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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban – A 2018–2019 közötti időszakra 
vonatkozó éves jelentés

(2019/2199(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ) és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésre (EUMSZ),

– tekintettel az alapvető jogok európai uniós helyzetéről szóló korábbi jelentésekben 
foglaltakra,

– tekintettel az Európában tapasztalható hajléktalanság elleni sürgős fellépésről szóló 
plenáris ülésen folytatott vitára, amelyre 2020. január 13-án Strasbourgban került sor,

– tekintettel a szociális jogok európai pillérének 19. alapelvére, amely kimondja, hogy 
„rászorulók számára hozzáférést kell biztosítani a jó minőségű szociális lakásokhoz 
vagy lakhatási támogatáshoz”,

– tekintettel az Európai Szociális Charta lakhatáshoz való jogról szóló 31. cikkére,

– tekintettel az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottságának a Gazdasági, 
Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához csatolt fakultatív 
jegyzőkönyv alapján 2019. október 11-én elfogadott, a 37/2018. sz. közleményre 
(E/C.12/66/D/37/2018) (López Albán kontra Spanyolország) vonatkozó álláspontjára,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: a Charta) 34. cikkének 
(3) bekezdésére, amely a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem 
érdekében megerősíti a szociális és lakhatási támogatáshoz való jogot,

– tekintettel az Európai Szociálpolitikai Hálózat „A dolgozói szegénység Európában: a 
nemzeti politikákról szóló tanulmány” című 2019. évi jelentésére,

– tekintettel az Európa Tanács emberi jogi biztosának 2018. június 29-i, „Görögország: 
azonnali fellépésre van szükség a migránsok emberi jogainak védelme érdekében” című 
álláspontjára, 

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének „A migránsok és menekültek 
helyzete a görög szigeteken: többet kell tenni” című, 2019. április 11-i 2280 sz. 
határozatára,

– tekintettel az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2019. április 4-i jogalkotási 
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állásfoglalására1,

– tekintettel a felülvizsgált Európai Szociális Charta 2. cikkére,

– tekintettel a Charta 31. cikkére,

– tekintettel az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló, 2019. április 9-i tanácsi ajánlásra2,

– tekintettel az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikájáról szóló, 
2019. október 10-i állásfoglalására3,

– tekintettel az EU 2019–2027 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiájára,

– tekintettel az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható 
munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre4,

– tekintettel a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti 
egyensúly megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre5,

– tekintettel Európa Tanács az Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Szakértői 
Csoportjának 2017. július 7-i jelentésére az Európa Tanács emberkereskedelem elleni 
fellépésről szóló egyezményének Írország általi végrehajtásáról (GRETA(2017)28),

– tekintettel a Bizottság az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak címzett „Tiszta bolygót mindenkinek: Európai hosszú távú stratégiai 
jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról” című 2018. 
november 28-i közleményére (COM(2018)0773),

– tekintettel a szociális jogok európai pillérének 16. alapelvére, amely hangsúlyozza, hogy 
mindenkinek joga van ahhoz, hogy kellő időben jó minőségű, megfizethető, megelőző és 
gyógyító egészségügyi ellátáshoz jusson,

– tekintettel a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos 
átfogó uniós megközelítés szükségességéről szóló, 2016. április 12-i állásfoglalására6,

– tekintettel a büntetés-végrehajtási rendszerekről és a börtönkörülményekről szóló, 2017. 
október 5-i állásfoglalására7,

– tekintettel „A romák unióbeli integrációjának alapjogi szempontjai: a 

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0350.
2 HL C 136., 2019.4.12., 1. o.
3 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0033.
4 HL C 186., 2019.7.11., 105. o.
5 HL C 188., 2019.7.12., 79. o.
6 HL C 58., 2018.2.15., 9. o.
7 HL C 346., 2018.9.27., 94. o.
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cigányellenességgel szembeni küzdelem” című, 2017. október 25-i állásfoglalására8,

– tekintettel az Európai Unióban a tömegtájékoztatás szabadságáról és sokszínűségéről 
szóló, 2018. május 3-i állásfoglalására9,

– tekintettel a humanitárius segítségnyújtás bűncselekménynek történő minősítésének 
megelőzésérére vonatkozóan a tagállamoknak szóló iránymutatásokról szóló, 
2018. július 5-i állásfoglalására10,

– tekintettel a Facebook-felhasználók adatainak a Cambridge Analytica általi 
felhasználásáról és az adatvédelemre gyakorolt hatásokról szóló, 2018. október 25-i 
állásfoglalására11,

– tekintettel az interszexuális személyek jogairól szóló, 2019. február 14-i 
állásfoglalására12,

