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JAVASLATOK
A Petíciós Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

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

B. 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;

C. tekintettel „Az Európai Unió Alapjogi Chartája (51. cikk) hatáskörének kibővítése?” 
című, a Petíciós Bizottság 2016. február 23-i nyilvános meghallgatására;

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

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

1. megerősíti, hogy a petíció benyújtásához való, az Alapjogi Charta 44. cikkében és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 20. cikkében rögzített alapvető jog 
az uniós polgárság egyik alapvető pillére és a részvételi demokrácia fontos eleme, amely 
célja egy nyitott, demokratikus és átlátható eljárás révén közelebb hozni a polgárokat az 
Unióhoz;

2. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió Alapjog Chartájának 2009. decemberi hatályba 
lépését követően egyre több Parlamenthez benyújtott petíció hivatkozik jogalapként a 
Chartára az alapvető jogok állítólagos megsértésével összefüggésben; rámutat arra, hogy 
ezen petíciók bizonyíthatják mind uniós, mind pedig a jogszabályok tagállami 
végrehajtásának szintjén az alapvető jogokra épülő megközelítés súlyos, strukturális 
hiányát a jogszabályok kidolgozásában és a döntéshozatalban; úgy véli, hogy az uniós 
polgárok javára válhat a Petíciós Bizottság és az Alapjogi Ügynökség közötti megerősített 
együttműködés a petíciók konkrét kezelése tekintetében, mivel az ügynökség közvetlen 
visszacsatolást ad a petíciók benyújtóinak az alapvető jogok lehetséges megsértésére 
vonatkozó aggodalmaival kapcsolatban,

3. megjegyzi, hogy az európai ombudsman is fontos szerepet játszik az alapvető jogok 
biztosításában a Charta vonatkozásában, nemcsak a 41. cikkben foglalt megfelelő 
ügyintézéshez való jog tekintetében, hanem figyelembe véve azt is, hogy a megfelelő 
ügyintézés a többi alapvető jog biztosításának kiindulópontja; emlékeztet az ombudsman 
által a többek között az átláthatóság és az információszabadság terén végzett kiemelkedő 
munkára, valamint a Frontex által az e parlamenti ciklus alatt készített, különösen a 

1 HL C 215., 2018.6.19., 162. o.
2 HL C 252., 2018.7.18., 201. o.
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menedékkérők és migránsok panasznyújtási jogára vonatkozó különleges jelentésére1;

4. megjegyzi, hogy az Unió polgárai és lakosai szerint a Charta életbe lépése az egyik 
legfontosabb kifejeződése annak, hogy az Unió milyen hozzáadott értéket nyújt; meg van 
győződve arról, hogy az Unió reformja, illetve legitimitásának és értékességének az uniós 
polgárság szemében való fokozása elsősorban az alapvető jogok Chartában rögzített 
védelmének javításával érhető el; hangsúlyozza, hogy az Alapjogi Charta ellensúlyozhatja 
a demokratikus deficitet, és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket áthidaló, a népek 
unióját teljes mértékben megvalósító, átfogó szociálpolitikák sarokkövét képezheti;

5. aggódik amiatt, hogy az Alapjogi Charta rendelkezései csak annyiban kötik a 
tagállamokat, amennyiben az Unió jogát hajtják végre; megismétli, hogy számos polgár és 
lakos tartja ezt a végrehajtást érthetetlennek és elégtelennek; hangsúlyozza azonban, hogy 
a Charta nemcsak az intézmények, hanem a tagállamok számára is elsődleges uniós jog; 
emlékeztet arra, hogy az alapvető jogok tényleges gyakorlásának biztosításához a 
tagállamoknak érvényesíteniük kell a Charta rendelkezéseit, és hogy a korlátozott 
alkalmazhatóság nem ad szabad kezet a Charta jogainak megsértésére;

