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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 az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 44. és 51. cikkére;

– tekintettel az Uniós Belső Politikák Főigazgatósága C. Tematikus Főosztálya által 2016 
februárjában közzétett, „Az Európai Unió Alapjogi Chartája 51. cikkének értelmezése: a 
Charta szűkebb vagy tágabb alkalmazása a nemzeti intézkedésekre” című tanulmányra;

– tekintettel 2016. október 25-i, a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető 
jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról szóló állásfoglalására1, és 
különösen annak (20) bekezdésére;

– tekintettel az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges 
fejleményekről és módosításokról szóló, 2017. február 16-i állásfoglalására2, és 
különösen annak (45) bekezdésére;

A. mivel az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke elismeri az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 2000. december 7-i, 2007. december 12-én, Strasbourgban kiigazított, az 
uniós alapszerződésekkel megegyező jogi értékkel bíró szövegében foglalt jogokat, 
szabadságokat és elveket;

B. mivel a Charta 51. cikke értelmében a Charta rendelkezéseinek címzettjei többek között 
az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei; mivel a Charta 51. cikkének (1) 
bekezdése szerint a Charta rendelkezései „csak az uniós jog végrehajtása során kötik a 
tagállamokat”;

C. mivel továbbá a Charta 51. cikkének (1) bekezdése szerint az Unió intézményei és 
szervei „előmozdítják a Charta alkalmazását”; hangsúlyozza, hogy a Charta nem csupán 
tilalmak csomagja, hanem olyan intézkedési eszköznek is tekintendő, amely biztosítja a 
benne foglalt rendelkezések hatékony végrehajtását;

D. mivel az EUSZ 6. cikke azt is hangsúlyozza, hogy az alapvető jogok, ahogyan azokat az 
emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (EJEE) 
biztosítja, az uniós jogrend részét képezik, mint annak általános elvei;

E. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 151. cikke hivatkozik az 
alapvető szociális jogokra, amint azokat az Európai Szociális Charta meghatározza;

F. mivel az EP 2017 novemberében készített, „Az Alapjogi Charta végrehajtása az Unió 
intézményi keretében” című tanulmánya3 többek között megvizsgálja a Charta 
relevanciáját az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés (ESM-

                                               
1 HL C 215., 2018.6.19., 162. o.
2 HL C 252., 2018.7.18., 201. o.
3 „Az Alapjogi Charta végrehajtása az uniós intézményi keretben”, Európai Parlament, Belső Politikák 
Főigazgatósága, C. (Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi) Tematikus Főosztály, 2017. november.
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Szerződés) keretében, valamint az európai szemeszterrel összefüggésben a Bizottság 
által végzett tevékenységeket illetően; mivel az Unió gazdasági kormányzásában kevés 
figyelmet fordítanak a Chartában rögzített szociális jogokra; mivel a jogokat valódi 
alapjogoknak kell tekinteni;

G. mivel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) „A jogorvoslathoz való hozzáférés 
javítása az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségének területén uniós szinten” 
című1, valamint „Kihívások és lehetőségek az Alapjogi Charta megvalósítása kapcsán” 
című véleményeiben2 számos ajánlást fogalmazott meg az Alapjogi Charta hatékony 
végrehajtása tekintetében;

1. kinyilvánítja, hogy az Alapjogi Chartát az EJEE teljes tiszteletben tartásával kell 
alkalmazni, egyúttal elismerve az Európai Szociális Charta és a szociális jogok európai 
pillére fontosságát is, és felhívja a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az EU EJEE-hez való 
csatlakozására irányuló eljárást, és biztosítson nagyobb prioritást az EU Európai 
Szociális Chartához való csatlakozásával kapcsolatos lehetőségek megvizsgálásának;

2. nyomatékosan felhívja a Bizottságot, hogy tegye egyértelművé a 51. cikk hatályát, 
mivel a különböző értelmezések és ítélkezési gyakorlatok tovább erősítik a zavart, és 
megakadályozzák a Charta világos és kielégítő alkalmazását3;

3. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson iránymutatást a tagállamoknak arról, hogy az 
uniós jog végrehajtása során miként kell figyelembe venni az alapvető jogokat;

4. hangsúlyozza, hogy a Charta 51. cikkének (1) bekezdése felszólít a Chartában foglalt 
jogok és elvek előmozdítására, továbbá rámutat az uniós értékek és a Charta, valamint a 
harmadik országok Unióhoz történő csatlakozására vonatkozó koppenhágai kritériumok 
közötti kapcsolatra az alapvető jogok garantálását illetően; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy az EU mindmáig nem rendelkezik a Parlament által a 2018. november 14-i 
állásfoglalásában4 is szorgalmazott, a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok 
védelmét célzó, átfogó mechanizmussal, amely lehetővé tenné az uniós intézményeken 
és szerveken belüli, valamint a tagállamokban tapasztalható olyan fejlemények 
rendszeres kiszűrését, amelyek miatt a Chartában rögzített jogok, szabadságok és 
alapelvek védelmében és maradéktalan érvényre juttatása érdekében fellépésre volna 
szükség; javasolja különösen, hogy a koppenhágai kritériumokban az alapvető jogokkal 
kapcsolatban meghatározott feltételeket ne csak egyszer, a csatlakozás előfeltételeként 
alkalmazzák, hanem azok alapján vessék rendszeres értékelés alá a tagállamokat;

