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Mi (nem) történt 2003 óta (az alapjogok Európai Unión belüli helyzetéről szóló legutóbbi 
általános EP-jelentés óta)...

1. Az Európai Parlament 2003-ban fogadta el az alapjogok Európai Unión belüli védelméről 
szóló legutóbbi általános jelentését.1 A LIBE azon négy alapvető feltétel fennállása miatt 
halasztotta 2007-ig új éves jelentésének benyújtását, amelyek lehetőséget biztosíthattak az 
1992-ben elfogadott általános jelentéseket követően „új generációs” jelentések elfogadására. 
Ezek a következők voltak:

a) – az Európai Charta kötelező érvényű szöveggé történő átalakítása. Ez az 
alkotmányszerződés egyik célkitűzése is volt, azonban a várhatóan 2009 januárjában 
ratifikálásra kerülő reformszerződés is kötelezettséget vállalt emellett.

b) – külön Alapjogi Ügynökség létrehozása (a 2003. évi Európai Tanács határozatával 
összhangban), amely semleges és összehasonlítható adatokat tud gyűjteni a tagállamok 
helyzetéről. Három évbe telt, hogy elfogadják az Alapjogi Ügynökségről szóló rendeletet, az 
Ügynökség hatásköreit és lehetőségeit a tagállamok erőteljesen korlátozták, az Ügynökség 
pedig most jelentős erőt fejt ki igazgatási testületeinek és struktúráinak meghatározását 
illetően, azonban ez annyi időt emészt fel, hogy valószínű, hogy az Ügynökség csak akkor lép 
teljesen működésbe, amikor az intézményeket az új szerződés eredményeképpen kötelezik 
feladatkörének felülvizsgálatára.2

c) – az alapjogok védelméről szóló új uniós jogszabályok rendszeres értékelésének elindítása. 
Az intézkedésre vonatkozó döntést meghirdető bizottsági közlemény ellenére az elmúlt három 
évben nem voltak érzékelhető eredmények, és a „jobb jogalkotás” elvei sem tükröződtek, 
amikor pedig erre hivatkoznak (pl. a terrorizmus elleni küzdelmet elvileg célul kitűző 
intézkedések esetében), ez inkább retorikai fogás, semmint megalapozott érvelés (lásd az 
európai PNR-re vonatkozó legutóbbi bizottsági javaslatot)3.

d) – az EU intézményein belül a szükséges intézményközi koordináció és belső reformok 
elvégzése.
Igazából meglepő, hogy az EU intézményei azt követően, hogy közösen bejelentették 2000-
ben a chartát, nyilatkozatukat nem hajtották végre olyan módon, hogy belső struktúráikat 
ehhez igazították volna, és új igazgatási egységeket hoztak volna létre, továbbá tisztviselőiket 
az EU politikájának új dimenziói terén képezték volna. A charta által az EU intézményeire 
gyakorolt valódi hatás tehát igen korlátozottnak tűnik, mivel: 

                                               
1 Az általános jelentésekről további információ a IV. melléklet III. szakaszában található
2 Az Alapjogi Ügynökségről további információ az V. melléklet IA. szakaszában található 
3 Emellett több EU-intézkedés esetében a polgárok biztonságának megteremtésére vonatkozó alapvető közérdekű 
kötelezettség egyre inkább dominánsabb alapjoggá vált a többi alapjoghoz képest. Nyilvánvaló, hogy ez a 
koncepció az emberi jogokról szóló európai egyezmény és a charta számára ismeretlen, amelyek éppen 
ellenkezőleg az alapjogok korlátozásának tekinti a közbiztonsági szükségleteket, amely korlátozás kivételes és 
indokolt esetben és csak szükség esetén alkalmazandó egy demokratikus társadalomban.
A demokráciára történő hivatkozás különösen fontos, nem csupán a tagállamok számára (amelyek közül sok 
diktatúrát is átélt az elmúlt évszázadban), hanem az Európai Uniónak magának is, amely még mindig meg kell, 
hogy teremtse azon reformokat, amelyek növelik a demokratikus elszámoltathatóságot és a jogállamiság elvének 
érvényesülését (különösen a második és a harmadik pillér területén).
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 a Bizottságon belül sem a biztosok intézményközi csoportja munkájának nem 
észlelhetők kézzelfogható eredményei, sem a Bizottság Főtitkárságának általános 
reformjára nem került sor, és még az úgynevezett „jobb jogalkotásban” sem 
érvényesül ez a szempont;

 a Tanácson belül az alapjogok védelmének belső dimenziója gyakorlatilag nem 
létezik, bár több tagállamot időközben elmarasztaltak a strasbourgi és luxembourgi 
bírák.

