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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy

– állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az Európai Unió jelenlegi egyik sürgető problémája, hogy a polgárok 
megkérdőjelezik legitimitását;

B. mivel az Unió valamennyi fellépésének meg kell felelnie a jogállamiság elvének;

C. mivel az Európai Unió Alapjogi Chartája a polgárok alapvető jogaként ismeri el a 
megfelelő ügyintézéshez való jogot;

D. mivel az európai ombudsman által készített és a Parlament által 2001. szeptember 6-án 
jóváhagyott helyes hivatali magatartási kódex1 és az Európa Tanács megfelelő 
ügyintézésről szóló ajánlása megfelelő alapot képez az új rendelethez;

1. arra kéri a Bizottságot, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 298. cikke 
alapján nyújtson be olyan rendeletre irányuló javaslatot, amely megállapítja a valamennyi 
uniós intézmény, szerv, hivatal és ügynökség által tiszteletben tartandó minimális 
minőségi előírásokat és eljárási garanciákat;

– állásfoglalásra irányuló indítványának mellékletébe foglalja bele a következő ajánlásokat:

2. a rendeletnek garanciát kell tartalmaznia és részletesebb eljárási szabályokat kell 
megállapítania a megfelelő ügyintézés és a jogbiztonság, az arányosság, a pártatlanság és 
az igazságosság, a jogos elvárás és az egyenlőség alapelveinek tiszteletben tartása 
érdekében;

3. az Európai Unió közigazgatását a szolgáltatási elvnek kell irányítania, ami azt jelenti,
hogy a közigazgatásnak a polgárok szolgálatának szellemében kell eljárnia, így 
biztosítani kell a polgárok számára a szükséges tanácsadást és választ kell adni a 
kérdéseikre, írásban kell indokolni a határozatokat és meg kell jelölni az érintett 
személyek rendelkezésére álló jogorvoslatokat;

4. a vonatkozó eljárási szabályokban ki kell mondani azt az általános kötelezettséget, 
miszerint az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek ésszerű időn belül 
kötelesek eljárni;

5. az Alapjogi Charta 41. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban az eljárási 
szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy az érintett személyt az őt hátrányosan érintő egyedi 
intézkedések meghozatala előtt meghallgassák;

                                               
1 Az Európai Parlament 2001. szeptember 6-i állásfoglalása az európai ombudsmannak a különböző közösségi 

intézményekben és szervekben a helyes hivatali magatartási szabályzat létezéséről és az ahhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló saját kezdeményezésű vizsgálatát követő, az Európai Parlamentnek benyújtott 
különjelentéséről (HL C 72 E, 2002.3.21., 331. o.).



PE489.365v01-00 4/6 PA\901154HU.doc

HU

6. a polgárok tájékoztatáshoz való jogát olyan szabály útján kell megvalósítani, amely arra 
kötelezi az intézményeket, szerveket, hivatalokat és ügynökségeket, hogy biztosítsák a 
polgárok számára a jogaik védelméhez szükséges tájékoztatást, továbbá hogy a saját 
személyre vonatkozó iratokhoz való hozzáférési joggal együtt biztosítsák számukra a 
dokumentumokhoz való hozzáférést az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. március 30-i 1049/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben1 foglaltak szerint; az intézmények, szervek, 
hivatalok és ügynökségek számára elő kell írni dokumentumaik nyilvántartását;

7. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. cikke (2) bekezdésének d) pontja 
értelmében valamennyi polgár jogosult arra, hogy az Unió hivatalos nyelveinek 
valamelyikén – amelyet ő választ – kommunikáljon az Unió közigazgatásával, az 
intézményeknek a polgárokkal szemben világos és érthető nyelvet kell alkalmazniuk.

                                               
1 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.
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INDOKOLÁS

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta két és fél év telt el. A megfelelő ügyintézésről 
szóló 298. cikk az egyetlen a Szerződés új cikkei közül, amelynek alapján a Bizottság még 
nem tett intézkedéseket. Ennek eljött az ideje.

