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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 2., 6. és 7. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 70., 85, 

86., 258., 259. és 260. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, 

– tekintettel a Jog a Demokráciáért Európai Bizottság (Velencei Bizottság) 

tevékenységére és jelentéseire, különösen a jogállamiság kritériumait tartalmazó 

listájára (CDL-AD(2016)007-e), 

– tekintettel a jogállamisággal és az igazságszolgáltatással kapcsolatos állásfoglalásaira, 

A. mivel az igazságszolgáltatás önmagában véve érték, és a jogállamiság lényeges eleme, 

különösen amennyiben az állampolgárok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének 

módjairól és a tisztességes eljárás szabályainak tiszteletben tartásáról van szó; 

B. mivel a jogállamiság biztosítása, valamint az alapvető jogok és a hatékony 

igazságszolgáltatási rendszerek védelme kulcsszerepet játszik a pozitív politikai 

környezet létrehozásában, a közvélemény intézmények iránti bizalmának 

visszaszerzésében, az uniós jog alkalmazásának megtámogatásában, a fenntartható 

gazdasági növekedés elősegítésében, valamint a nagyobb jogi és szabályozói 

kiszámíthatóság biztosításában; 

C. mivel a jelenlegi körülmények új kihívások elé állítják az európai igazságügyi 

rendszereket, amelyekhez fel kell nőniük; 

1. bátorítja a Bizottságot, hogy folytassa az eredménytábla előmozdítását annak 

érdekében, hogy az érintett szereplők rendelkezésére álló eszközzé váljék, ezáltal a 

Szerződésekkel összhangban és a tagállamokkal egyeztetett módon erősítve az európai 

igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságát és minőségét; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy készítsen eredménytáblát a büntető igazságszolgáltatásról, 

ugyanakkor az ártatlanság védelméről és a tisztességes eljáráshoz való jog egyéb 

szempontjairól is, amelyek szorosan összefüggnek a jogállamiság tiszteletben tartásával, 

annak érdekében, hogy teljes képet lehessen alkotni az európai igazságszolgáltatásról, 

ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a különböző európai igazságszolgáltatási rendszerek 

egységes értelmezéséhez és a jog érvényesülésén alapuló európai térség 

megerősítéséhez; felhívja a Bizottságot, hogy illessze bele az eredménytáblába 

országspecifikus ajánlásait a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek javítására 

vonatkozóan; 

3. hangsúlyozza, hogy a kollektív jogorvoslati eljárások egyre nagyobb jelentőséggel 

bírnak az igazságszolgáltatáshoz és a hatékony vitarendezéshez való hozzáférés 

megkönnyítése szempontjából; felhívja a Bizottságot, hogy az igazságszolgáltatási 
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rendszerek hozzáférhetőségét meghatározó tényezőkkel kapcsolatos, soron következő 

összehasonlító felmérések során vizsgálja meg ezen eljárásokat; 

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy első ízben értékelje a büntető 

igazságszolgáltatás egyes szempontjait a pénzmosás elleni küzdelem tekintetében, és 

javasolja a Bizottságnak, hogy hozza meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy ösztönözze a tagállamokat az e területre vonatkozó bírósági eljárások hosszára 

vonatkozó adatok szolgáltatására, tekintettel a negyedik, majd az ötödik pénzmosási 

irányelv hatálybalépésére; 

5. kéri a Bizottságot, hogy az igazságügyi eredménytáblára vonatkozó következő 

felmérések során vegye fontolóra a fogyatékosság, nem, szexuális irányultság stb. 

tekintetében adott esetben hátrányos helyzetbe kerülő csoportok igazságszolgáltatáshoz 

való hozzáférésére vonatkozó információk beillesztését a lehetséges akadályok feltárása 

érdekében; 

6. hangsúlyozza, hogy a szegénységi küszöb alatt élő fogyasztóknak nyújtott jogi segítség 

továbbra is alapvető egyensúlyteremtő tényező marad; megállapítja, hogy a jogi 

segítség lényeges szerepet tölt be annak biztosításában, hogy a gyengébb felek is 

hozzáférjenek az igazságszolgáltatáshoz; 

