a nemzetközi jogi szerződések, amelyekhez a tagállamok csatlakoztak,
valamint azok, amelyekhez az EU csatlakozott.
Az EUB az EU által elfogadott jogszabályoknak az alapvető jogokkal való
összeegyeztethetőségét, valamint a tagállamok által az uniós jog értelmében vagy keretében
nemzeti szinten hozott intézkedések összeegyeztethetőségét egyaránt vizsgálja.
Az EUB ítélkezési gyakorlata alapvetően az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek keretében
formálódott (az EUMSZ 267. cikke).
B. Az Európai Unió Alapjogi Chartája
A Chartát (1.1.6.) a Bizottság, a Tanács és a Parlament 2000. december 7-én a nizzai
Európai Tanács alkalmával hirdette ki, majd később, 2007-ben megerősítette és módosította.
2009 decembere óta jogilag kötelező erejű, és az EUSZ 6. cikkével összhangban a
szerződésekkel azonos jogi kötőerővel bír.
A benne foglalt jogok nem újak: a Charta a „bevett jogokat” tartalmazza, vagyis egy
dokumentumban gyűjti össze az uniós szerződések, a tagállamok közös alkotmányos elvei,
az EJEE, valamint az EU és az Európa Tanács szociális chartái által elismert alapvető
jogokat. A dokumentum hangsúlyosan foglalkozik az informatika vagy a génmódosítás jelenlegi
és jövőbeli fejleményeiből adódó problémákkal, például a személyes adatok védelméhez
való jogok vagy a bioetikával kapcsolatos jogok megállapítása útján. Tárgyalja továbbá
az uniós közigazgatás működésének átláthatósága és elfogulatlansága iránti jogos aktuális
igényeket, ideértve a megfelelő ügyintézéshez való jogot, a közösségi intézmények igazgatási
dokumentumaihoz való hozzáférés jogát, illetve a jó kormányzáshoz való jogot, amely e
területen összegzi az EUB ítélkezési gyakorlatát.
A Charta valamennyi személyes jogot egyetlen szövegbe foglalja bele. Ilyen módon
megvalósítja az alapjogok oszthatatlanságának elvét. Megszünteti az európai és a nemzetközi

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_1.1.6.pdf
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jogszövegek által egyrészt a polgári és politikai, másrészt a gazdasági és szociális jogok között
tett különbségtételt, és a jogok mindegyikét a méltóság, szabadság, egyenlőség, szolidaritás,
állampolgári jogok és igazságszolgáltatás alapelvei szerint csoportosítva sorolja fel.
A Charta célja nem több mint az egyének alapvető jogainak védelme az uniós intézmények
fellépése és a tagállamok által az uniós szerződések alkalmazásában tett intézkedések
tekintetében. Egy jegyzőkönyv egy sor eltérést határoz meg az Egyesült Királyság és
Lengyelország esetében, amelyek alkalmazásának hatálya ugyanakkor nem egyértelmű.
C. Az EU csatlakozása az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai
egyezményhez (EJEE)
Ez az 1950-ben az Európa Tanács által elfogadott és több jegyzőkönyvvel kiegészített
egyezmény az egyik legfontosabb jogszöveg az alapvető jogok területén. Két részből áll: az
első rész a jogokról és szabadságokról szól és 17 cikkből áll, a második rész a strasbourgi
székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága működését és hatásköreit határozza meg. A Bíróság
számos olyan döntést hozott, amelyek pontosítják az egyezményben foglalt jogokat. Ezek között
szerepel az élethez való jog (2. cikk), a kínzás tilalma (3. cikk), valamint a rabszolgaság és
kényszermunka tilalma (4. cikk).
Maga az EU nem csatlakozott az EJEE-hez, ellenben az összes uniós tagállam annak részes
fele. Az EUSZ 6. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az EU csatlakozzon az EJEE-hez,
ami azt jelentené, hogy az EU-t – tagállamaihoz hasonlóan – az alapvető jogok tiszteletben
tartása tekintetében egy EU-n kívüli és az alapvető jogok védelmére szakosodott jogi szerv,
nevezetesen az Emberi Jogok Európai Bírósága általi felülvizsgálatnak vetnék alá. Ez a
csatlakozás lehetővé teszi az európai polgároknak, valamint az EU területén tartózkodó
harmadik országbeli állampolgároknak is, hogy az EJEE rendelkezései alapján közvetlenül a
Bíróság előtt kifogásolják az EU által elfogadott jogi aktusokat ugyanolyan feltételek mellett,
mint az EU tagállamai által létrehozott jogi aktusok esetében.
Az EU és az Európa Tanács között jelenleg is zajlanak az Unió csatlakozásával
kapcsolatos tárgyalások. 2013 júliusában a Bizottság felkérte az EUB-t, hogy határozzon
a csatlakozási megállapodás tervezetének a szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről.
Az EUB 2014. december 18-án arra a következtetésre jutott, hogy az Unió EJEE-hez
való csatlakozásáról szóló megállapodás tervezete nem egyeztethető össze az uniós joggal
(2/13. sz. vélemény).
D. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Az ügynökség az 1977-ben létrehozott Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai
Megfigyelőközpontjának a jogutódja. Legfontosabb célja az volt, hogy objektív, megbízható
és európai szinten összehasonlítható információkat nyújtson az EU és tagállamai számára
a rasszizmus, az idegengyűlölet és az antiszemitizmus jelenségeiről annak érdekében, hogy
segítségükre legyen a megfelelő intézkedések meghozatalában és a megfelelő lépések
meghatározásában. Az ügynökséget egy 2007. februári tanácsi rendelettel[1] hozták létre.
2007 márciusa óta működik, és székhelye Bécsben van. Célja, hogy az alapvető jogokkal
kapcsolatosan támogatást és szakértelmet biztosítson az EU-nak és a tagállamoknak. Az
ügynökség nem foglalkozhat egyedi panaszokkal, szabályozási kérdésekben nem rendelkezik
döntési jogkörrel és arra sem jogosult, hogy az EUSZ 7. cikke értelmében figyelemmel
kísérje az alapvető jogok helyzetét a tagállamokban. Egy öt évre szóló többéves keret
határozza meg azokat a területeket, amelyekre tevékenysége kiterjedhet. Feladatai közé tartozik
többek között, hogy releváns információkat és adatokat gyűjtsön össze, elemezzen, terjesszen

