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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot, 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

– tekintettel „A polgárok jogainak megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában” 
című, 2017. január 24-i, az uniós polgárságról szóló 2017. évi bizottsági jelentésre 
(COM(2017)0030),

– tekintettel „Az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentés: A polgárok jogainak 
megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában” című, 2017. december 12-i 
jelentésére1,

– tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a Bulgáriának és Romániának a schengeni vívmányok végrehajtására való 
felkészültségéről szóló értékelési folyamat befejezéséből levont, 2011. június 9-i tanácsi 
következtetésekre (9166/3/11, illetve 9167/3/11),

– tekintettel az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépési szándékáról szóló 
értesítésre, amelyet a brit miniszterelnök 2017. március 29-én nyújtott át az Európai 
Tanácsnak az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban,

– tekintettel az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimumszabályokról szóló 2018. 
november 13-i állásfoglalására3,

– tekintettel az uniós tagállamokban élő kisebbségek védelméről és 
megkülönböztetésmentességéről szóló, 2018. február 7-i állásfoglalására4,

A. mivel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke szerint az Európai Unió az emberi 
méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi 
jogok tiszteletben tartásán alapul;

B. mivel az Alapjogi Charta foglalja össze az EU polgárait megillető valamennyi 
személyiségi, polgári, politikai, gazdasági és szociális jogot; mivel az Alapjogi Charta 
célja az, hogy minden európai polgárt megvédjen mindenfajta megkülönböztetéstől, így 
a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, 
vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő 
megkülönböztetéstől; mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 

                                               
1 HL C 369., 2018.10.11., 11. o.
2 HL L 158., 2004.4.30., 77. o.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0447.
4  HL C 463., 2018.12.21., 21. o.
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18. cikke tiltja az állampolgárság alapján történő megkülönböztetést;

C. mivel a polgárok és a demokratikus intézmények jogainak megerősítése a 
megkülönböztetés és a nemek közötti egyenlőtlenség valamennyi formája elleni 
küzdelmet is magában foglalja;

D. mivel a polgári jogok sikeres gyakorlásának előfeltétele, hogy a tagállamok tiszteletben 
tartsák az Alapjogi Chartában rögzített valamennyi jogot és szabadságot;

E. mivel az uniós polgárság egy tagállam állampolgárságával egyidejűleg szerezhető meg, 
és az EUSZ 9. cikke szerint egyértelműen kiegészíti a nemzeti állampolgárságot; mivel 
az uniós polgárság kiegészíti és nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot; mivel a 
tagállamoknak a tisztességes együttműködés szellemében kell élniük azon előjogukkal, 
hogy állampolgárságot adjanak, összhangban a szerződésekkel, amelyek konszolidálták 
és védik az uniós polgársághoz való jogot, érdemi jogi értékkel ruházva fel az Alapjogi 
Chartát; mivel Észak-Írország olyan különleges eset, amelyben a polgárok az EU és az 
Egyesült Királyság között 2017. decemberben létrejött közös megállapodás szellemében 
lakóhelyük szerinti uniós polgárként élhetnek jogaikkal és gyakorolhatják ezeket; mivel 
az EUMSZ 20. cikke előírja, hogy a valamely tagállam állampolgárságával rendelkező 
bármely személy egyúttal az Unió állampolgára is, mindazon jogokkal és 
kötelezettségekkel, amelyeket a Szerződések és az Alapjogi Charta rögzítenek;

F. mivel az egyenlő bánásmódhoz való jog az Európai Unió egyik alapelve és minden 
ember egyik alapvető joga; mivel az uniós polgárság létrehozásával az EUSZ 9. cikke 
határozottan kimondja, hogy az Unió tiszteletben tartja a polgárai közötti egyenlőség 
elvét, továbbá hogy az Unió intézményei, szervei és hivatalai valamennyi uniós polgárt 
egyenlő figyelemben részesítenek;

G. mivel az EU tagállamok állampolgárainak körülbelül 8%-a nemzeti kisebbségekhez 
tartozik, és körülbelül 10%-uk regionális vagy kisebbségi nyelvet beszél; mivel az EU 
még mindig nem alakított ki közös uniós keretrendszert ez utóbbiak jogainak 
garantálására, ideértve a referenciaértékeket és szankciókat is;

H. mivel az uniós polgárságról szóló 2017. évi bizottsági jelentés szerint 2012 óta az 
emberek növekvő számban számolnak be ilyen vagy olyan megkülönböztető 
gyakorlatról;