5. aggodalommal állapítja meg, hogy az Alapjogi Charta csak akkor alkalmazandó a 
tagállamokban, amikor azok az uniós jogot hajtják végre, és felkéri a különböző uniós 
intézményeket, hogy a Szerződés következő felülvizsgálata során vegyék fontolóra a 
Charta hatályának kiterjesztését;

6. felszólítja a Bizottságot, a többi uniós intézményt, valamint a tagállamok nemzeti 
kormányait és területi önkormányzatait, hogy rendszeresen konzultáljanak az FRA-val, 

                                               
1 FRA vélemény, 1/2017, 2017. április 10.
2 FRA vélemény, 4/2018, 2018. szeptember 24.
3 Lásd például a FRA 4/2018. számú, 2018. szeptember 24-i véleményének 2.3. szakaszát.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0456.
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ha alapvető jogokról van szó; kéri továbbá a Chartában foglalt rendelkezések 
tagállamok általi betartásának kötelező értékelését és felülvizsgálatát az európai 
szemeszter keretén belül;

7. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság jogalkotási javaslatainak elfogadását 
megelőzően nem készít következetesen alapjogi hatásvizsgálatokat, és felhívja a 
Bizottságot, a Tanácsot és a Parlamentet, hogy valamennyi jogalkotási javaslat esetében 
végezzenek független és átfogó megfelelőségi ellenőrzéseket és alapjogi 
hatásvizsgálatokat, ezáltal az alapvető jogokat valamennyi releváns szakpolitikai 
területen érvényesítve;

8. felhívja a Bizottságot, a Tanácsot és a Parlamentet olyan fórumok biztosítására, 
amelyeken általános értelemben az emberi jogokkal, és különösen az Európai Alapjogi 
Chartával kapcsolatos szakértelemmel rendelkező testületekkel és intézményekkel 
rendszeres konzultációt lehet folytatni; e tekintetben az FRA-ra, valamint az Európa 
Tanács és az ENSZ érintett testületeire is utal;

9. emlékeztet a Bíróság azon ítéletére1, amely szerint a Bizottságnak a Chartát az ESM-
Szerződés értelmében rá ruházott feladatok során is teljes mértékben tiszteletben kell 
tartania, különösen az egyetértési megállapodások aláírásakor, továbbá emlékeztet arra, 
hogy ugyanez vonatkozik az európai szemeszter keretében tett országspecifikus 
ajánlásokra is; felhívja a Bizottságot, hogy az alapjogi hatásvizsgálatokat 
következetesen építse be az EU társadalmi-gazdasági kormányzásába, különös 
figyelmet fordítva a Charta szociális rendelkezéseivel való összeegyeztethetőségre;

10. rámutat arra, hogy az uniós jog tagállami átültetésének és megfelelő végrehajtásának 
joghézagai valós hatással lehetnek az uniós alapvető jogok érvényesülésére; e 
tekintetben emlékeztet arra, hogy a Bizottság a szerződések őre, és ekképpen felel az 
alapvető jogok végső – ha nem elsődleges – védelméért, szükség esetén 
kötelezettségszegési eljárások révén is; felhív ezzel összefüggésben az uniós – többek 
között a Charta 37. cikkében rögzített, a környezetvédelemhez való jogra vonatkozó –
jogszabályok megfelelő végrehajtását biztosító elkötelezett vezetésre, körültekintőbb, 
következetes és alapos kötelezettségszegési eljárások révén; emlékeztet az Aarhusi 
Egyezmény igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos pillére mielőbbi 
bevezetésének és megfelelő végrehajtásának fontosságára;

11. hangsúlyozza, hogy a Charta alkalmazása kiterjed az uniós ügynökségekre is; kijelenti 
ezért, hogy az ügynökségeket létrehozó rendeletek vagy határozatok 
megszövegezésekor vagy felülvizsgálatakor hivatkozást kell feltüntetni arra 
vonatkozóan, hogy az ügynökségeknek a feladataik ellátása során tiszteletben kell 
tartaniuk a Chartát és a nemzetközi emberi jogot; felszólítja valamennyi ügynökséget, 
hogy fogadjon el alapjogi stratégiát, többek között magatartási kódexet személyzete 
számára, valamint független mechanizmust az alapvető jogok megsértésének észlelésére 
és bejelentésére; ösztönzi különösen a Frontexet és az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatalt (EASO), hogy nemcsak általános szakpolitikáik alkalmazása során, 
hanem az ügynökségek mellé rendelt határ- és parti őrségek és menekültügyi hivatalok 
mindennapos tevékenységei folyamán is maradéktalanul tartsák tiszteletben a Chartát;