A közigazgatásba vetett bizalmat lényegesen növelni lehetne a valamennyi uniós intézményre 
vonatkozó közigazgatási jogszabály megalkotásával, amely meghatározza a megfelelő 
ügyintézés alapelveit és gyakorlatait. Egy ilyen jogszabály kidolgozásának alapjául a 
Lisszaboni Szerződés 298. cikke szolgál, amely megállapítja, hogy „Feladataik ellátása során 
az Unió intézményei, szervei és hivatalai egy nyitott, hatékony és független európai 
igazgatásra támaszkodnak. A 336. cikk alapján elfogadott szabályzat és alkalmazási feltételek 
tiszteletben tartásával az Európai Parlament és a Tanács – rendes jogalkotási eljárás keretében 
elfogadott rendeletekben – rendelkezéseket állapít meg ennek érdekében.”

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke megállapítja az állampolgárok megfelelő 
ügyintézéshez való jogát. Eszerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit az Unió 
intézményei, szervei és hivatalai részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn 
belül intézzék. A cikk ezen kívül felsorolja a meghallgatáshoz, a saját személyre vonatkozó 
iratok megismeréséhez, a kártérítéshez és az intézményekkel a Szerződések nyelveinek 
valamelyikén való kapcsolattartáshoz való jogot, valamint az igazgatási szervek azon 
kötelezettségét, hogy döntéseiket indokolják.

A jogok felsorolása, valamint a megfelelő ügyintézésre vonatkozó iránymutatások 
megalapozzák a jogszabályt. Jó példa erre az európai ombudsman által készített és a 
Parlament által 2001-ben jóváhagyott helyes hivatali magatartási kódex. Az Európa Tanács 
megfelelő ügyintézésről szóló ajánlása szintén a jogszabály forrásául szolgálhat.

A közigazgatási jogszabálynak ki kell terjednie az EU valamennyi intézményére, szervére és 
hivatalára. Nem alkalmazandó azonban az uniós jogszabályokat végrehajtó tagállamokra.

A legitimitás feltételezi az állampolgárok abba vetett hitét, hogy a demokratikus 
döntéshozatali folyamat során hatással lehetnek az EU politikájára, ahogy feltételezi az uniós 
közigazgatás jogszerűségébe és pártatlanságába vetett bizalmat is.

Az igazgatási eljárások jogszabályba foglalása biztonságot nyújt az állampolgároknak, de az 
uniós köztisztviselőknek is, akik ezáltal támaszt kapnak tevékenységük során. A megfelelő 
ügyintézésről szóló jogszabály az Európai Bíróság számára is jogalapot kínálna közigazgatási 
ügyekben.

Jelenleg is léteznek olyan ágazati iránymutatások, amelyek a közigazgatási eljárásokra 
vonatkoznak. Ilyen területek például a versenypolitika, a regionális politika és a 
fogyasztóvédelmi politika. E jogszabályok hátránya az, hogy az uniós jogban elszórtan 
találhatók meg, és nincsenek egységesítve.

A megfelelő ügyintézés egyik alapvető vonása a nyitottság, ami egyben bizalomnövelő 
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tényező is. A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet 
módosítása már több éve az Európai Parlament és Tanács előtt van. Egyértelmű, hogy a 
hatályba lépő közigazgatási jogszabálynak követnie kell e rendelet rendelkezéseit. Bizonyos 
pontokon azonban egyértelműen túl kell lépnie e rendeleten. Például a közigazgatási 
jogszabálynak rendelkeznie kell a dokumentumok nyilvántartási kötelezettségéről, ami a 
1049/2001/EK rendeletben nem szerepel.

Az európai ombudsman által készített helyes hivatali magatartási kódex abból a gondolatból 
indul ki, hogy az uniós intézmények közigazgatási tevékenységei során a szolgáltatási elvet 
kell érvényesíteni. Eszerint a köztisztviselők feladata az állampolgárok intézményeknél 
folytatott ügyintézésének lehetőség szerinti megkönnyítése. Ez azt feltételezi, hogy az 
állampolgárok kérdéseikre választ kapnak, a megfelelő közigazgatási szinthez irányítják őket, 
és tisztelettel viszonyulnak hozzájuk.

Az állampolgárok által az EU közigazgatásával kapcsolatban tapasztalt egyik legnagyobb 
probléma a nyelv. Bár a Szerződés kimondja, hogy az állampolgárok az EU bármelyik 
hivatalos nyelvén az intézményekhez fordulhatnak, ez még nem jelenti azt, hogy azt a nyelvet 
meg is értik. A jogi és hivatalos nyelv útvesztői még érthetetlenebbé válnak, amikor 
lefordítják más nyelvekre. Ezért képzést kellene nyújtani az intézmények köztisztviselői 
számára az érthető nyelvhasználatról.