Így tehát az Európai Parlament várakozásaival ellentétben az EU intézményei kifejezetten 
vonakodnak kiállni a charta mellett, mivel ezzel az európai politikák igazgatásorientált 
megközelítését polgárorientált megközelítéssé kellene alakítani. 

és mi történt ...

2. Ismeretes, hogy teljesen egyértelmű, hogy 2003 óta az Európai Unión belül az alapjogok 
védelme az európai civil társadalom mindennapi kérdésévé vált, aminek eredményeként 
polgáraink az európai intézmények beavatkozását kérik, és az Európai Parlament egyre több 
állásfoglalását tartják indokoltnak.4

Az említett időszakban az Európai Parlament legtöbb állásfoglalásának tárgya a CIA 
repülőútjai, a személyes adatokkal való lehetséges visszaélés, számos tagállamban az 
homofóbia mértékének növekedése, a megkülönböztetés, a szervezett bűnözés és a 
terrorizmus elleni küzdelem, valamint a személyek szabad mozgása volt. Érdekes, hogy e 
kérdésekben az Európai Parlament az Európa Tanáccsal párhuzamosan és azt kiegészítő 
módon lépett fel.5

Ezzel kapcsolatosan különösen fontos állandó együttműködést kialakítani az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlésével, főtitkárával (aki az emberi jogokról szóló európai egyezmény 52. 
cikke szerint eljárni jogosult) és emberi jogi biztosával. 
Az említett együttműködés annál is fontosabb, mivel szembe kell nézni a populista és 
idegengyűlölő mozgalmak (és akár politikai pártok) Európán belüli térnyerésével. E 
mozgalmak gyakran az emberi jogok védelmének egész koncepcióját támadják, mivel 
szélsőbaloldali és liberális propagandához kötik ezeket, amelyek szemben állnak a 
hagyományos értékekkel.

3. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti együttműködés a reformszerződés 
adta új keretben még fokozottabban érdekes, mivel ez utóbbi külön rendszert állapít meg az 
EU-chartát támogató EU-politikák végrehajtásának értékelésére, ideértve a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatos politikákat. A Bizottság, a 
nemzeti kormányok és az Európai Parlament, továbbá a nemzeti parlamentek 
összekapcsolásával az új szerződés átláthatóbb kölcsönös értékelést és megértést tesz lehetővé 
a nemzeti és az európai jogalkotók között, különösen az európai polgárok jogainak és 
kötelezettségeinek meghatározása tekintetében. Az uniós intézkedések nemzeti szinten 
kifejtett valós hatásának mélyebb ismerete és a nemzeti parlamentekkel és a civil 
társadalommal való strukturáltabb párbeszéd konkrétabbá teszi az EP éves vitáját az EU mint 

                                               
4 Az Európai Parlament állásfoglalásainak hatásáról további információ a IV. melléklet C szakaszában található 
5 Az említett időszak állásfoglalásainak részletes leírása az V. melléklet B, III 2 & 5 szakaszaiban található 
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a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség kialakítása terén elért 
előrehaladásról.

A bizottsági hatáskörök sérelme nélkül az Európa Tanács testületeivel együttműködve egy 
független és hiteles Alapjogi Ügynökség feladata, hogy összegyűjtse az EP számára e 
területeken az összes fontos adatot, hogy az új alapjogi jogszabályok megszövegezhetők, 
elfogadást követően pedig értékelhetők legyenek.
E politikák magas fokú érzékenysége és az európai polgárok ezekkel kapcsolatos érintettsége 
miatt a rendes bírósági eljárás keretében csak évek alatt megoldható problémák esetére 
emellett gyors visszajelzést biztosító mechanizmusokat kell létrehozni.