[1]A 2007. február 15-i 168/2007/EK rendelet, HL L 53., 2007.2.22.
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és értékeljen, tudományos kutatásokat és felméréseket végezzen, előkészítő tanulmányokat
és megvalósíthatósági tanulmányokat készítsen, évente jelentést tegyen közzé az alapjogi
kérdésekről, illetve tematikus jelentéseket is.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A. Általános megközelítés
A Parlament mindig is nagy jelentőséget tulajdonított az alapvető jogok Unión belüli tiszteletben
tartásának. 1993 óta e kérdésről minden évben vitát tartott és állásfoglalást fogadott el
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentése alapján. Emellett több olyan
állásfoglalást fogadott el, amelyek az alapvető jogok tagállamokon belüli védelmét érintő egyedi
kérdésekkel foglalkoztak.
B. Egyedi fellépések
A Parlament különös figyelmet szentel az alapvető jogok egyetlen kötelező dokumentum
keretében való egységes szerkezetbe foglalásának. Neki köszönhető az alapvető jogoknak az
EU három politikai intézménye (a Bizottság, a Tanács és a Parlament) által 1977. április 5-
én elfogadott, 1989-ben pedig kibővített meghatározásáról szóló elvi nyilatkozat. 1994-ben
elkészítette az Unió által garantált alapvető jogok listáját. Különös figyelmet szentelt a Charta
szövegezésének, azt „az egyik alkotmányos prioritásaként” nevezve meg, illetve a Charta által
meghatározandó követelményeknek, különösen hogy:
— a dokumentumnak teljes egészében kötelező jogi státusszal kell rendelkeznie azáltal, hogy

az Európai Unióról szóló szerződés részévé válik („Egy charta […] pusztán nem kötelező
nyilatkozatként és […] nem lépve túl azon, hogy felsorolja a már meglévő jogokat,
csalódást keltene a polgárok jogos elvárásait illetően.”); a Parlament felszólított tehát arra,
hogy a Chartát foglalják bele a Nizzai Szerződésbe, illetve arra, hogy immár foglalják bele
az új alkotmányszerződésbe;

— a dokumentumnak el kell ismernie az alapvető jogok oszthatatlanságát azáltal, hogy a
Chartát az EU valamennyi intézményére és szervére, továbbá valamennyi szakpolitikájára
alkalmazandóvá teszi, ideértve a második és a harmadik pillérben szereplőket is, a
szerződések által ráruházott hatáskörök és feladatok keretében.

Végezetül a Parlament rendszeresen kérte, hogy az Unió csatlakozzon az emberi jogok európai
egyezményéhez, hangsúlyozva, hogy ez a csatlakozás nem járna az immár kötelező erejű Charta
szerepének megkettőzésével. Több ízben kérte az Alapjogi Ügynökség felállítását.
A Parlament 2014-ben két állásfoglalásában is kérte egy „koppenhágai mechanizmus”, azaz egy
hatékonyabb eszköz létrehozását, amely biztosítja, hogy a tagállamok ténylegesen tiszteletben
tartják az Unió alapvető értékeit, valamint a demokrácia és a jogállamiság követelményeit.
A Parlament 2016. október 25-én állásfoglalást fogadott el a Bizottságnak szóló ajánlásokkal
a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus
létrehozásáról.
Sarah Sy
04/2017
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