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6.2.2019 A8-0051/1

Módosítás 1
Morten Messerschmidt
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtása az Unió intézményi keretében
(2017/2089(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 27a. hangsúlyozza, hogy a nemzeti 
határellenőrzések visszaállítása – az 
emberi jogok maradéktalan tiszteletben 
tartása mellett – az esetek túlnyomó 
többségében elengedhetetlen és sikeres 
volt, mivel megelőzte, hogy az irreguláris 
migránsok, az illegális kábítószerek és 
fegyverek a tagállamok közötti határokat 
átlépjék; e tekintetben felszólítja a 
Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben azokat 
a tagállamokat, amelyek úgy döntenek, 
hogy az Unió egészének mindenek felett 
álló érdekét szem előtt tartva ellenőrizni 
kívánják határaikat;
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6.2.2019 A8-0051/2

Módosítás 2
Morten Messerschmidt
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtása az Unió intézményi keretében
(2017/2089(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
28 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

28. emlékeztet arra, hogy a 
Szerződések rögzítik az EJEE-hez történő 
csatlakozásra irányuló kötelezettséget; kéri 
a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges 
lépéseket a csatlakozási folyamat lezárását 
akadályozó jogi akadályok felszámolása 
érdekében, és terjesszen elő új 
megállapodástervezetet az Uniónak az 
EJEE-hez való csatlakozására 
vonatkozóan, amely pozitív megoldásokat 
kínál az Európai Unió Bírósága által a 
2014. december 18-i 2/13 sz. véleményben 
megfogalmazott kifogásokra; úgy véli, 
hogy megvalósítása az uniós polgárok és 
lakosok alapvető jogait védő további 
biztosítékokat nyújtana, és egy, az emberi 
jogok érvényesítésére szolgáló további 
mechanizmust biztosítana, nevezetesen azt 
a lehetőséget, hogy panaszt tegyenek az 
EJEB-nél az emberi jogok az Európai Unió 
valamely intézménye vagy az uniós 
jogszabályokat végrehajtó tagállam 
intézkedéséből eredő megsértésével 
kapcsolatban, amelyre az EJEE hatálya is 
kiterjed; úgy véli továbbá, hogy az EJEB 
joggyakorlata – az EUB e téren 
alkalmazott joggyakorlatát kiegészítő – 
külön hozzájárulást nyújt az EU-nak az 
emberi jogok és az alapvető szabadságok 
tiszteletben tartására és előmozdítására 
vonatkozó jelenlegi és jövőbeli 

28. emlékeztet arra, hogy a 
Szerződések rögzítik az EJEE-hez történő 
csatlakozásra irányuló kötelezettséget; kéri 
a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges 
lépéseket a csatlakozási folyamat lezárását 
akadályozó jogi akadályok felszámolása 
érdekében, és terjesszen elő új 
megállapodástervezetet az Uniónak az 
EJEE-hez való csatlakozására 
vonatkozóan, amely pozitív megoldásokat 
kínál az Európai Unió Bírósága által a 
2014. december 18-i 2/13 sz. véleményben 
megfogalmazott kifogásokra; úgy véli, 
hogy megvalósítása az uniós polgárok és 
lakosok alapvető jogait védő további 
biztosítékokat nyújtana, és egy, az emberi 
jogok érvényesítésére szolgáló további 
mechanizmust biztosítana, nevezetesen azt 
a lehetőséget, hogy panaszt tegyenek az 
EJEB-nél az emberi jogok az Európai Unió 
valamely intézménye vagy az uniós 
jogszabályokat végrehajtó tagállam 
intézkedéséből eredő megsértésével 
kapcsolatban, amelyre az EJEE hatálya is 
kiterjed; úgy véli továbbá, hogy az EJEB 
joggyakorlata – az EUB e téren 
alkalmazott joggyakorlatát kiegészítő – 
külön hozzájárulást nyújt az EU-nak az 
emberi jogok és az alapvető szabadságok 
tiszteletben tartására és előmozdítására 
vonatkozó jelenlegi és jövőbeli 
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fellépéséhez az állampolgári jogok, az 
igazságügy és a belügyek területén; 

fellépéséhez az állampolgári jogok, az 
igazságügy és a belügyek területén; e 
tekintetben sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy az EUB még mindig nem biztosítja a 
bírák számára a szabad 
különvéleményhez való jogot, ami 
ellentétes a Bíróság határozatai által 
betöltött egyre inkább politikai szereppel; 
kétségeinek ad hangot azzal kapcsolatban, 
hogy ez az eljárásmód védhető-e egy 
modern demokráciában; megjegyzi, hogy 
a strasbourgi Emberi Jogok Európai 
Bíróságának gyakorlata több éve lehetővé 
teszi a különvéleményeket, ami jobb és 
világosabb ítélkezési gyakorlathoz 
vezetett;

Or. en


