
 

RE\1168378HU.docx  PE624.232v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Plenárisülés-dokumentum 
 

B8-0524/2018 

7.11.2018 

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY 

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően 

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján 

a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó átfogó 

mechanizmus szükségességéről 

(2018/2886(RSP)) 

Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen, 

Mirosław Piotrowski 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 



 

PE624.232v01-00 2/3 RE\1168378HU.docx 

HU 

B8-0524/2018 

Az Európai Parlament állásfoglalása a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető 

jogokkal foglalkozó átfogó mechanizmus szükségességéről 

(2018/2886(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkére, 

– tekintettel az EUSZ 3. cikkének (6) bekezdésére, 4. és 5. cikkére, valamint különösen a 

hatáskör-átruházás és a szubszidiaritás elveire, 

– tekintettel az EUSZ 7., a jogállamiság súlyos vagy súlyos és tartós megsértésének 

kockázatáról szóló cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 258., a 

kötelezettségszegési eljárásról szóló cikkére, 

– tekintettel az EUMSZ 295., az intézményközi megállapodásokról szóló cikkére, 

– tekintettel a Bizottság 2017. évi, az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló éves 

jelentésére (COM(2018)0540), 

– tekintettel a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós 

mechanizmus létrehozásáról szóló, a Bizottságnak szóló ajánlásokat tartalmazó, 2016. 

október 25-i állásfoglalására1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel az Unió jogszabályokon alapuló közösség, amely kizárólag a tagállamok által a 

Szerződésekben átruházott hatáskörök határain belül lép fel, és mivel e hatáskörök 

gyakorlása a szubszidiaritás és az arányosság elvei szerint történik; 

B. mivel az Unió céljait a reá ruházott hatáskörökkel összhangban álló megfelelő eszközök 

segítségével törekszik elérni; 

C. mivel az EUSZ 7. cikke alapján a Tanácsnak és az Európai Tanácsnak jogában áll 

megállapítani, hogy fennáll annak egyértelmű kockázata, hogy egy tagállam súlyosan 

vagy tartósan súlyosan megsérti az Unió alapját képező közös értékeket; 

D. mivel az EUMSZ 258. cikke alapján a Bizottság az Európai Unió Bírósága előtt 

felléphet a Szerződéseket megsértő tagállam ellen; 

E. mivel ezen eljárások eredményeképpen a Szerződéseket megsértő tagállam ellen 

szankciókat lehet kiszabni, beleértve a Tanácsban való szavazati jog felfüggesztését 

vagy pénzügyi büntetőintézkedéseket; 

                                                 
1 HL C 215., 2018.6.19., 162. o. 
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F. mivel 2017-ben a Bizottság az EUMSZ 258. cikkében előírt eljárás szerint 716 esetben 

nyújtott be panaszt a Szerződéseket megsértő tagállamok ellen; 

G. mivel a Parlament 2016-ban állásfoglalásban kérte a Bizottságot, hogy nyújtson be 

javaslatot a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó olyan 

új uniós mechanizmus létrehozására, amely szakértői bizottság által készített, 

országspecifikus ajánlásokat is tartalmazó éves jelentésben számol be arról, hogy a 

tagállamok miképpen felelnek meg az EUSZ 7. cikkében megfogalmazott értékeknek; 

H. mivel az EUMSZ 259. cikkének megfelelően az intézményközi megállapodásnak mint 

eszköznek az a célja, hogy a Szerződésekben átruházott jelenlegi hatáskörök keretein 

belül erősítse az uniós intézmények közötti együttműködést; 

I. mivel magas rangú bizottsági tisztviselők, köztük Frans Timmermans alelnök 

szkeptikusan nyilatkoztak a javasolt mechanizmusról, tagadva, hogy a meglevő 

eljárások mellett szükség lenne rá, valamint súlyos kételyeiket hangoztatták a javaslat 

jogszerűségével, intézményi megalapozottságával és érvényesíthetőségével 

kapcsolatban; 

1. elismeri, hogy az EU rendelkezik elegendő számú, a Szerződéseknek megfelelő 

mechanizmussal az Unió alapját képező jogok és értékek rendkívül súlyos 

megsértésének megelőzése céljából; 

2. megismétli, hogy az EUSZ 2. cikke szerint a demokrácia, a jogállamiság és az emberi 

jogok tiszteletben tartása a tagállamok közös értékei; hangsúlyozza, hogy az EU nem 

vonhatja kétségbe egy tagállam fellépésének jogszerű voltát elegendő és jogilag 

megalapozott szabályok szerint ellenőrzött bizonyíték híján, kivéve ha ez a kétségbe 

vonás az illetékes hatóságok által kellően és véglegesen megindokolt – a 

Szerződésekben rögzített vonatkozó eljárások keretein belüli – érvelés szerint 

megalapozott; 

3. elismeri, hogy a Szerződésekben rögzített szilárd alap hiányában az említett 

mechanizmus létrehozásának további erőltetése ellentétes lenne az Unió alapját képező 

elvekkel és értékekkel, azaz a jogállamiság, a hatáskör-átruházás és a szubszidiaritás 

elveivel; hangsúlyozza, hogy az említett mechanizmus létrehozása sértené az EUSZ 7. 

cikke és az EUMSZ 258. cikke szerinti meglevő hatásköröket, továbbá visszaélést 

jelentene az EUMSZ 295. cikke szerinti intézményközi megállapodás eszközével; 

4. felhívja a Bizottságot, a Tanácsot és az Európai Tanácsot, hogy alkalmazzák 

tisztességes és felelős módon a Szerződések alapján rendelkezésre álló eszközöket a 

közös értékek és a jogállamiság védelmében; 

5. felhív az EUSZ 7. cikkében és az EUMSZ 354. cikkében rögzített működési elvek és az 

ezt megalapozó, a demokratikus országok közötti – a politikai döntések során 

érvényesülő – kölcsönös tisztelet elvének tiszteletben tartására; felhívja a Bizottságot és 

a Tanácsot, hogy a Szerződések alapján rendelkezésre álló kereten belül és a párbeszéd 

szellemében lépjenek fel; 

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 