– tekintettel a békés tiltakozáshoz való jogról és az erőszak arányos mértékű alkalmazásáról 
szóló, 2019. február 14-i állásfoglalására13,

– tekintettel az afrikai származású emberek Európában biztosítandó alapvető jogairól 
szóló, 2019. március 20-i állásfoglalására14,

– tekintettel „A szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánításáról Lengyelországban” 
című, 2019. november 14-i állásfoglalására15,

– tekintettel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 30. évfordulója kapcsán a 
gyermekek jogairól szóló, 2019. november 26-i állásfoglalására16,

– tekintettel az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetésről és 
gyűlöletbeszédről, többek között az LMBTI-mentes övezetekről szóló, 2019. december 
18-i állásfoglalására17, 

– tekintettel az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése alapján Lengyelországgal és 
Magyarországgal kapcsolatban folyamatban lévő meghallgatásokról szóló, 2020. január 
16-i állásfoglalására18,

– tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) az A.R. és L.R. kontra Svájc 
ügyben hozott, 2017. december 19-i határozatára (22338/15), amely megerősíti, hogy az 
átfogó szexuális nevelés a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja és összhangban 
áll a gyermekek szexuális visszaéléssel szembeni védelméhez és a közegészség 

8 HL C 346., 2018.9.27., 171. o.
9 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0204.
10 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0314.
11 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0433.
12 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0128.
13 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0127.
14 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0239.
15 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0058.
16 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0066.
17 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0101.
18 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0014.
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védelméhez fűződő jogos érdekkel, ami azt jelenti, hogy a szülőknek nem feltétlenül van 
joguk arra, hogy gyermekeiket kivonják a szexuális nevelésből,

– tekintettel az EJEB 2019. június 13-i, az Sh.D. és mások kontra Görögország, Ausztria, 
Horvátország, Magyarország, Észak-Macedónia, Szerbia és Szlovénia ügyben hozott 
határozatára (141165/16), amely megerősíti, hogy a gyermek rendkívüli 
kiszolgáltatottságának elsőbbséget kell élveznie a szabálytalan jogállással szemben, és a 
védelmük érdekében szükséges intézkedéseket kell hozni, és hogy a hatóságok 
megsértették az 5. cikket azáltal, hogy automatikusan alkalmazták a védelmi felügyeleti 
rendszert anélkül, hogy mérlegelték volna az őrizet alternatíváit vagy a gyermekek 
fogva tartásának elkerülésére vonatkozó uniós jogi követelményt,

– tekintettel az Európa Tanács egyenlőséggel és megkülönböztetésmentességgel foglalkozó 
bizottságának a szülészeti és nőgyógyászati erőszakról szóló, 2019. szeptember 12-i 
jelentésére, amely részletesen beszámol olyan esetekről, amikor az egészségügyi ellátás 
összefüggésében súlyosan megsértették a nők emberi jogait,

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a szülészeti és nőgyógyászati 
erőszakról szóló, 2019. október 3-i határozatára (RES 2306), amelyben a Közgyűlés 
felszólítja az Európa Tanács tagállamait, hogy lépjenek fel a nőgyógyászati és szülészeti 
erőszak ellen, és ajánlásokat fogalmaz meg ennek módjára vonatkozóan,

– tekintettel az Európa Tanács emberi jogi biztosának 2019. február 4. és 8. közötti 
magyarországi látogatását követően elkészített, 2019. május 21-i jelentésére 
(CommDH(2019)13),

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének az Európa Tanács tagállamaiban 
alkalmazott, a jogok visszaszorítását célzó politikákról és gyakorlatokról szóló, 2019. 
június 28-i határozatára (RES 2299),

– tekintettel a nemzeti, európai és nemzetközi nem kormányzati szervezetek jelentéseire,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA), az Európa Tanács és a Velencei 
Bizottság eddigi munkáira,

– tekintettel az Európai Unió Bírósága és EJEB ítélkezési gyakorlatára,

– tekintettel az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni 
küzdelemről és azok megelőzéséről szóló  egyezményére (2011. augusztus 1.) (Isztambuli 
Egyezmény),

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, az Alkotmányügyi 
Bizottság, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint a Petíciós Bizottság 
munkájára,

– tekintettel a Bizottság az EU Alapjogi Chartájának alkalmazásáról szóló 2018. évi éves 
jelentésére  (COM(2019)0257),

– tekintettel az FRA 2018. és 2019. évi alapjogi jelentésére,
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– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság és a 
Petíciós Bizottság véleményére,

– tekintettel  az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (A9-0000/2020) 
jelentésére,

