
 

AD\1149030HU.docx  PE615.423v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Alkotmányügyi Bizottság 
 

2017/2131(INL) 

26.3.2018 

VÉLEMÉNY 

az Alkotmányügyi Bizottság részéről 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére 

a magyarországi helyzetről (az Európai Parlament 2017. május 17-i 

állásfoglalása alapján) 

(2017/2131(INL)) 

A vélemény előadója: Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

(Kezdeményezés – az eljárási szabályzat 45. cikke) 

 



 

PE615.423v02-00 2/8 AD\1149030HU.docx 

HU 

 

PA_INL 



 

AD\1149030HU.docx 3/8 PE615.423v02-00 

 HU 

JAVASLATOK 

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 

módosításokat: 

A. mivel az Európai Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a 

demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a 

kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul (az 

EUSZ 2. cikke), és mivel ezek az értékek egyetemesek és közösek a tagállamokban; 

B. mivel a teljes mértékben fejlett civil társadalomban való szabad részvétel a 

demokratikus döntéshozatali folyamat kulcsfontosságú tényezője; 

C. mivel az uniós jogszabályok valamennyi tagállam részvételével zajló, kollektív 

döntéshozatal eredményei; 

D. mivel az EUSZ 9. cikke és az EUMSZ 20. cikke értelmében uniós polgár mindenki, aki 

valamely tagállam állampolgára; mivel az uniós polgárság kiegészíti, és nem helyettesíti 

a nemzeti állampolgárságot; 

E. mivel az AFCO bizottság 2016 novemberében látogatás tett Magyarországon; 

1. határozottan hangsúlyozza, hogy minden tagállam magáénak vallja az EUSZ 2. 

cikkében rögzített értékeket és azokat tiszteletben kell tartania, minthogy ezek az 

értékek képezik az Európai Unió alapját; 

2. emlékeztet arra, hogy az EUSZ 2. cikkének tartalma a nemzetközi jog valamennyi 

tagállam által támogatott, kötelező erejű és jól megalapozott elveit tükrözi; 

hangsúlyozza ezért, hogy a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok 

maradéktalan tiszteletben tartása, védelme és előmozdítása olyan közös felelősséget és 

kötelezettséget jelent, amely pusztán a nemzetközi közösséghez való tartozás tényéből 

ered; 

3. emlékeztet arra, hogy az EUSZ 49. cikke szerint a tagjelölt országoknak az Unió tagjává 

válás érdekében bizonyítaniuk kell, hogy megfelelnek a koppenhágai kritériumoknak, a 

Bizottságnak pedig kötelessége megkövetelni ezek teljes körű betartását; hangsúlyozza, 

hogy a tagállamok ennek megfelelően az Unióhoz való csatlakozásuk pillanatától 

kötelesek tiszteletben tartani a jogállamiságot és annak alkotóelemeit, valamint 

biztosítani azok védelmét, továbbá hogy az uniós jogban rögzített kölcsönös bizalom 

elve nem mentesíti a tagállamokat attól, hogy értékeljék más tagállamok uniós jognak és 

különösen az uniós jog által elismert alapvető jogoknak való megfelelését; 

4. emlékeztet arra, hogy az EUSZ 2. cikkében rögzített értékeket a 7. cikkben 

megállapított eljárás védi, ugyanakkor úgy véli, hogy az Uniónak további, 

strukturáltabb kerettel is kell rendelkeznie az EUSZ 2. cikkében meghatározott elvek 

tiszteletben tartásának és előmozdításának nyomon követése és értékelése céljából; 

5. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben használja ki az Európai Unió 
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Alapjogi Ügynökségének (FRA) szakértelmét az alapvető jogok Unión belüli 

helyzetének nyomon követése során azáltal, hogy javaslatot tesz a FRA létrehozásáról 

szóló rendelet felülvizsgálatára annak érdekében, hogy szélesebb körű és függetlenebb 

hatáskörökkel, valamint jelentősebb emberi és pénzügyi erőforrásokkal ruházza fel; 