I. mivel a mozgásszabadság az EU négy alapvető szabadságának egyike, az európai 
integráció sarokköve, és az uniós polgárok egyik legtöbbre értékelt joga; mivel a szabad 
helyváltoztatáshoz való jog és annak gyakorlása az uniós polgárság központi eleme; 
mivel az EU polgárai még mindig több állandó vagy új akadályt tapasztalhatnak meg a 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogaik gyakorlása során, mint például a 
túlzott iratbemutatási követelmények, a tartózkodási jog megszerzésére irányuló 
nehézkes eljárások, az egészségügyi ellátás igénybevételének nehézségei vagy a 
munkaerőpiachoz való hozzáférés megszerzésére, illetve a szakképesítés elismerésére 
irányuló hosszadalmas eljárások; mivel néhány európai uniós állampolgárt az Unión 
belül kiutasítottak vagy kiutasítási végzést adtak ki ellenük;

J. mivel a schengeni térség létrehozása és a schengeni vívmányok uniós keretrendszerbe 
foglalása nagymértékben fokozza az EU-n belüli mozgás szabadságát, és az európai 
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integrációs folyamat egyik legnagyobb eredménye; mivel a Tanács 2011. június 9-i 
(9166/3/11. és 9167/3/11. számú) következtetésében Bulgária és Románia esetében 
megerősítette az értékelési folyamat sikeres lezárását, valamint a schengeni térséghez 
való csatlakozáshoz szükséges technikai felkészültségüket;

K. mivel az Európai Parlament az EU egyetlen közvetlenül megválasztott intézménye; 
mivel a képviseleti demokrácia, az elszámoltathatóság és az átláthatóság elvei az 
Európai Parlament alapvető pillérei;

L. mivel az Európai Parlament közvetlenül képviseli az európai polgárokat, akiknek 
demokratikus joguk, hogy induljanak és szavazzanak az európai választásokon, a 
szerződésekben egyes tagállamokra nézve előírt külön feltételek sérelme nélkül; mivel 
ezeket a jogokat a más tagállamok területén tartózkodó polgárok esetében is tiszteletben 
kell tartani; mivel az uniós polgároknak az EUMSZ 22. cikkével és az EUSZ 10. 
cikkével összhangban joguk van szavazni és jelöltként indulni az európai parlamenti 
választásokon;

M. mivel a helyváltoztatás szabadsága az Unió legjelentősebb elveinek egyike; mivel a 
mozgásszabadsághoz való jogukat gyakorló európai polgároknak esetleg szavazati 
joguk elveszítésével vagy a szavazatleadás akadályozásával kell szembesülniük az 
európai és a helyi választások alkalmával az olyan fogadó európai államokban, ahol a 
szabad helyváltoztatáshoz való jogot nem segítik elő és nem mozdítják elő megfelelően;

N. mivel Észak-Írország az Egyesült Királyság brexit által leginkább sújtott része lehet; 
mivel az Ír Köztársasággal közös határ ellenőrzésének megszigorítása különös 
aggodalomra ad okot a szabad mozgás és az uniós polgársághoz fűződő jogok 
tekintetében;

O. mivel az európai polgárság bevezetése az európai projekt egyik vívmánya, amelynek 
még fel kell ismernie a benne rejlő összes lehetőséget; hangsúlyozza, hogy ez egy 
egyedi konstrukció, amely világszerte páratlan;

1. hangsúlyozza, hogy az EU-nak kötelezettsége – a többséggel megegyező módon – a 
kisebbségek védelme, és jogaik biztosítása; megjegyzi, hogy a Lisszaboni Szerződés 2. 
cikke a „kisebbségvédelmet” az EU egyik alapvető értékeként fogalmazza meg; 
megállapítja továbbá, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájának a 
megkülönböztetésmentességről szóló 21. cikkét és a kulturális, vallási és nyelvi 
sokszínűségről szóló 22. cikkét jogi értelemben kötelező erejűvé tette az EUMSZ; 
megjegyzi, hogy a Charta és az emberi jogok európai egyezménye (EJEE) alapján 
jelenleg rendelkezésre álló valamennyi jog, az Európai Unió Bírósága által biztosított 
felügyelettel és védelemmel együtt alapvető fontosságú Észak-Írország polgárai 
számára a nagypénteki megállapodás végrehajtásához;