4. Ugyanebben az időszakban az európai és a nemzeti szintű bíróságok hangsúlyozták az 
Európai Unió egyre erősebb szerepét olyan kérdésekben, mint az európai elfogatóparancs, a 
kölcsönös elismerés elve, valamint annak szükségessége, hogy maguk az európai 
intézmények megvédjék az alapjogokat. Amint az a 2005. és a 2007. évben az európai és 
nemzeti alkotmánybíróságok részvételével tartott LIBE-szemináriumokon egyértelművé vált, 
az alapjogok védelme egyre inkább mindennapos feladattá vált helyi, nemzeti és európai 
szinten egyaránt. A többszintű védelem kérdését illetően létfontosságú a pozitív és negatív 
konfliktusok elkerülése, továbbá az, hogy az Európai Unió jogszabályait és a nemzetközi 
megállapodásokat ne használják az említett jogok védelme mértékének csökkentésére.

5. Az elmúlt években a civil társadalom szerepe növekedésének is tanúi lehettünk, különösen 
mivel egyes európai jogalkotási szövegek érintették a gyermekek, a menekültek és a 
migránsok stb. alapjogait (lásd a megkülönböztetésellenes intézkedések esetét, a szabad 
mozgás fejlődését, a nyilvános dokumentumokhoz való hozzáférést, a szólásszabadság vagy a 
személyes adatok védelmét.).

A LIBE bizottság különösen 2005 óta kap civil szervezetektől támogatást, amikor is látogatást 
tett a menekülteket és migránsokat befogadó központokban (Lampedusán, Ceután és Melillán, 
Párizsban, a Kanári-szigeteken, Máltán, Görögországban, Belgiumban és az Egyesült 
Királyságban).
Emellett emlékeztetni kell arra is, hogy a szabadsággal, a biztonsággal és a jog 
érvényesülésével kapcsolatos politikák nem vethetők össze a hagyományos EU-politikákkal, 
pl. a belső piaci politikákkal, ahol a civil társadalom és más érdekcsoportok évtizedek óta jól 
működő, szilárd kapcsolatot alakítottak ki az EU-intézményekkel. A szabadsággal, a 
biztonsággal és a jog érvényesülésével kapcsolatos politikákban még mindig nincs ilyen 
kapcsolat európai szinten, különösen a nemzeti és az európai közigazgatás közötti jelenlegi 
kapcsolatokból hiányzó átláthatóság miatt. Ez a bizonytalanság adhat arra magyarázatot, hogy 
a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom EU-szintű beavatkozása miért továbbra 
is csak epizódjellegű vagy nem megfelelő irányultságú, amikor a nemzeti szinten kezelendő 
problémákat európai szinten vetik fel és viszont.

A kielégítő eredmények miatt létfontosságú, hogy amikor az európai jogszabályok elfogadása 
vagy végrehajtása a kérdés, a civil társadalom strukturáltabb módon nyújtsa be javaslatait. A 
2007–2013-ra vonatkozó legutóbbi pénzügyi programoknak segíteniük kell az ilyen 
hálózatépítést az intézmények jogalkotási előkészítő munkájához való átláthatóbb hozzáférés 
tekintetében.
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Nyilvánvaló tehát, hogy az ilyen párbeszéd tekintetében a fő színhely az Európai Parlament 
kell, hogy legyen, mivel ez az EU egyetlen közvetlenül választott intézménye (még ha logikus 
is lenne, hogy más intézmények és az Alapjogi Ügynökség is kötődjenek a nem kormányzati 
szervezetekhez a polgárok és az EU-intézmények közötti súlyos mértékű demokratikus űr 
mérséklésének céljából).

Hogyan számolhatók fel a hiányosságok, és hogyan lehet felkészülni a 2009. január 1-jei 
határidőre?

Ideje az 1992-ben megkezdett gyakorlatot olyan módon folytatni, hogy a LIBE újabb jelentést 
fogad el az EU belső alapjogi politikájáról, mégpedig a reformszerződés teremtette új helyzet 
alapján, valamint az EU alapelvei (EUSz. 7. cikk (1) bekezdés) és az új szerződés 2. cikkében 
említett „értékek” védelmének szükségessége miatt.

Mindezek alapján az előadó olyan jelentést kíván készíteni, amely összefoglalja az Európai 
Unióban az alapjogok helyzetével kapcsolatos legfontosabb aggályokat, továbbá bizonyos 
ajánlásokat ismertet arról, hogy miként lehet megfelelni az új szerződés eredményeképpen 
kialakuló jogi és intézményi helyzetnek, továbbá az EU-charta hatálybalépésének.
E kihívás nagy jelentősége miatt a LIBE mindenesetre a szükségesnek tartott időtartam 
maradéktalan igénybevételével megszervezi a megfelelő megbeszéléseket egy hasznosítható 
jelentés véglegesítése érdekében.

