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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

1. hangsúlyozza, hogy az Alapjogi Charta 51. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a 
tagállamok „tiszteletben tartják az ebben a Chartában foglalt jogokat és betartják az 
abban foglalt elveket, valamint előmozdítják azok alkalmazását”; sajnálja, hogy az 
Európai Unió Alapjogi Ügynöksége szerint egyes tagállamok a jelek szerint nem 
tesznek kellő erőfeszítéseket a Charta rendelkezéseinek tudatosítása vagy végrehajtása 
érdekében; 

2. felhívja a tagállamokat, hogy indítsanak tényeken alapuló kezdeményezéseket és 
szakpolitikákat a Charta nemzeti szintű tudatosítása és végrehajtása céljából; felszólítja 
a tagállamokat, hogy alkalmazzák az 51. cikk szerinti átvilágítási mechanizmust annak 
korai feltárása érdekében, hogy egy adott bírósági ügy vagy jogalkotási eset felvet-e 
kérdéseket a Charta vonatkozásában; véleménye szerint az Alapjogi Ügynökségnek a 
Charta alkalmazhatóságáról szóló kézikönyve e tekintetben jó kiindulópontként 
szolgálhat; 

3. határozottan kiáll az Európai Uniónak az emberi jogok európai egyezményéhez való 
csatlakozásáról szóló tárgyalások folytatása mellett, az Európai Unió Bíróságának 2014. 
december 18-i 2/13. számú véleményének1megfelelően; újólag emlékeztet a 
csatlakozási folyamat felgyorsításának fontosságára az alapjogok Unió-beli erősítése, 
valamint a jogállamiságról szóló egyeztetések során kinyilvánított álláspontja 
alátámasztása érdekében, továbbá sürgeti a Parlament – az EUMSZ 218. cikkének (10) 
bekezdésével összhangban történő – folyamatos tájékoztatását;

4. hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége a jogállamiság és a tényleges 
jogi védelemhez való jog alapját képezi2; ajánlja, hogy hagyjanak fel a jelenlegi 
gyakorlattal, mely szerint a jogállamisági kérdéseket egyes országok szerint és eseti 
alapon kezelik, és felhív olyan ismérvek és háttérfelmérések kidolgozásra, amelyek 
segítik a tagállamokat az esetleges jogállamisági problémák módszeres és 
összehasonlítható módon történő feltárásában és kezelésében;

5. megismétli, hogy az Európa jövőjéről tartandó konferencia előre – bár nem kimerítő 
jelleggel – meghatározott prioritásai közé európai értékekként beemelhetők az 
alapjogok és a szabadságok3;;

6. elismeri, hogy az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból hatással van a 
polgárok – az EUMSZ második részében és az Alapjogi Charta V. címében hivatkozott 
– jogaira; úgy véli, hogy előnyös volna a kilépésről rendelkező megállapodás 
végrehajtásának és alkalmazásának az Európai Parlament és az Egyesült Királyság 

1 ECLI:EU:C:2014:2454 
2 Az EUSZ 19. cikke, az EUMSZ 67. cikkének (4) bekezdése és a Charta 47. cikke.
3 Az Európai Parlament 2020. január 15-i állásfoglalása az Európa jövőjéről szóló konferenciára vonatkozó 
európai parlamenti álláspontról. Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0010, 7. pont.
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parlamentje általi közös ellenőrzése, és üdvözölné, ha e célból közös struktúrák 
jöhetnének létre4;

4 Az Európai Parlament 2020. január 15-i állásfoglalása a kilépésről rendelkező megállapodásban foglalt, a 
polgárok jogaira vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról és nyomon követéséről. Elfogadott szövegek, 
P9_TA(2020)0006, 22. pont.


