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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2019 A8-0469/72 

Módosítás  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az 

Unió költségvetésének védelme 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „jogállamiság”: az Európai Unióról 

szóló szerződés 2. cikkében foglalt uniós 

érték, amely a következő elveket foglalja 

magába: a törvényesség, ami az átlátható, 

elszámoltatható, demokratikus és pluralista 

törvényhozási eljárást hordozza magában; 

a jogbiztonság; a végrehajtó hatalom 

önkényességének tilalma; a független 

bíróságok által biztosított hatékony bírói 

jogvédelem, ideértve az alapvető jogok 

védelmét is; a hatalmi ágak szétválasztása 

és a törvény előtti egyenlőség; 

a) „jogállamiság”: az Európai Unióról 

szóló szerződés 2. cikkében foglaltak 

szerint a következő elveket foglalja 

magába: a törvényesség, ami az átlátható, 

elszámoltatható, demokratikus és pluralista 

törvényhozási eljárást hordozza magában; 

a jogbiztonság; a végrehajtó hatalom 

önkényességének tilalma; az 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és 

a független és pártatlan bíróságok előtt 

biztosított hatékony bírói jogvédelem; a 

hatalmi ágak szétválasztása; a 

megkülönböztetés tilalma és a törvény 

előtti egyenlőség; az Európai Unió 

Alapjogi Chartájában és a nemzetközi 

emberi jogi szerződésekben rögzített 

alapvető jogok tiszteletben tartása; 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/73 

Módosítás  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az 

Unió költségvetésének védelme 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. cikk 

 Független szakértők testülete 

 1. Az általános hiányosság 

azonosításában a Bizottságot független 

szakértőkből álló, reprezentatív testület (a 

jogállamisággal foglalkozó szakértői 

testület) segíti, amely minden tagállamban 

mennyiségi és minőségi kritériumok és 

információk alapján értékeli a helyzetet, 

beleértve az Európai Unió Bíróságának és 

az Emberi Jogok Európai Bíróságának 

határozatait, a Számvevőszék jelentéseit, 

más uniós intézmények, szervek vagy 

hivatalok vagy ügynökségek jelentéseit és 

véleményeit, illetve a releváns nemzetközi 

szervezetek következtetéseit és ajánlásait. 

Az értékelést nyilvánosságra kell hozni. 

 2. A jogállamiság szakértői testülete által 

végzett értékelésről szóló éves nyomon 

követési vitát az Európai Parlament a 

nemzeti parlamentekkel közösen végzi. 

Ehhez a nemzeti parlamenteknek és az 

Európai Parlament illetékes bizottságának 

egy erre szakosodott közös parlamenti 

ellenőrző csoportot kell közösen 

létrehoznia. E csoport szervezeti 

felépítését és eljárási szabályzatát az 

Európai Parlament és a nemzeti 

parlamentek közösen határozzák meg az 

Európai Unióról szóló szerződés és az 
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Európai Unió működéséről szóló 

szerződés mellékletében szereplő, a 

nemzeti parlamenteknek az Európai 

Unióban betöltött szerepéről szóló 1. 

jegyzőkönyv 9. cikkével összhangban. 

 3. A jogállamisággal foglalkozó szakértői 

testület a következő tagokból áll: 

 a) az egyes tagállamok parlamentje által 

kijelölt egy-egy független szakértő, aki az 

adott időpontban aktív szolgálatban nem 

lévő, alkotmánybírósági vagy legfelsőbb 

bírósági bíró; 

 b) további tíz szakértő, akiket az Európai 

Parlament nevez ki kétharmados 

többséggel az alábbi szervezetek által jelölt 

személyek listájáról: 

 i. a Tudományos Akadémiák Európai 

Szövetsége (ALLEA); 

 ii. a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények 

Európai Hálózata (ENNHRI); 

 iii. az Európa Tanács (ideértve a Velencei 

Bizottságot, a Korrupció Elleni Államok 

Csoportját (GRECO) és az Európa Tanács 

emberi jogi biztosát); 

 iv. az igazságszolgáltatás hatékonyságával 

foglalkozó európai bizottság (CEPEJ) és 

az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa 

(CCBE); valamint 

 v. az Egyesült Nemzetek Szervezete 

(ENSZ), az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet (EBESZ) és a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet (OECD). 

 4. A jogállamisággal foglalkozó szakértői 

testületben biztosítani kell a nemek közötti 

egyenlőséget. 

 5. A jogállamisággal foglalkozó szakértői 

testület elnökét tagjai közül választja. 

 6. A jogállamisággal foglalkozó szakértői 

testület munkájának megkönnyítése 

érdekében a Bizottság titkárságot biztosít 

a szakértői testület számára, amely segíti 

annak hatékony működését, különösen az 
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adatok és információforrások 

összegyűjtése és értékelése, valamint 

adminisztratív támogatás biztosítása 

révén. 

Or. en 

 