A. mivel az EU nemcsak monetáris unió, hanem szociális unió is, amint azt a Charta, az 
emberi jogok európai egyezménye, az Európai Szociális Charta és a szociális jogok 
európai pillére is rögzíti;

B. mivel a roma nők különösen érintettek a nők jogai tekintetében, és gyakran 
szembesülnek a verbális, fizikai, pszichológiai és faji zaklatás súlyosbított formáival a 
reproduktív egészségügyi ellátás létesítményeiben, amint az Bulgáriában is történt19; 
mivel a romák ebben a tagállamban etnikai szegregációval is szembesülnek a 
gyermekágyi egészségügyi ellátási intézményekben, ahol szegregált fürdőszobákkal és 
étkező helyiségekkel ellátott szegragált szobákban vannak elhelyezve20; mivel egyes 
tagállamokban, például a Szlovák Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban a romákat 
rendszeres kényszersterilizálásnak vetették alá, és nem volt lehetőségük arra, hogy 
megfelelő jóvátételt, többek között kártérítést kapjanak emberi jogaik ebből eredő 
megsértéséért21;

C. mivel 2019. október 1-én az Európa Tanács Jogi és Emberi Jogi Bizottsága jóváhagyta a 
spanyolországi mandátumuk gyakorlása során tett nyilatkozatok miatt büntetőeljárás alá 
vont nemzeti, regionális és helyi politikusok növekvő számának kivizsgálását22;

D. mivel Európa-szerte továbbra is számos olyan esetről számolnak be, amikor a békés 
tüntetők ellen aránytalan erőszakot alkalmaztak, ideértve a tüntetők megverését is; 

19 Az Európa Tanács emberi jogi biztosa: Women’s Sexual and Reproduktive Health and Rights in Europe (A nők 
szexuális és reproduktív egészsége és jogai Európában), Európa Tanács, Strasbourg, 2017, 42–44. o.; A Szociális 
Jogok Európai Bizottságának 2018. december 5-i határozata, Európai Roma Jogok Központja kontra Bulgária, 
151/2017. sz. panasz; Európai Roma Jogok Központja, Roma nő, akit a rasszista kórházi személyzet zaklatott a 
szülés során, Európai Roma Jogok Központja, 2017. január 18., http://www.errc.org/press-releases/romani-
woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
20 A Szociális Jogok Európai Bizottságának 2018. december 5-i határozata, Európai Roma Jogok Központja kontra 
Bulgária, 151/2017. sz. panasz.
21 Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága, Concluding observations on the third periodic report of 
Slovakia (Záró észrevételek Szlovákia harmadik időszakos jelentéséről), 2019. október 18., E/C.12/SVK/CO/3,. 
44–45. pont. A faji megkülönböztetés kiküszöbölésével foglalkozó bizottság, Concluding observations on the 
combined twelfth and thirteenth periodic reports of Czechia (Záró észrevételek Csehország kombinált 
tizenkettedik és tizenharmadik időszakos jelentéséről), 2019. szeptember 19., CERD/C/CZE/CO/19–20. pont. A 
faji megkülönböztetés kiküszöbölésével foglalkozó bizottság, Concluding observations on the combined eleventh 
and twelfth periodic reports of Slovakia (Záró észrevételek Szlovákia kombinált tizenkettedik és tizenharmadik 
időszakos jelentéséről), 2018. január 12., CERD/C/SVK/CO/23–24. pont.; Emberi Jogi Bizottság, Concluding 
observations on the fourth report of Slovakia (Záró észrevételek a Szlovákiáról szóló negyedik jelentésről), 2016. 
november 22., CCPR/C/SVK/CO/4, 26–27. pont.  
22 az Európa Tanács Jogi és Emberi Jogi Bizottságának bevezető feljegyzése: Should politicians be prosecuted for 
statements made in the exercise of their mandate? (Felelősségre kell-e vonni a politikusokat a mandátumuk 
gyakorlása során tett nyilatkozatok miatt?), 2019. október 1., AS/Jur (2019) 35. 

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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mivel egyes tagállamokban, például Romániában23, Spanyolországban és 
Franciaországban24 a bűnüldöző hatóságok egyre gyakrabban használnak kevésbé 
halálos fegyvereket, például rendőrbotokat, könnygázt, oszlató gránátokat, 
elektrosokkoló fegyvereket, vízágyúkat és gumilövedékeket a tüntetők tömegeinek 
ellenőrzésére vagy feloszlatására; mivel az elmúlt években a gumilövedékek használata 
miatt a tüntetéseken súlyosan megsebesült személyek száma különösen szembeötlő;

