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Tárgy: A jogállamiság új kerete 

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikke a jogállamiságra az Unió alapját képező értékek 
egyikeként hivatkozik. Ilyen alapértékek még az emberi méltóság a szabadság, a demokrácia, az 
egyenlőség és az emberi jogok, így a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása. 
A jogállamiságot az EUSZ preambuluma és az Európai Unió Alapjogi Chartájának preambuluma is 
említi. 

A fent említett értékeket és elveket nem minden tagállamban biztosítják hatékonyan vagy védelmezik 
egyenlő mértékben. 

Az Uniónak az EUSZ 7. cikkének kiegészítéseként egy hatékony eszközre van szüksége olyan 
helyzetekre, amelyekben a tagállamok nem biztosítják a megkülönböztetés, a marginalizálódás és az 
üldöztetés elleni védelmet. Különösen szükség van egy felügyeleti mechanizmusra a 
megkülönböztetés és a kisebbségi jogok tekintetében. A Parlament több esetben is kérte egy ilyen 
mechanizmus létrehozását, legutóbb „Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban” című 2014. 
február 27-i állásfoglalásában1 és az igazságügynek a büntető igazságszolgáltatással és a 
jogállamisággal összefüggésben történő értékeléséről szóló 2014. március 12-i állásfoglalásában2. 

2014. március 11-én a Bizottság kiadott egy közleményt, amelyben meghatározott egy keretet a 
jogállamiság védelmére vonatkozóan, illetve 2014. december 16-án a Tanács úgy határozott, hogy 
éves párbeszédet indít a jogállamiságról. Bár ez a helyes irányba tett lépés, mégsem az a tagállamok 
alapvető uniós értékeknek való megfelelését rendszeresen értékelő hatékony mechanizmus, amelyet 
a Parlament kért. 

1. Milyen további lépéseket tervez a Bizottság a 2014. március 11-én előterjesztett, a jogállamiságot 
érő szisztematikus fenyegetések kezelésére irányuló kerettel kapcsolatban? Miként szándékozik 
a Bizottság rendszeresen tájékoztatni a Parlamentet az e mechanizmus keretében tett 
intézkedésekről? 

2. Milyen további intézkedéseket fog tenni a Bizottság egy olyan hatékony mechanizmus 
létrehozása érdekében, amely biztosítja az EU alapvető értékeinek betartását a tagállamokban? 
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1  Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0173. 
2  Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0231. 