6. emlékeztet arra, hogy a Velencei Bizottság meghatározása szerint a jogállamiság 

alapelemei a jogszerűség, a jogbiztonság, az önkényesség tilalma, az 

igazságszolgáltatáshoz való jog, az emberi jogok tiszteletben tartása, a 

megkülönböztetésmentesség és a törvény előtti egyenlőség; osztja a Velencei Bizottság 

által 2011 óta a magyar jogszabályokról szóló véleményeiben, többek között az 

alaptörvényről és annak módosításáról szóló véleményeiben megfogalmazott 

aggályokat; ismételten hangsúlyozza, hogy a Velencei Bizottság Magyarország 

alaptörvényének legutóbbi, negyedik módosításáról szóló, 2013. június 17-i 

véleményében arra a következtetésre jutott, hogy a meghozott intézkedések fenyegetést 

jelentenek az alkotmányos igazságszolgáltatásra és a Magyarország alaptörvényében 

foglalt alapvető elvek elsőbbségére nézve; emlékeztet arra, hogy Magyarország az 

Európa Tanácshoz való 1990-es csatlakozása óta elismeri a Velencei Bizottságot; 

7. rámutat, hogy a Velencei Bizottság a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény módosításáról szóló, 2017. április 4-i XXV. törvényről készített véleményében 

megállapította, hogy egy ilyen törvény rendkívül problematikus a jogállamiság és az 

alapvető jogokra vonatkozó elvek, továbbá a Magyarországon már letelepedett és ott 

hosszú ideje jogszerűen működő külföldi egyetemeknek nyújtott biztosítékok 

szempontjából; emlékeztet továbbá arra, hogy az Európai Bizottság úgy határozott, 

hogy keresetet indít az Európai Unió Bíróságán amiatt, hogy a 2017. április 4-én 

módosított nemzeti felsőoktatási törvény aránytalan mértékben korlátozza az uniós és 

harmadik országbeli egyetemek tevékenységét, és azt az uniós joggal összhangba kell 

hozni; 

8. ismételten mélységes aggodalmának ad hangot a közelmúltbeli magyarországi 

fejlemények miatt, amelyek veszélyeztetik a jogállamiságot és akadályozzák az EUSZ 

2. cikkében rögzített, többek között az alkotmányos rendszer működésével, az 

igazságszolgáltatás és egyéb intézmények függetlenségével, valamint a fékek és 

ellensúlyok rendszerszintű felszámolásával, a véleménynyilvánítás szabadságával, a 

sajtó szabadságával, a tudományos élet szabadságával, a migránsok, menedékkérők és 

menekültek emberi jogaival, a gyülekezés és az egyesülés szabadságával, az egyenlő 

bánásmódhoz való joggal, a szociális jogokkal, a civil társadalmi szervezetek 

védelmével, a kisebbségekhez tartozó személyek, többek között a romák, a zsidók és az 

LMBTI-személyek jogaival kapcsolatos elvek alkalmazását; 

9. megjegyzi, hogy a polgárság fogalma önmagában is egyértelmű politikai akaratot jelent 

az egyének egyenlőségének tiszteletben tartására; hangsúlyozza, hogy az Unió alapját 

képező értékek és elvek olyan értékrendszert alkotnak, amellyel minden európai polgár 

azonosulhat, a nemzeti identitáshoz kötődő politikai vagy kulturális különbségektől 

függetlenül; aggodalommal szemléli, hogy magyar tisztviselők kizárólagos identitáson 

alapuló, nacionalista eszméket alkalmaznak nyilvánosan; 

10. megjegyzi, hogy a Velencei Bizottság megállapította, hogy a magyar Alkotmánybíróság 

szerepének korlátozása ahhoz a kockázathoz vezet, hogy hátrányosan érintheti a hatalmi 
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ágak szétválasztását, az emberi jogok védelmét és a jogállamiságot; különösen 

aggályosnak találja, hogy az alkotmányos felülvizsgálat elkerülése érdekében az 

alkotmány szintjén állítanak vissza olyan rendelkezéseket, amelyeknek a rendes jog 

hatálya alá kellene tartozniuk, és amelyeket már alkotmányellenesnek nyilvánítottak; 

javasolja az Országos Bírósági Hivatal működésének és hatásköreinek felülvizsgálatát 

annak biztosítása érdekében, hogy Magyarország független bírói önkormányzati 

szerveként betölthesse szerepét, továbbá kéri az Alkotmánybíróság joghatóságának 

maradéktalan helyreállítását; 