E. mivel az EU azáltal, hogy brutális háborús kampányokat folytató országoknak ad el 
fegyvereket, támogatja a külföldi konfliktusokban egymással szemben álló feleket, 
demokratikusan megválasztott vezetők elleni puccsokat és súlyos szankciókat támogat, 
csak tovább fokozta az erőszakot már amúgy is törékeny helyzetű országokban; mivel 
az EU-nak az uniós és a nemzetközi jog értelmében kötelessége segítséget nyújtani 
azoknak, akik menedékjogért folyamodva érkeznek az Unióba; mivel emellett nem 
idézhet elő káoszt és nem vehet részt annak létrehozásában nem uniós országokban;

F. mivel a migránsok visszafordítása sérti az uniós és a nemzetközi jogot, és 
megakadályozza a migránsokat abban, hogy éljenek az e jogszabályokban határozottan 
rögzített jogi garanciákkal; mivel az Európa Tanács emberi jogi biztosa súlyos 
aggodalmának adott hangot a horvát bűnüldöző szervek tisztviselői által végrehajtott 
erőszakos visszafordításokról szóló következetes beszámolókkal kapcsolatban25; mivel 
az Európa Tanács emberi jogi biztosa a Ceuta és Melilla enklávékban alkalmazott 
„csoportos visszaküldések” gyakorlatával kapcsolatban is aggodalmának adott hangot 
az EJEB által tárgyalt N.D. kontra Spanyolország és N.T. kontra Spanyolország 
ügyekkel kapcsolatban26;

Gazdasági és szociális jogok

1. elismeri, hogy az EU fontos szerepet játszik a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
megelőzésében a tagállamokban, és felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a 
Chartában foglalt alapvető jogok alapján hozzanak makrogazdasági döntéseket;

2. hangsúlyozza, hogy a megszorító intézkedések számos tagállamban súlyos hatást 
gyakoroltak az EU társadalmi szerkezetére, és hogy ez ma is folytatódik – súlyosbítva a 
már amúgy is növekvő egyenlőtlenségeket és megsértve az alapvető jogokat –, és 

23 Az Európai Parlament 2018. november 13-i állásfoglalása a jogállamiságról Romániában (Elfogadott szövegek, 
P8_TA(2018)0446)
24 Az Európa Tanács emberi jogi biztosa: Shrinking space for freedom of peaceful assembly (A békés célú 
gyülekezés szabadságának szűkülő mozgástere), Európa Tanács, Strasbourg, 2019; Az Európa Tanács emberi jogi 
biztosa, Memorandum on maintaining public order and freedom of assembly in the context of the ‘yellow vest’ 
movement in France, (Feljegyzés a közrend és a gyülekezési szabadsága fenntartásáról a franciaországi „sárga 
mellényes” mozgalommal összefüggésben), Európa Tanács, Strasbourg, 2019; Az Európa Tanács emberi jogi 
biztosa, Protection of the rights to freedom of expression and peaceful assembly during last week’s demonstrations 
in Catalonia, (A véleménynyilvánítás szabadságához és a békés gyülekezéshez való jog védelme a múlt héten 
Katalóniában tartott tüntetések során), Európa Tanács, Strasbourg, 2019 
25Az Európa Tanács emberi jogi biztosának 2018. szeptember 20-i levele Horvátország miniszterelnökéhez; Az 
Európa Tanács emberi jogi biztosa, Bosnia and Herzegovina must immediately close the Vučjak camp and take 
concrete measures to improve the treatment of migrants in the country (Bosznia-Hercegovinának  haladéktalanul 
be kell zárnia a vučjaki tábort, és konkrét intézkedéseket kell hoznia a migránsokkal való bánásmód javítására az 
országban), Európa Tanács, Strasbourg, 2019
26Az Európa Tanács emberi jogi biztosának 2018. március 22-i, harmadik félként való beavatkozása, N.D. kontra 
Spanyolország és N.T. kontra Spanyolország, CommDH(2018)11.
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különösen súlyosan érinti a nőket, a migránsokat, a romákat, a travellereket és más 
hátrányos helyzetű csoportokat;

3. hangsúlyozza, hogy a lakhatás nem árucikk, hanem szükséglet, amely nélkül a polgárok 
nem vehetnek teljes mértékben részt a társadalomban és nem férhetnek hozzá az 
alapvető jogokhoz; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy építsék be az Európa 
Tanács emberi jogi biztosának „A megfizethető lakhatáshoz való jog: Európa 
elhanyagolt kötelessége” című, 2020. január 23-i megjegyzésében foglalt ajánlásokat, 
különös tekintettel arra az ajánlásra, hogy minden tagállamnak haladéktalanul el kell 
fogadnia a felülvizsgált Európai Szociális Charta lakhatáshoz való jogról szóló 31. 
cikkét, és fokoznia kell a szociális és megfizethető lakhatásra irányuló beruházásokat, 
hogy megszüntesse a magas lakhatási költségek terhét, különösen a hátrányos helyzetű 
és kiszolgáltatott csoportok körében;