6. úgy véli, hogy az alapvető védelem forrásainak (nemzeti, uniós és nemzetközi) 
sokfélesége és együttműködésük összetettsége nem szabad, hogy magát a védelmet 
gyengítse; hangsúlyozza, hogy az Alapjogi Charta szigorúbb értelmezése és alkalmazása 
elegendő lenne az alapvető jogok védelmének és előmozdításának biztosításához az egész 
Unióban; úgy véli, hogy ennek a szélesebb értelemben vett értelmezésnek összhangban 
kell állnia az Európai Unió nemzetközi emberi jogi kötelezettségeivel, mivel azok a 
nemzetközi szokásjog és a nemzetközi közjog általános elveinek tiszteletben tartására 
irányuló uniós kötelezettségből erednek;

7. úgy véli, hogy a legtöbb, petíciót benyújtó polgár Chartában foglalt jogaikkal kapcsolatos 
várakozásai magasak, és messze meghaladják azok jelenlegi hatályát; hangsúlyozza, hogy 
az 51. cikk túlságosan szűk vagy nem koherens értelmezése elidegeníti a polgárokat az 
Uniótól; felkéri az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy a Charta alkalmazási 
körének szélesítésével erősítsék meg a Charta alkalmazását, és sürgeti a Bizottságot, hogy 
tegyen lépéseket annak biztosítására, hogy az 51. cikk hatályának értelmezése a lehető 
legkoherensebbek és legszélesebb körű legyen, ami biztosítaná a Charta Unió-szerte és 
valamennyi polgár érdekében történő egyetemes és egységes végrehajtását; úgy véli, hogy 
a Charta egyetemes alkalmazása az európai polgárság előmozdításának és 
megszilárdításának, valamint a polgárok demokratikus folyamatokban való részvétele az 
EU területén történő megerősítésének feltétele; 

8. üdvözli az Európai Bizottságnak a nők hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelemre 
irányuló erőfeszítéseit; emlékeztet arra, hogy a Charta 23. cikke kimondja: „A férfiak és 
nők közötti egyenlőséget minden területen, így a foglalkoztatás, a munkavégzés és a 
díjazás területén is biztosítani kell”; rámutat, hogy az egyenlőség elve nem akadályozza 
azt, hogy az alulreprezentált nemnek külön előnyöket biztosító rendelkezéseket tartsunk 
fenn vagy hozzunk;

9. döntő fontosságúnak tartja, hogy a szabadságokra vonatkozó általános garanciák, valamint 

1 Az európai ombudsman 2013. november 7-i különjelentése a Frontex kapcsán végzett OI/5/2012/BEH-MHZ 
számú, hivatalból indított vizsgálatról
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az egyenlőségi biztosítékok és a politikai jogok mellett az Unió határozott lépéseket 
tegyen annak érdekében, hogy kialakítsa a Charta szociális jogainak gyakorlását garantáló 
saját kötelezettségvállalásait; úgy véli, hogy ily módon a polgári és politikai jogok 
jelenlegi garanciái végül egyensúlyba kerülnek a gazdasági, társadalmi és kulturális 
jogokkal, ami összhangba hozza az Uniót az emberi jogok egyetemességével, 
elidegeníthetetlenségével, oszthatatlanságával, kölcsönös függőségével és kölcsönös 
összefüggésével; kifejezi azt a kívánságát, hogy az Európai Szociális Charta az Alapjogi 
Chartával megegyező státuszban szerepeljen a szerződésekben;

10. ragaszkodik ahhoz, hogy a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő 
vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és 
költségvetési felügyeletének megerősítéséről szóló 472/2013(EU) rendelet1 7. cikkének 
(7) bekezdését, amely rögzíti, hogy a makrogazdasági kiigazítási programot követően 
szükséges költségvetési konszolidációs erőfeszítéseknek figyelembe kell venniük „az 
alapvető szakpolitikák – például az oktatás és az egészségügy – számára szükséges 
elegendő eszköz biztosítását”, a Charta szociális rendelkezéseinek és az Európai Szociális 
Charta elveinek követelményeivel összhangban értelmezzék;