2. hangsúlyozza, hogy az őshonos nemzeti, etnikai vagy nyelvi kisebbségi közösségek 
különleges módon gazdagítják az európai sokszínűséget és kultúrát; emlékeztet arra, 
hogy a kulturális és nyelvi sokszínűség megőrzése és terjesztése a tagállamokban és 
azok között alapvető érték, ugyanakkor az Európai Unió egyik fő feladata;

3. rámutat arra, hogy az európai uniós polgárok nincsenek kellően tisztában az uniós 
polgárságból eredő jogaikkal, beleértve az európai és a helyi választásokon való 
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szavazáshoz, illetve a más tagállamok nagykövetségeitől való konzuli védelemhez való 
jogot; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a polgárok 
demokratikus életben való részvételét azáltal, hogy teljes körűen tájékoztatják őket a 
szavazati jogaikról és felszámolják a részvételük előtt álló akadályokat, illetve 
megoldják az elérhetőséggel, részvétellel, a megkülönböztetésmentességgel és az 
egyenlőséggel kapcsolatos ügyeket, hogy valamennyi uniós polgár – köztük minden 
fogyatékkal élő is – ugyanúgy élhessen alapvető jogaival;

4. megjegyzi, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem terjesztik ki az európai 
választásokon való szavazati jogokat polgáraikra, akik európai polgárok; ez a gyakorlat 
korlátozza a Parlamentben képviselt nézetek sokféleségét, illetve csökkenti az európai 
intézmények elszámoltathatóságát az európai polgárok felé; úgy véli, hogy a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy állampolgáraik megkapják az uniós 
polgársághoz kapcsolódó valamennyi gazdasági, társadalmi, politikai, környezeti és 
demokratikus jogot; rámutat, hogy a tagállamokban különböző gyakorlatok léteznek az 
EUMSZ 20. cikkének (2) bekezdésében foglalt jogok alkalmazására nézve; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy a szavazati jogot a lehető legszélesebb körben terjesszék ki;

5. felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen kövesse figyelemmel a 2004/38/EK irányelv 
alkalmazását, és hozzon megfelelő intézkedéseket a szabad mozgás előtti esetleges 
akadályok felszámolása érdekében, ezáltal lehetővé téve valamennyi uniós polgár 
számára, hogy a szabad mozgáshoz való jogát teljes mértékben, a határellenőrzések 
akadályától mentesen gyakorolhassa;

6. felhívja az Európai Unió Tanácsát és az Európai Tanácsot, hogy tegyék lehetővé a 
technikai kritériumoknak megfelelő valamennyi ország számára a schengeni térséghez 
történő csatlakozást, hogy ezáltal az uniós polgárok élvezhessék a határellenőrzések 
által nem akadályozott szabad mozgáshoz való jogot;

7. rámutat, hogy jelenleg közel 7 millió uniós polgár él az EU-n kívül, és hogy ez a szám 
2020-ra várhatóan legalább 10 millióval növekszik; hangsúlyozza a széles körű 
demokratikus részvétel tagállamok általi támogatásának szükségességét a közelgő, 
2019. évi európai választások tekintetében; felhív az (EU) 2015/637 irányelv teljes és 
tényleges végrehajtására az uniós polgárok konzuli védelmének biztosítása érdekében 
olyan harmadik országokban, amelyekben nincsenek tagállami képviseletek;

8. aggodalmát fejezi ki az egyes tagállamok által alkalmazott gyakorlatok miatt (mint 
például az ún. „aranyvízumok”), amelyek a harmadik országok állampolgárainak az 
állampolgárságot kizárólag beruházásokért cserébe adják minimális követelmények 
alapján; hangsúlyozza, hogy az európai uniós polgárság nem alacsonyítható árucikké; 
sürgeti a tagállamokat, hogy tiltsák be a tartózkodási engedélyek és az állampolgárság 
aranyvízum- és befektetői programok útján történő értékesítését, mivel magas a 
korrupciónak, a visszaélésnek és a schengeni térséggel bűnügyi célokból történő 
visszaélésnek a kockázata; felhívja a Bizottságot, hogy javaslata keretében tüzetesen 
vizsgálja meg „a beruházóknak adományozott uniós polgárságára vonatkozó nemzeti 
programokat”, és hívja fel a figyelmet azokra az eljárásokra, amelyeket a tagállamoknak 
az uniós joggal teljes mértékben összhangban álló módon követniük kell az uniós 
polgárság megadására vonatkozó hatáskörük gyakorlása során;

9. sürgeti a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a Szerződésben foglalt jogaikat 
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gyakorló uniós polgárok gyermekeinek sajátos helyzetét, amikor e gyermekek 
nehézségekkel szembesülhetnek a nemzeti szabályok szerint az állampolgárságra 
vonatkozó kritériumok teljesítése során, különösen akkor, ha az állampolgárság 
követelménye magában foglalhatja annak bizonyítását, hogy szoros kapcsolat áll fenn 
az érintett országgal.