4. kiemeli a Charta 37. cikkét, amely kimondja, hogy a környezetvédelmi intézkedéseket 
be kell építeni az Unió politikáiba, és úgy véli, hogy ezt kell valamennyi 
makrogazdasági politika vezérelvévé tenni minden más gazdasági megfontoláson felül, 
az emberiség előtt álló legjelentősebb fenyegetés kezelése és annak biztosítása 
érdekében, hogy minden ember jogot formálhasson a jövőre;

Az egyenlő bánásmódhoz való jog

5. megismétli annak fontosságát, hogy a nők és a lányok rendelkezhessenek testük és 
szexuális életük felett; felhív minden tagállamot, hogy szavatolják az átfogó szexuális 
nevelést, valamint a nők családtervezéshez és a reproduktív és szexuális egészséggel 
kapcsolatos szolgáltatások teljes köréhez való gyors hozzáférését, beleértve a korszerű 
fogamzásgátlási módszereket és a biztonságos és legális abortuszt;

6. határozottan kijelenti, hogy a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal 
kapcsolatos szolgáltatások megtagadása a nők és lányok elleni erőszak egyik formája, 
és hangsúlyozza, hogy az EJEB több alkalommal is kimondta, hogy az abortuszra 
vonatkozó korlátozó jogszabályok és a legális terhességmegszakításhoz való hozzáférés 
megakadályozása sérti a nők emberi jogait; megismétli, hogy az, hogy az egészségügyi 
szakemberek személyes alapon megtagadják a reproduktív és szexuális egészségügyi 
szolgáltatások teljes körének biztosítását, nem sértheti a nők és lányok reproduktív 
ellátáshoz való jogát;

7. határozottan elítéli a roma nők etnikai szegregációját az anyák egészségügyi 
ellátásában; felszólítja a tagállamokat, hogy haladéktalanul tiltsák be az etnikai 
szegregáció valamennyi formáját az egészségügyi létesítményekben, köztük az anyák 
egészségügyi ellátását szolgáló létesítményekben is; felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsanak hatékony és időben történő jogorvoslatot a kényszersterilizálás 
valamennyi túlélője számára, többek között hatékony kártalanítási rendszerek 
létrehozása révén;

8. elítéli a rasszista indíttatású, az idegengyűlölet vagy vallási intolerancia motiválta, 
illetve a fogyatékossággal, szexuális irányultsággal, nemi identitással, nemi jelleggel 
vagy kisebbségi státusszal kapcsolatos előítélet motiválta gyűlölet-bűncselekményeket 
és gyűlöletbeszédet;
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Szabadságok

9. elítéli a kormányok arra irányuló kísérleteit, hogy elhallgassanak olyan 
médiaorgánumokat, amelyek bírálják őket, és felszámolják a médiaszabadságot és -
pluralizmust, többek között olyan kifinomult módokon, amelyek jellemzően nem 
vezetnek ahhoz, hogy az Európa Tanács újságírók védelmével és az újságírók 
biztonságával foglalkozó platformja riasztást kapjon, mint például a kereskedelmi 
médiaorgánumok kormányzati tagok és cimboráik általi felvásárlása, valamint a 
közszolgálati médiaorgánumok eltérítése a pártok érdekeinek szolgálata érdekében;

10. elítéli a békés tüntetések során a rendfenntartó hatóságok erőszakos és aránytalan 
beavatkozását; ösztönzi az illetékes hatóságokat, hogy átlátható, pártatlan, független és 
hatékony vizsgálatot biztosítsanak, amikor gyanítható vagy állítás szintjén elhangzott, 
hogy aránytalan erőszakot alkalmaztak; emlékeztet arra, hogy a bűnüldöző szervek 
teljes mértékben elszámoltathatóak feladataik teljesítése, valamint a vonatkozó jogi és 
operatív kereteknek való megfelelés tekintetében;

11. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes tagállamokban egyre szűkül a független 
civil társadalom mozgástere; emlékeztet annak fontosságára, hogy megfelelő támogatást 
biztosítsanak a civil társadalmi tevékenységek támogatására;

A migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogai

12. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hajtsák végre az Európa Tanács emberi 
jogi biztosa által 2019 júniusában „Életmentés. Jogvédelem. Hogyan hozzuk be a 
lemaradást a földközi-tengeri menekültek és migránsok védelme terén?”27 című 
ajánlásait;