                                               
1 A Bíróság (nagytanács) 2016. szeptember 20-i ítélete, Ledra Advertising Ltd és mások kontra Európai 
Bizottság és Európai Központi Bank (EKB), ECLI:EU:C:2016:701.
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12. sürgeti a megkülönböztetés tilalmáról szóló horizontális uniós irányelv1 haladéktalan 
elfogadását annak érdekében, hogy konkrét uniós jogszabályok elfogadásával további 
alapvető jogokat biztosítson az Unióban, és ezáltal elkerülhető legyen a 51. cikkbe való 
jelenlegi beavatkozás;

13. emlékeztet a szubszidiaritás elvének fontosságára, ugyanakkor arra ösztönzi a 
tagállamokat, hogy az EJEE-vel összhangban maradéktalanul használják ki a Charta 
által biztosított lehetőségeket, valamint felszólít a bevált gyakorlatoknak a tagállamok, 
az Unió és az uniós ügynökségek közötti megosztására; emlékeztet a Charta nemzeti 
bírák általi pozitív értelmezésének és alkalmazásának értékére, és felhív annak 
előmozdítására;

14. hangsúlyozza, hogy a Charta valószínűleg az uniós értékek védelmének, 
előmozdításának és megvalósításának fő eszköze azáltal, hogy konkrét szakpolitikák és 
politikai intézkedések keretében hajtják végre; hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú, 
hogy az EU mind külső politikájában, mind belső politikájában tiszteletben tartsa ezeket 
az értékeket, növelve a Charta hatókörét a polgárok és a lakosok tekintetében, továbbá a 
menekültek és a migránsok befogadása során;

15. hangsúlyozza, hogy az Alapjogi Charta rendelkezései az összes uniós intézményre és az 
ügynökségekre és szervekre, köztük a Frontexre, illetve a tagállamokra egyaránt teljes 
mértékben kötelező erővel bírnak;

16. emlékeztet arra, hogy mind a Szerződések, mind az Alapjogi Charta említi a nemzeti 
kisebbségek védelmét és a nyelvi alapú megkülönböztetést; az uniós intézményeken 
belül konkrét adminisztratív lépéseket sürget annak érdekében, hogy a tagállami 
kormányokat fenntartható megoldásokra ösztönözzék, valamint hogy az EU hivatalos 
nyelvein túl támogassák a nyelvi sokszínűség kultúráját tagállamukban; 

17. ösztönzi a nemzeti emberi jogi intézmények létrehozását és előmozdítását, amelyek 
hozzájárulnak annak biztosításához, hogy az alapvető jogok a politika kialakítása és 
végrehajtása során érvényesüljenek, valamint konkrét esetekben segítséget is nyújtanak 
az embereknek;

18. felhívja a figyelmet arra, hogy harmadik országokban az üzleti élettel kapcsolatos 
alapvető jogok megsértésének áldozatai továbbra is nehézségeket tapasztalnak a 
jogorvoslati lehetőségekhez való hozzáférés tekintetében, és felhív olyan hozzáférhető, 
olcsó és igazgatási szempontból következetes mechanizmusok beépítésére az EU által 
kötött külső, különösen kereskedelmi és beruházási megállapodásokba, amelyek 
lehetővé teszik az áldozatok számára a jogsértések kezelését azokban az esetekben, 
amikor az érintett vállalat székhelye az EU területén található;

19. hangsúlyozza, hogy az uniós polgárok szerepe megnőtt a Lisszaboni Szerződéssel 
bevezetett és 2012-ben végrehajtott európai polgári kezdeményezés révén, amely jogot 
biztosít az uniós polgárok számára ahhoz, hogy új uniós jogszabályra irányuló javaslat 
előterjesztését kérjék a Bizottságtól; megjegyzi, hogy eddig négy sikeres 

                                               
1 A személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra 
való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat 
(COM(2008)0426).
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kezdeményezés született, és ezek közül három új jogszabály megalkotását 
eredményezte;

20. kéri a Bizottságot, hogy külső megállapodások, különösen kereskedelmi egyezmények 
megkötése előtt rendszeresen készítsen emberi jogi hatásvizsgálatokat;

21. hangsúlyozza, hogy meg kell határozni a tagállamokban a jogállamiság és az alapvető 
jogok tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméhez szükséges szabályokat; támogatja erős és következetes 
alapjogi záradékok beillesztését az uniós alapokat létrehozó rendelettervezetek operatív 
szövegeibe;

22. elítéli Lengyelország példátlan és elszigetelt döntését, hogy az igazságügyi miniszterek 
2018. október 11-i, luxembourgi ülésén szembefordult az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának alkalmazásáról szóló tanácsi következtetésekkel;

23. emlékeztet a fő uniós intézmények és a tagállamok közötti, az EJEE-hez való 
csatlakozásról szóló politikai megállapodásra; úgy véli, hogy a folyamat befejezése 
további biztosítékokat vezetne be az uniós polgárok és lakosok alapvető jogainak 
védelmére; kéri a szükséges lépések megtételét a csatlakozási folyamat lezárását gátló 
jogi akadályok megszüntetése érdekében.
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