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Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000015/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Claude Moraes
a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

Tárgy: A jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem helyzete az Európai Unióban, különösen 
Máltán és Szlovákiában

Az Unió és tagállamai kötelesek tiszteletben tartani a jogállamiságot, a demokráciát, az emberi 
jogokat és az alapvető szabadságokat, valamint az uniós szerződésekben és a nemzetközi emberi 
jogi eszközökben rögzített értékeket és elveket. Több oknyomozó újságíró közelmúltbeli 
meggyilkolása megrázta az európai közvéleményt, és visszatartó erővel hatott az újságírók körében 
az Európai Unióban. Ezzel összefüggésben az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
(LIBE) hatáskörén belül 2018 júniusában létrehozták a jogállamiságot nyomon követő csoportot 
(ROLMG), melynek általános feladata a jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem EU-n belüli 
helyzetének figyelemmel kísérése, valamint az egyedi helyzetek kezelése, különösen Máltán és 
Szlovákiában. Tevékenysége során a ROLMG több olyan, több területet érintő hiányosságot is 
azonosított, amelyek egyes tagállamokban a jogállamiság, a hatalmi ágak szétválasztásának és az 
igazságszolgáltatás függetlenségének gyengítésével járhatnak. 

Ezért a Parlament meg kívánja kérdezni a Bizottságtól, hogy milyen lépéseket mérlegel, valamint 
hogy milyen időkeretet biztosítana azok számára az alábbiakkal kapcsolatban:

– a tagállamokban a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok megsértésével kapcsolatos 
helyzet figyelemmel kísérése, különös tekintettel a hatalmi ágak szétválasztására, az 
igazságszolgáltatás függetlenségére, a korrupció elleni küzdelemre, az újságírók biztonságára 
és a média szabadságára, valamint az „aranyvízumok”/„befektetői programok” uniós polgárság 
megszerzésére gyakorolt hatására;

– az uniós ügynökségek proaktívabb részvételének lehetővé tétele a tagállamokban folytatott 
vizsgálatokban, például azáltal, hogy proaktív módon kezdeményezhetik közös 
nyomozócsoportok létrehozását;

– a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó átfogó uniós 
mechanizmusra irányuló javaslat mihamarabbi előterjesztése, figyelembe véve a Parlament 
2016. október 25-i1 és 2018. november 14-i2 állásfoglalását?

Előterjesztve: 11.2.2019
Továbbítva: 13.2.2019
A válaszadás határideje: 20.2.2019

1 Az Európai Parlament 2016. október 25‑i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a demokráciával, a 
jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról – HL C 215., 
2018.6.19., 162. o.

2 Az Európai Parlament 2018. november 14-i állásfoglalása a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok 
védelmét szolgáló átfogó uniós mechanizmus szükségességéről – Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0456.