13. súlyos aggodalmának ad hangot a bűnüldöző szervek tagjai által több tagállamban 
végrehajtott erőszakos visszafordításokról szóló következetes beszámolók miatt; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják ki az ügyet, és hozzanak 
hatékony intézkedéseket az ilyen politikák és gyakorlatok megszüntetése érdekében, 
többek között a határőrizetre szánt pénzeszközök befagyasztása, valamint a 
határellenőrzési tevékenységek nemzeti ombudsmanok és nem kormányzati szervezetek 
általi független nyomon követésének biztosítása révén;

Jogállamiság és korrupció elleni küzdelem

14. felszólítja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy határozottan vegyék fel a 
harcot a rendszerszintű korrupció ellen, és a korrupció megelőzésére, leküzdésére és 
szankcionálására, valamint a csalás elleni küzdelemre, továbbá a közpénzek 
felhasználásának rendszeres ellenőrzésére dolgozzanak ki hatékony eszközöket; ezért 
felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul kezdje újra éves korrupcióellenes nyomon 
követését és jelentéstételét, valamennyi uniós intézmény és tagállam tekintetében; 
felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek eleget a GRECO-ajánlásoknak28;

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

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
28 Korrupció Elleni Államok Csoportja

about:blank
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valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió Alapjogi Chartája végrehajtásának tizedik évfordulóján időszerű és 
helyénvaló értékelni, hogy hol tartunk most, azért, hogy felmérjük, hogyan lehet a legjobban 
előrelépni. A Charta az Unió egyik kulcsfontosságú vívmánya, és olyan jelentős alapvető 
jogokat tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy létrejöjjön egy olyan Európa, 
amely lehetővé teszi valamennyi polgár számára, hogy teljes mértékben kibontakoztassa a 
benne rejlő lehetőségeket és az emberi méltóságot. Fel kell azonban ismernünk, hogy messze 
vagyunk e célkitűzések megvalósításától. Számos tagállamban és magában az Unióban is 
mélyen gyökerező problémák merülnek fel, a Chartának az Unió gazdasági és politikai 
prioritásaiba való beépítésének súlyos hiányától kezdve egészen a jogalkotók és a civil 
társadalom – köztük azok, akik a leginkább előnyt nyerhetnének a Chartából – ismereteinek 
jelentős hiányáig.

A tudatosság puszta hiányánál is nagyobb aggodalomra ad okot a jogok Unió-szerte történő 
aláásása, a rasszista és idegengyűlölő eszmék terjedése, a széles körben elterjedt iszlamofóbia, 
valamint a menekültekkel, menedékkérőkkel és migránsokkal szembeni erőszak. Emellett 
egyes tagállamokban összehangolt támadásokat követtek el a sajtószabadság és a gyülekezési 
szabadság ellen; miközben a társadalom legmagasabb szintjein súlyos korrupciós botrányok 
és a jogállamiságot fenyegető veszélyek merültek fel. Eközben Unió-szerte ellentmondásos 
fejlemények tapasztalhatók: egyes országokban jelentős előrelépés történt a nők és lányok, 
valamint az LMBTI-közösség jogai terén, lelkesen támogatják az abortuszjogokat és az 
azonos neműek közötti házasságot, míg más országokban ezeket a jogokat visszaminősítik 
vagy elnyomják.

Ilyen körülmények közt, amikor az Unió előtt egyidejűleg számos kérdés merül fel, nem sok 
haszna lenne e jelentést arra fordítani, hogy az EU-n belüli emberi jogi kérdések összességét 
újrafogalmazza, sem a tudatosság növelése terén, sem azon törekvés szempontjából, hogy e 
területeken a jogok valósággá váljanak. Ha mindennek elsőbbséget tulajdonítunk, semmi sem 
kap elsőbbséget. Az előadó reméli, hogy a politikai üzenet megerősítése érdekében a jelentés 
tömörebbé és célirányosabbá válik. Ezért a jelentésben vannak olyan emberi jogi aggályok, 
amelyeket nem vetettek fel. Nem azért, mert ezek nem elég fontosak, hanem azért, mert 2020 
folyamán más LIBE-jelentések fognak ezekkel bővebben foglalkozni. Ez lehetővé tette az 
előadó számára, hogy szelektívebb legyen és a legfontosabb alapvető kérdésekre 
összpontosítson, koncentráljon, illetve felhívja a figyelmet azokra a módszerekre, amelyeket 
nem vesznek figyelembe, vagy amelyek fenyegetésnek vannak kitéve.