A JELENTÉS SZERKEZETE

Az előadó és az árnyékelőadók közötti első megbeszélések alapján a jelentés szerkezete az 
alábbi lehet.

1. rész
A. szakasz
Az emberi jogok védelmét és nyomon követését illetően Európában az utóbbi néhány évben 
bekövetkezett változások szisztematikus leírása, továbbá a jövőbeli lehetséges változások, 
amelyek során az alábbiakat veszik figyelembe:

 az emberi jogokról szóló európai egyezmény, az Európai Charta és az EU 
tagállamainak alkotmányai közötti kapcsolat (a legmagasabb szintű emberi jogi 
bíróságok legutóbbi ítéletei, a charta az EU-Szerződés részeként, az EU mint az 
emberi jogokról szóló európai egyezmény részes fele)6

 a nemzeti bíróságok szerepe az alapjogok védelmében7

 az új intézményi keret az EU-n belül, ahol új testületként jelenik meg az Alapjogi 
Ügynökség8

B. szakasz

                                               
6 E témáról a II. melléklet tartalmaz további információkat
7 E témáról a VI. melléklet 1. szakasza tartalmaz további információkat 
8 E témáról a III. melléklet 5. szakasza tartalmaz további információkat 
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12 tagállamban az alapjogok védelme terén az Európai Unióhoz való csatlakozásuk 
eredményeként bekövetkezett változások.9 Mi az EU-tagság hozzáadott értéke e területen (a 
bírósági ítéletek, a kormányzati politikák és a nyilvánosság tudatosságának terén 
bekövetkezett változások strukturális leírása)?

2. rész

Ez a rész az alapjogok EU-n belüli védelmének fontosabb területeire összpontosít az Európai 
Unió jogszabályai és tevékenységei tekintetében, az alábbi területeken:10

 polgári és politikai jogok és a kisebbségek védelme;11

 gyermekjogok, különösen a gyermekkereskedelem;
 a szabad mozgás és a migránsok védelme (az illegális és a legális migránsok helyzete);
 intézkedések a faji alapú megkülönböztetés és a homofóbia ellen;
 szólásszabadság, adatvédelem és a számítógépes bűnözés elleni intézkedések;
 európai intézkedések a terrorizmus ellen, ezek nemzeti szintű végrehajtása és az 

alapjogoknak való megfelelése; és
 a vádlott alapjogai, eljárási jogok.

A jelentés a Parlament által már elfogadott állásfoglalásokat veszi alapul12

NAPTÁR A JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

A tevékenységek sorrendje a következő lehet: 
 2008. január–április – jelentéstervezet és a jelentés fő témáinak megvitatása
 május/június – lehetséges elfogadás a LIBE-ben
 2008. szeptember: elfogadás a plenáris ülésen

A MUNKADOKUMENTUM MELLÉKLETEI:

 I. melléklet – Iránymutatás a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése terén az 
alapjogokkal kapcsolatos legutóbbi ítélkezési gyakorlat alakulásáról

 II. melléklet – Iránymutatás az emberi jogokról szóló európai egyezmény, a Charta és 
az alkotmányok közötti kapcsolatról

 III. melléklet – Iránymutatás a keleti bővítést követően az alapjogok és a kisebbségi 
jogok területén a strukturális és módszertani kérdésekről

 IV. melléklet – Iránymutatás az alapjogok területén született EP-állásfoglalásokról
 V. melléklet – Iránymutatás a migránsok, a homofóbia, a gyermekjogok, az 

adatvédelem, a családon belüli erőszak, a rasszizmus és idegengyűlölet és a vádlott alapvető 
jogai területén folyamatban lévő uniós tevékenységekről

 VI. melléklet – Iránymutatás a nemzeti bíróságok és az emberi jogi jogvédők 
szerepéről

                                               
9 E témáról a III. melléklet 3. szakasza tartalmaz további információkat 
10 Az alábbi témákkal az V. melléklet foglalkozik 
11 A III. melléklet 2. szakasza további információkat tartalmaz a kisebbségek jogairól 
12 A IV. melléklet az Európai Parlament alavető jogokról szóló állásfoglalásának leírását tartalmazza 
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