10. aggodalommal állapítja meg, hogy a nemzeti jog vagy annak nem megfelelő 
végrehajtása miatt veszély fenyegeti számos olyan uniós polgár családi élethez való 
jogát – csakúgy, mint az Unión belüli utazások során a Szerződésben foglalt jogok 
gyakorlását –, aki nem uniós állampolgárral házasodott össze, vagy nem uniós 
állampolgárral áll stabil kapcsolatban;

11. sürgeti a tagállamokat, hogy az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok saját 
területükről való kiutasításával kapcsolatos határozathozatal során legyenek arányosak, 
és emlékeztet arra, hogy az ilyen határozatoknak a körülmények megfelelő vizsgálatát 
követően az adott személyre kell vonatkozniuk, és tiszteletben kell tartaniuk az alapvető 
jogokat;

12. felhívja az Alapjogi Ügynökséget, hogy munkaprogramjában kezdjen foglalkozni a 
regionális és kisebbségi nyelvekkel szembeni helyi, regionális és nemzeti szintű 
hátrányos megkülönböztetés problémájával;

13. úgy véli, hogy az EUMSZ 2., illetve 9. cikkében a kisebbségekre és valamennyi uniós 
állampolgár egyenlőségére vonatkozóan megfogalmazottak gyakorlatba történő 
átültetése érdekében, valamint az uniós polgárságban rejlő potenciál kihasználása 
céljából az EU-nak lépéseket kell tennie az EU alapvető értékeit és a kisebbségek jogait 
illető védelem garantálása tekintetében; ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy átfogó 
európai uniós védelmi rendszerre van szükség az őshonos nemzeti, etnikai és nyelvi 
kisebbségek számára a meglévő nemzetközi jogi eszközök integrálása és a bevált 
legjobb uniós gyakorlatok követése révén; úgy véli, hogy egy ilyen keretnek saját 
magas szintű normákat kell magában foglalnia, és megbízható nyomonkövetési 
mechanizmusnak kell társulnia hozzá;

14. határozottan elítéli a rasszizmussal, idegengyűlölettel, diszkriminációval és 
gyűlöletkeltéssel kapcsolatos események növekvő számát, valamint az újfasiszta és 
neonáci szervezetek által több uniós tagállamban elkövetett erőszakos cselekményeket;

15. hangsúlyozza, hogy a 27 EU-tagállam Egyesült Királyságban élő vagy korábban ott élt 
állampolgárai, valamint az Egyesült Királyságnak a 27 tagú EU-ban élő vagy korábban 
ott élt állampolgárai jogainak védelmét a kilépésről szóló tárgyalások során abszolút 
prioritásként kell kezelni; rendkívüli aggodalmának ad hangot az Egyesült Királyság 
EU-ból való kilépésével kapcsolatos tárgyalások jelenlegi állása miatt, valamint amiatt, 
hogy egy megállapodás nélküli forgatókönyv több mint ötmillió ember életére lenne 
katasztrofális hatással; felszólítja az Egyesült Királyság kormányát és az ír kormányt, 
hogy az uniós szerződésekben és a vonatkozó nemzetközi megállapodásokban 
előírtaknak megfelelően gondoskodjanak a Nagy-Britanniában és Észak-Írországban élő 
uniós polgárok jogainak brexit utáni védelméről;

16. kéri a Bizottságot, hogy lépjen fel szigorúan és gyorsan, és szólítson fel minden 
tagállamot a schengeni rendszer épségének és biztonságának megőrzése érdekében 
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valamennyi szükséges adat és ellenőrzés biztosítására.



AD\1173338HU.docx 9/10 PE628.589v02-00

HU

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT
BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma 10.1.2019

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

40
7
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, 
Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura 
Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, 
Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile 
Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, 
Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga 
Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo 
Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš 
Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, 
Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 
(200. cikk (2) bekezdés)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld



PE628.589v02-00 10/10 AD\1173338HU.docx

HU

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

40 +

ALDE Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, 
Cecilia Wikström

EFDD Laura Ferrara

GUE/NGL Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, 
Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, 
Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile 
Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault 
d’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

7 -

ECR Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF Auke Zijlstra

NI Udo Voigt

PPE Norbert Erdős

0 0

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


	1173338HU.docx