A jelentés több hivatkozást is tartalmaz az Alapjogi Chartára. Az e jogszabályra való ismételt 
hivatkozás célja, hogy arra ösztönözze a polgárokat, hogy ismerjék a Chartában foglalt 
jogaikat, és ösztönözze a Chartának az alapvető és az emberi jogokról folytatott 
megbeszélésekbe való beépítését. Ha a polgárok a stratégiai peres eljárások során többet 
hivatkoznának a Chartára, ez általánosan érvényesítené a Chartában foglalt eszméket és 
jogokat, és nagyobb legitimitást biztosítana a dokumentumnak. Ennek szellemében, az, hogy 
a polgárok vagy a civil társadalmi csoportok jogi lépéseket tesznek a tagállamok által 
állítólagosan elkövetett emberi jogi visszaélések ellen, lehetővé teszi, hogy ez az éves jelentés 
ilyen esetekre utaljon. Ily módon az ilyen peres eljárások felhasználhatók a jelentésben 
szereplő állítások alátámasztására. Remélhetőleg ezt és a jelentés általános megközelítését a 
jövőbeli jelentésekkel kapcsolatos stratégiaként fogják elfogadni.
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Az előadó a jelentés első részében a Parlament, a Bizottság és a Tanács által az alapvető jogok 
jelenlegi uniós helyzetéről tett javaslatokra és ajánlásokra hívja fel a figyelmet. Az előadó 
továbbá arra használja fel ezt a szakaszt, hogy kiemelje az Európa Tanács munkáját, beleértve 
a GRECO-t és az EJEB ítélkezési gyakorlatát, valamint az uniós tagállamok ellen 
folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokat. Erre azért került sor, hogy rámutasson az 
alapvető jogok 2018-ban és 2019-ben az EU-ban elkövetett súlyos megsértéseire. Nincs hátsó 
szándék vagy terv abban, hogy felhívja a figyelmet az egyes országokban elkövetett emberi 
jogi visszaélésekre. Kategorikusan egyértelművé kell tenni, hogy ilyen vagy olyan időpontban 
valamennyi uniós tagállam megsértette az alapvető jogokat. Ugyanakkor el kell tudnunk 
kerülni az álszenteskedést, és ki kell szúrnunk a példákat és az emberijogsértéseket az egész 
Unióban, függetlenül attól, hogy hol fordulnak elő. A tagállamokat egyenlő mértékben és az 
EU-n belüli helyzetük sérelme és figyelembevétele nélkül kell elszámoltatnunk. Konkrét 
országok, legalábbis bizonyos országok néven nevezése terén visszakozás tapasztalható. Ha 
azonban azt állítjuk, hogy tiszteletben tartjuk az Alapjogi Chartát és más, az emberi jogok 
védelmét célzó nemzetközi és uniós szintű jogszabályokat, akkor ez nem lehet szempont: az 
alapvető jogok megsértése az alapvető jogok megsértését jelenti, függetlenül attól, hogy 
melyik állam a felelős.

A jelentés második szakasza a gazdasági és szociális jogokra összpontosít. Ezek a jogok 
elválaszthatatlanul kapcsolódnak a társadalmi kirekesztéssel – és a velejáróival, mint például 
a szegénység, a hajléktalanság, a foglalkoztatás bizonytalansága, az egészségügyi ellátáshoz 
való nehezebb hozzáférés és a környezetvédelem akadályai – szembeni védelemhez. Ha a 
tagállamok és az Unió egésze nem fogadnak el olyan hosszú távú stratégiát, amely integrált 
módon kezeli ezeket a területeket, biztos, hogy az e területeken Unió-szerte tapasztalható 
negatív tendenciák tovább erősödnek. Az e tekintetben megfogalmazott ajánlások olyan 
megközelítés elfogadására szólítják fel az EU-t és a tagállamokat, amely hangsúlyozná az 
Unió szociális dimenzióját, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés megelőzésében 
játszott alapvető szerepüket. A gazdasági és szociális jogok területén és a jelentés egészében 
kiemelték a kiszolgáltatott csoportok helyzetét. Ugyanis ha veszélybe kerülnek az alapvető 
jogok, vagy ha meg is sértik őket, éppen ezek a csoportok érzik meg azt leginkább. Az 
alapvető jogok elméletben abszolút jogok; ha azonban a polgárok feje felett nincs tető, ha 
nem férnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz vagy más alapvető gazdasági 
jogokhoz, akkor csak álmodozhatnak arról, hogy alapvető jogaikat megvédik. Ha komolyan 
vesszük ezeket a jogokat, akkor védelmüket be kell építeni az Unión belüli és az egész Unió-
szerte zajló döntéshozatalba. Ennek ki kell terjednie a környezettel és annak védelmével 
kapcsolatos döntésekre is. Ezen az alapszinten a környezet nem egy elvont fogalom, hanem 
olyasmi, amit társadalmi kérdésnek kell tekinteni és akként kell kezelni. Ha így vesszük, 
felmerülnek olyan releváns kérdések, mint például: „ki fér hozzá tiszta vízhez és nem 
szennyezett levegőhöz, tápláló élelmiszerhez, átfogó hulladékártalmatlanításhoz, mely 
területeket takarítanak és melyeket hanyagolnak el?” A „környezet” és a „társadalom” között 
nincs határvonal. Ezenkívül a környezetvédelmi politikákat úgy kell kialakítani, hogy 
ösztönözzék a társadalmi befogadást, és ne hozzanak létre olyan nehéz terheket, amelyeket a 
hétköznapi emberek nem tudnak viselni, amelyek további szegénységbe vagy kirekesztésbe 
sodorhatják az embereket.