7. hangsúlyozza, hogy az ikt-rendszerek hasznosak, mivel valamennyi érintett érdekelt fél 

költségeit csökkentik, és javítják az igazságszolgáltatási rendszerek általános 

hatékonyságát és minőségét, továbbá felhívja a tagállamokat és az európai 

intézményeket, hogy ösztönözzék ezen eszközök folyamatos fejlesztését és használatát, 

felhívja a Bizottságot, hogy szolgáltasson bővebb információt ezen új technológiáknak a 

tagállamok igazságszolgáltatási rendszerein belüli használatáról, és azok tegyék 

hozzáférhetőbbé valamennyi uniós polgár számára, a fogyatékossággal élő személyeket 

és egyéb kiszolgáltatott csoportokat is beleértve; 

8. felhívja a Bizottságot, hogy gyűjtsön pontosabb információkat a jogállamiság 

tiszteletben tartásával kapcsolatos jogsértések, és az alapvető jogokat érő fenyegetések, 

többek között a korrupció, a megkülönböztetés, a magánélethez való jog, a gondolat-, 

lelkiismeret- és vallásszabadság, a véleménynyilvánítási, gyülekezési és egyesülési jog 

megsértésének kezeléséről; 

9. felhívja a Bizottságot, hogy fejlessze tovább módszertanát, többek között készítsen több 

kvalitatív elemzést, és használjon olyan további információforrásokat, mint 

amilyenekkel a civil társadalom, a magánszektor, a tudományos világ és a nemzetközi 

szervezetek tudnak szolgálni; felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy tevékenyen 

működjenek együtt az adathiány mérséklése, illetve olyan pontos, megbízható és 

összehasonlítható információk gyűjtése céljából az eredménytábla kidolgozása 

érdekében; 

10. felhívja a tagállamokat és az európai intézményeket, hogy tegyenek megfelelő lépéseket 

a hatékony és időben történő eljárások biztosítása érdekében, megerősítve minden 

személy jogi védelmét jogainak biztosítása által; 

11. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki új kritériumokat, amelyek célja az 

igazságszolgáltatási rendszerek jogállamisággal való összeegyeztethetőségének jobb 
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értékelése, különösen a Velencei Bizottság által a jogállamiság kritériumairól alkotott 

lista alapján; 

12. felhívja a tagállamokat és az európai intézményeket, hogy erősítsék meg az Unión belüli 

igazságszolgáltatás függetlenségét, különösen a bírák és ügyészek jogállása által 

biztosított garanciák tekintetében, és arra ösztönzi a Bizottságot, hogy e kérdésekről 

több információt illesszen bele az igazságügyi eredménytáblába; 

13. felhívja a Bizottságot, hogy az eredménytábla igazságszolgáltatás függetlenségére 

vonatkozó részébe illesszen be külön rovatot az ügyészek jogállására és függetlenségére 

vonatkozóan; 

14. emlékeztet a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós 

mechanizmus létrehozásáról szóló, 2016. október 25-i állásfoglalásában foglalt 

kérésére1, és ismételten felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a 

demokráciára, a jogállamiságra és az alapvető jogokra irányuló európai uniós paktum 

megkötésére vonatkozóan; felhívja a Bizottságot, hogy a demokráciáról, a 

jogállamiságról és az alapvető jogokról szóló paktum létrejöttéig kösse össze meglévő 

jelentéseket, ideértve az igazságügyi eredménytáblát is; 

15. hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell a nemek közötti egyensúllyal kapcsolatban 

meglévő hiányosságokkal és a jelentős aránybeli különbségekkel az igazságügyi 

alkalmazottak, különösen a bírák körében; hangsúlyozza, hogy a jövőbeli 

eredménytábláknak ezen alkalmazottakra, azok felvételére, képzésére és nemi 

megoszlására vonatkozó információkat is fel kell ölelnie; 

16. felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a korrupció elleni küzdelmet, és e kérdés 

igazságügyi eredménytáblába való beillesztését prioritásnak tekinti. 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0409. 
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INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL 

Az elfogadás dátuma 12.4.2018    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

37 
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A zárószavazáson jelen lévő tagok Asim Ademov, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Laura 

Ferrara, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi 

Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, 

Dietmar Köster, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter 

Niedermüller, Ivari Padar, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil 

Valero, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Gérard Deprez, Iratxe García Pérez, Maria Grapini, Anna Hedh, Marek 

Jurek, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Angelika 

Mlinar, Emilian Pavel, Alyn Smith, Barbara Spinelli 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

Pervenche Berès, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, 

Marijana Petir, Julia Pitera, Evelyn Regner, Monika Smolková, Julie 

Ward 
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