11. kéri egy, az Alapjogi Chartával összhangban lévő, minden alkalmazottra vonatkozó 
magatartási kódex kidolgozását és végrehajtását; olyan megfelelési mechanizmusok 
létrehozása szólít fel, amelyek biztosítják, hogy a jogsértéseket időben feltárják, jelentsék 
és feldolgozzák; úgy véli, hogy az állítólagos áldozat és a visszaélést bejelentő, érintett 
személyek személyes adatainak védelmét elidegeníthetetlennek kell tekinteni a 
folyamatban; felszólít képzések szervezésére az alkalmazottak számára a nemen, szexuális 
irányultságon, etnikai származáson vagy bármely más jogálláson alapuló 
megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd megszüntetése céljából;

12. sürgeti a megkülönböztetés tilalmáról szóló horizontális uniós irányelv tanácsi 
elfogadását, mivel az garantálja a megkülönböztetés-mentesség Chartában foglalt elvének 
érvényesítését; elítéli, hogy az irányelv elfogadását hosszú ideje blokkolják, mivel 
elfogadása garantálná az Unióban az alapvető jogok konkrét érvényesülését, és kikerülné 
az 51. cikk jelenlegi hatását azáltal, hogy ezt a konkrét uniós jogszabályt a tagállamoknak 
át kellene ültetniük, és meg kellene felelniük a fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményhez való csatlakozáskor az Unió által vállat kötelezettségeknek;

13. ragaszkodik ahhoz, hogy döntő fontosságú a jelenlegi rendszer keretein belül az uniós 
polgárok és lakosok számára biztosított védelem hatékonyságának garantálása, különösen 
a gazdasági, szociális és kulturális jogok területén, de a polgári szabadságjogok, a 
megkülönböztetés-mentesség és a demokratikus részvétel tekintetében is, a Charta 
alkalmazásának kiterjesztése által; felszólítja a Bizottságot ennek kapcsán, hogy fogadjon 
el egy független, részvételi alapú és átlátható alapjogi hatásvizsgálatot minden új 
vonatkozó jogalkotási javaslat során az alapvető jogok hatékony kiterjesztése és védelme 
érdekében minden érintett szakpolitikai területen; javasolja az „Alapvető jogok tervezése” 
koncepciójának kidolgozását és alkalmazását, amelynek célja az alapvető jogok 
legmagasabb szintű normáinak a lehető legkorábbi szakaszokból történő beágyazása a 
szakpolitikai döntéshozatal folyamatába; hangsúlyozza, hogy egy ilyen cikk megléte de 
alkalmazásának hiánya - amilyen például az EUMSZ 9. cikke a magas szintű munkahely- 
és szociális védelemről - nem szolgálná az Unió és a tagállamok demokratikus 

1 HL L 140., 2013.5.27., 1. o.
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természetét, hanem épp ellenkezőleg, csökkentené annak legitimizációját;

14. kiemeli az Alapjogi Ügynökség (FRA) szerepét az intézményi keretben; sajnálatát fejezi 
ki amiatt, hogy az ügynökség munkájának integrálása az alapvető jogok és a szakértelem 
rendszeres, az Unió belső és külső hatásköreihez kapcsolódó jogalkotási dossziékban való 
összeegyeztethetőségének értékelésében nem történt meg; megismétli, hogy az uniós 
intézmények valamennyi tevékenységi ágazatára vonatkozó összeegyeztethetőségi 
ellenőrzések szisztematikus előkészítésére szolgáló független és pártatlan szakértelem 
alapvető fontosságú; úgy véli, hogy e célból az érintett ügynökségek (a Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézete, FRA) által nyújtott hozzájárulást rendszeressé lehetne tenni, 
továbbfejleszthető, jelentős mértékben hozzájárulva a jogalkotási intézményekhez és az 
operatív kompetenciákhoz; tudomásul veszi a CLARITY interaktív online eszközt, 
amelyet az Alapjogi Ügynökség fejlesztett ki annak érdekében, hogy lehetővé tegye az 
emberi jogok terén hatáskörrel rendelkező legmegfelelőbb, nem igazságügyi szerv 
egyszerű azonosítását egy adott alapvető jogi kérdésben;