11. aggodalmát fejezi ki a civil társadalmi szervezetek mozgásterének szűkülése, valamint a 

nem kormányzati szervezetek ellenőrzés alá vonására és a jogszerű munkájuk 

akadályozására irányuló kísérletek, többek között az úgynevezett „Stop Soros” 

törvénycsomag elfogadása miatt; emlékeztet arra, hogy a Velencei Bizottság „a 

külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvénytervezetről” készített, 

2017. június 17-én elfogadott véleményében megállapította, hogy egy ilyen törvény 

aránytalan mértékben és szükségtelenül sértené az egyesülés és a véleménynyilvánítás 

szabadságát, a magánélethez való jogot és a megkülönböztetés tilalmát; 

12. mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a magyar intézmények az Európai Unióról 

szólva olykor ellentmondásos és félrevezető retorikát használnak, a hatóságok pedig 

önkényesen úgy döntenek, hogy az uniós értékeket közvetlenül sértő jogszabályokat 

fogadnak el; emlékeztet az EUSZ 3. cikkének (1) és (2) bekezdésében kinyilvánított 

célokra, amelyeket Magyarország 2004-ben, az Unióhoz való csatlakozásakor 

elfogadott; emlékeztet arra, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás a nemzeti 

szuverenitáson alapuló, önkéntes cselekedet volt, amely a magyar politikai erők széles 

körű konszenzusát élvezte; 

13. hangsúlyozza, hogy a kötelezettségszegési eljárásról bebizonyosodott, hogy az uniós 

értékek rendszerszintű megsértésének kezelése tekintetében megvannak a korlátai, 

mivel főként technikai kérdésekre összpontosít, ami lehetővé teszi a kormányok 

számára, hogy formális jogorvoslatra tegyenek javaslatot, de az uniós jogot sértő 

törvényeket hatályban tartják; úgy véli, hogy a lojális együttműködés EUSZ 4. cikkében 

rögzített elvének megsértése esetén nincs jogi akadálya, hogy a Bizottság 

kötelezettségszegési ügyek rendszerszerűsége alapján megállapítsa az EUSZ 2. 

cikkének megsértését;  

14. úgy véli, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy valamely tagállam súlyosan és 

tartósan megsérti a jogállamiságot, a Bizottságnak minden rendelkezésére álló eszközt 

be kell vetnie az Unió alapját képező alapvető értékek védelme érdekében, az EUSZ 7. 

cikkének aktiválását is beleértve; emlékeztet a demokráciával, a jogállamisággal és az 

alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról szóló, a Bizottságnak 

szóló ajánlásokat tartalmazó, 2016. október 25-i állásfoglalására1, amelyben felkérte a 

Bizottságot, hogy 2017 szeptemberéig terjesszen elő javaslatot a demokráciára, a 

jogállamiságra és az alapvető jogokra irányuló európai uniós paktum megkötésére 

vonatkozóan; fájlalja, hogy e javaslat még nem készült el, és hangsúlyozza, hogy 

sürgető szükség van egy, az Unió alapvető értékeinek biztosítását célzó, hatékony 

mechanizmus létrehozására, mivel ellentmondás áll fenn a koppenhágai kritériumok 

értelmében a tagjelölt országokra háruló kötelezettségek, illetve e kritériumok 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0409. 
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tagállamok általi, az Unióba való belépésük utáni alkalmazása között; hangsúlyozza, 

hogy az Unió alapvető értékeinek megsértésére adott megfelelő válaszhoz az adekvát 

jogi eszközök és a politikai akarat együttesére van szükség; 

15. úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi magyarországi helyzet az EUSZ 2. cikkében foglalt 

értékek súlyos megsértése egyértelmű veszélyének minősül, és indokolja az EUSZ 7. 

cikkének (1) bekezdése szerinti eljárás megindítását; 
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