Az egyenlő bánásmódhoz való jog tekintetében az előadó általánosságban a reproduktív 
jogokra és különösen a roma nőkre összpontosított. Az ember saját teste feletti ellenőrzéshez 
való jog az egyik legalapvetőbb alapjog, amellyel a nők egyenlőségének elérése érdekében 
foglalkozni kell. Míg néhány tagállamban jelentős előrelépés történt az abortuszra vonatkozó 
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rendelkezések terén, más tagállamokban a hozzáférés erodálódik. Az előadó megjegyzi, hogy 
e jelentés minden évben tartalmaz nyilatkozatot a romákkal szembeni általános 
megkülönböztetésről. Egyértelmű, hogy ennek nincs hatása, mivel ez a megkülönböztetés 
továbbra is fennáll. Jobbnak találjuk azt a megközelítést, amely felhívja a jelenségre a 
figyelmet, határozottan elítélve, hogy 2020-ben az EU-ban szülészeteken roma nőket 
különítenek el, úgy, hogy nem használhatják ugyanazokat az illemhelyeket vagy helyiségeket, 
mint más nők. Az Unión belül kényszersterilizálást hajtanak végre roma nőkön, ami a nők 
testi autonómiája elleni erőszak egyik legszembetűnőbb példája. Ez hogyan lehetséges, ha 
egymást követik az olyan nyilatkozatok, amelyekben bíráljuk a romákkal szembeni hátrányos 
megkülönböztetés elterjedtségét? Hogyan lehetséges, ha a tagállamok azt állítják, hogy 
tiszteletben tartják az alapvető jogokat? Ez tűrhetetlen. Nem elég általánosságban beszélni. Ki 
kell hívnunk és ki kell irtanunk ezt a barbarizmust.

Hasonlóképpen meg kell neveznünk azokat, akik aláássák az olyan alapvető szabadságokat, 
mint a tiltakozáshoz való jog és a polgárok azon képessége, hogy az összefogás erejével 
felelősségre vonják az előbbieket. Egyes országokban a tüntetők ellen bevetett brutális rendőri 
erőszaknak voltunk tanúi, és láttuk, amint akár több mint tíz év börtönbüntetésre is elítéltek 
parlamenti képviselőket, azért mert lehetővé tették a demokratikus népszavazást. Miért szólal 
fel a Parlament a jogállamiság egyes tagállamok általi megsértése ellen, miközben szótlanul 
nézi ugyanezt más tagállamok esetében?

A Parlament sok időt fordít a menekültek, menedékkérők és migránsok nehéz helyzetének 
kezelésére. Ez az Unió alapvető jogok iránti elkötelezettségének egyik leghatározottabb 
próbatétele, és a rendszerünkben hatalmas repedések tapasztalhatók, amit az is jelez, hogy 
felelősségünket kiszerveztük olyan országokba, mint Törökország és Líbia, valamint jeleznek 
az Unió határait érintő erőszakos és illegális visszafordításokról szóló beszámolók. Fel kell 
hívni a figyelmet a törvényes felelősségünk megsértésének eseteire. Még ennél is többet kell 
tennünk. Össze kell kapcsolnunk a tagállamok kül- és környezetvédelmi politikáit azokkal az 
okokkal, amelyek miatt elsősorban menedékkérőkké válnak az emberek, olyan okokkal, mint 
például a világ déli részét kiraboló európai multinacionális vállalatok, az éghajlatváltozásnak 
a globalizáció következtében a világ e térségeire gyakorolt hatása, és különösen a tagállamok 
szerepe a megválasztott kormányok elleni puccsok támogatásában és a szankciók 
elnyomásában, nem beszélve a brutális háborúkat űzőknek való fegyvereladásról. Ha nem 
foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, és nem védjük meg a világ népeinek ahhoz való jogát, 
hogy saját országukban biztonságban és jólétben éljenek, akkor soha nem leszünk képesek 
teljes mértékben megvalósítani a Charta célkitűzéseit.