15. határozottan úgy véli, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájának hatékony 
végrehajtására irányuló stratégia a Charta hatálybalépését követő kezdeti erőfeszítés volt, 
de sürgősen frissíteni kell; üdvözli az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtására 
vonatkozó éves bizottsági jelentéseket, és felszólít a 2010. évi stratégia felülvizsgálatára 
azzal a szándékkal, hogy a Chartát az új kihívásokat és intézményi realitásokat figyelembe 
véve – különösen a brexit után – naprakésszé tegye; 

16. 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;

17. emlékeztet arra, hogy mind a Szerződések, mind az EU Alapjogi Chartája említi a nemzeti 
kisebbségek védelmét és a nyelvi alapú megkülönböztetés gyakorlatát; 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;

18. kiemeli, hogy a tagállamok jogalkotásuk során maguk is átültethetik, és erkölcsi 
kötelességük is átültetni a Charta rendelkezéseit saját jogrendjükbe, még abban az esetben 
is, ha nem közvetlenül uniós jogszabályt ültetnek át; sajnálja, hogy számos tagállamban 
romlik a helyzet a média szabadságát illetően; sürgeti a tagállamokat, hogy tartsák 
tiszteletben, a Bizottságot pedig, hogy hozza meg a média szabadságának és 
pluralizmusának nyomon követéséhez és érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket; 
ösztönzi a nemzeti emberi jogi intézmények létrehozását és előmozdítását, amelyek 
hozzájárulnak annak biztosításához, hogy az alapvető jogok mind a szakpolitikai, mind a 
jogalkotási folyamatokban és azok végrehajtása során érvényesüljenek, valamint konkrét 
esetekben segítséget nyújtsanak az egyéneknek; úgy véli, hogy a rendőrség vagy más 
tagállami biztonsági szerveknek a békés gyülekezés elleni önkényes vagy túlzott mértékű 
erőszakos fellépése ellentétes a Charta rendelkezéseivel;

19. felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el bátrabb megközelítést, amikor a nemzeti 
hatóságok az alapjogi chartát érintő uniós jogi intézkedések nemzeti hatóságok általi 
végrehajtását követi nyomon, különösen akkor, ha ezeket nem feltétlenül garantálják az 
EU egészében;
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20. üdvözli a látássérültek megjelent művekhez való hozzáféréséről szóló marrákesi szerződés 
ratifikálását, mivel ez alapvető lépés a fogyatékossággal élő személyek 
esélyegyenlőségére vonatkozó, a Charta 26. cikke tekintetében;

21. tudomásul veszi a 0657/2016. számú petíciót, és hangsúlyozza, hogy a Charta 10. cikkét a 
gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságról valamennyi tagállamban és a közéletben 
minden esetben és intézményben, különösen az oktatás területén kiemelt területként 
tiszteletben tartják;

22. felszólítja a Bizottságot, a többi uniós intézményt és a tagállamok nemzeti kormányait, 
hogy rendszeresen konzultáljanak az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, ha alapvető 
jogokról van szó; kéri továbbá a Chartában foglalt rendelkezések betartásának biztosítása 
érdekében a meglévő keretjogszabályok és a tagállami politikák kötelező értékelését és 
felülvizsgálatát az európai gazdasági kormányzás keretén belül; javasolja az alapvető 
jogok eredménytáblájának kidolgozását annak érdekében, hogy figyelemmel kísérje az 
alapvető jogok tiszteletben tartását a tagállamokban;

23. úgy véli, hogy a Charta végrehajtása a belső vonatkozásaiban jelentős hiányt szenved, 
különösen amikor a tagállamok uniós hatásköröket gyakorolnak; felszólítja a Bizottságot, 
hogy őrködjön a Charta tagállamok általi teljes és következetes végrehajtása felett; 
felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a végrehajtás felügyeletére vonatkozó 
integrált megközelítést az EUSZ 6. cikke és az EUMSZ 258–260. cikke tekintetében, és 
ez lehetővé tenné az emberi jogok és alapvető szabadságok megsértésének időben történő 
bejelentését, az arra való reagálást és azok megelőzését; emlékeztet a korábbi Bizottság 
arra vonatkozó ígéretére, hogy új eszközt hoz létre az EUSZ jelenlegi 7. cikkének utolsó 
alkalmazása mellett, amely túlmutat a jelenlegi kötelezettségszegési eljárásokon, 
amennyiben a Charta alapvető jogainak nyilvánvaló megsértésére vonatkozik, különösen 
amikor a tagállamok kormányai az érintettek;

24. erősen eltér véleményében a Bizottságtól annak az 51. cikk (1) bekezdésről kialakított 
korlátozó értelmezésével számos Parlamenthez benyújtott petíció értékelése kapcsán, és 
nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az uniós intézményeknek minden körülmények között 
és valamennyi szerepkörük betöltése során tiszteletben kell tartaniuk a Chartát;

25. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a Charta tiszteletben tartását, különösen hogy annak 
szociális rendelkezéseit az európai szemeszter folyamatának valamennyi szakaszában, 
beleértve az éves növekedési jelentést is, érvényesítsék, az együttes foglalkoztatási 
jelentés egyidejű korszerűsítésével; felhív szociális referenciaértékek kidolgozására és 
nyomon követésére, amelyek az országspecifikus ajánlások integrált megközelítésének 
részét képeznék;

26. kiemeli, hogy az uniós szinten és a tagállamok által elfogadott megszorító politikák óriási 
mértékben megnövelték a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket, és megakadályozták, 
hogy a polgárok konkrétan és teljes körűen érvényesítsék az alapvető jogaikat;

27. emlékeztet a főbb uniós intézmények és a tagállamok közötti politikai megállapodásra az 
emberi jogok európai egyezményéhez való hozzáférés érdekében; hangsúlyozza, hogy a 
csatlakozást az EUSZ 6. cikkének (2) bekezdése is előírja; úgy véli, hogy e folyamat 
sikeres lezárulása további biztosítékokat vezetne be az uniós polgárok és lakosok alapvető 
jogainak védelmében, és az emberi jogok európai védelmét szolgáló átfogó keretet hozna 
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létre; kéri a Bizottságot, hogy számolja fel a csatlakozási folyamat jogi akadályait, 
szükség esetén olyan új csatlakozási szerződés kidolgozásával, amelyik, amely orvosolná 
az Európai Unió Bírósága által a 2/13. sz. véleményben kifejtett hiányosságokat;

28. kéri az Unió különböző intézményeit, hogy a Szerződés következő felülvizsgálatakor 
vegyék fontolóra a Charta alkalmazási körének kiterjesztését, beleértve az 51. cikkének 
törlését.

29. elégedetlenségétnek ad hangot az 51. és az 52. cikk értelmezésével kapcsolatban, 
amely mesterséges ellentmondást vezet be az elvek és jogok között, különös tekintettel a 
polgári és politikai jogokra, valamint a szociális és gazdasági elvekre; megismétli az Alapjogi 
Ügynökség 2017. évi alapjogi jelentésében képviselt álláspontját, miszerint „a Charta 
egyetlen dokumentumban és azonos státuszban egyesíti a polgári és politikai, valamint a 
szociális és gazdasági jogokat”; úgy véli, hogy a szociális és gazdasági jogok jelentős 
mértékben hiányoznak, és határozottan erősíteni kell őket az uniós jogban és a tagállamok 
alkotmányos rendjében azáltal, hogy jogilag kötelezővé teszik valamennyi intézmény és 
valamennyi tagállam számára az Európai Szociális Charta 20. alapelvét.
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