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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezményhez (ECHR) történő csatlakozását, amely történelmi lehetőséget kínál 
az emberi jogok egész kontinensre kiterjedő és az Európai Unión belüli közös térségének 
összehangolására, lehetővé téve ezáltal az EU és a tagállamok polgárai számára az emberi 
jogok és az alapvető szabadságjogok érvényesülésének egyforma biztosítását, egy további 
külső ellenőrzési rendszer létrehozását, illetve az Európai Unió Bírósága és az Európai 
Emberi Jogi Bíróság ítélkezési gyakorlatának harmonikus fejlődését;

2. emlékeztet arra, hogy az emberi jogok tiszteletben tartásának elősegítése – ami az EU 
egyik központi értéke és annak alapító szerződésében is benne foglaltatik – közös alapot 
teremt a harmadik országokkal fenntartott kapcsolataiban; ezért úgy véli, hogy a 
csatlakozás tovább erősíti a polgárok Európai Unió iránti bizalmát és az Európai Unió 
hitelét a harmadik országokkal folytatott emberi jogi párbeszédekben; hangsúlyozza 
továbbá, hogy az alapjogi charta uniós szintű egységes és teljes körű alkalmazása szintén 
alapvető fontosságú az Unió hitelességének biztosításához e párbeszédekben;

3. üdvözli az Unió emberi jogi politikájában alkalmazott kettős mérce megszüntetését,
minthogy a csatlakozása előtt az EU számára nem volt jogilag kötelező az emberi jogok 
tiszteletben tartása, és mivel a csatlakozás után külső igazságügyi ellenőrzés fog 
érvényesülni az Unió jogi aktusai tekintetében, amely azt vizsgálja, hogy az Unió jogi
aktusai összhangban állnak-e az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezménnyel;

4. rámutat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményhez csatolt öt jegyzőkönyv által képviselt hozzáadott értékre, amely az 
egyezmény alkalmazási körén belül és kívül bizonyos jogok és szabadságok 
végrehajtásában és védelmezésében, valamint abban nyilvánul meg, hogy tanácsadói 
vélemény megfogalmazására vonatkozó jogot ad az Emberi Jogok Európai Bíróságának; 
úgy véli, hogy amikor az EU csatlakozik az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezményhez, csatlakoznia kell az egyezményhez csatolt 
jegyzőkönyvekhez, valamint az 1961-ben elfogadott Szociális Chartához, illetve a 
felülvizsgált Szociális Chartához is; a Lisszaboni Szerződéshez csatolt 8. jegyzőkönyv 2. 
cikkének sérelme nélkül felhívja azokat a tagállamokat, amelyek még nem tették meg, 
hogy a lehető leghamarabb írják alá és ratifikálják az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai egyezmény különböző kiegészítő jegyzőkönyveit, 
tekintettel a tagállamainkban és az Európai Unióban a demokrácia és a jogállam alapjául 
szolgáló értékek és elvek melletti, folyamatosan megerősített elkötelezettségre;

5. üdvözli továbbá, hogy az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezmény 1. cikke nem csak az uniós polgárok, illetve az Unió területén tartózkodó más 
személyek védelmét biztosítja, hanem az Unió területén kívül a joghatósága alá tartozó 
személyekét is;
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6. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződéshez csatolt 8. jegyzőkönyv értelmében létre 
kell hozni egy világos mechanizmust, amely biztosítja az Unió, illetve tagállamai ellen az 
Unión kívüli országok és egyének által indított eljárások megfelelő kezelését;

7. hangsúlyozza, hogy az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezmény 34. cikke értelmében indított eljárások esetén az alperest az Európai Unió 
jogával összhangban és végső soron a Bíróság általi jogi felülvizsgálat lehetősége mellett 
kell azonosítani, a polgárok egyéni keresetindítási jogának sérelme nélkül;

8. véleménye szerint a jogbiztonság és a nemzetközi kapcsolatok átláthatóságának 
szellemében az egyéneket és az Unión kívüli országokat megfelelően tájékoztatni kell 
arról, hogy mely ügyek tartoznak a tagállamok, illetve az Unió hatáskörébe, adott esetben 
a csatlakozási szerződéshez csatolt, az említett hatásköröket felsoroló melléklet 
segítségével; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy létre kell hozni egy olyan 
tájékoztatási mechanizmust, amely figyelembe veszi, hogy az Európai Unió és a 
tagállamok között megosztott hatáskörök változhatnak;

9. hangsúlyozza, hogy mivel az EU nem állami aláíróként csatlakozik az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez – amely egy államok 
számára létrehozott jogi eszköz –, a csatlakozást úgy kell véghezvinni, hogy az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény jellemzői ne 
változzanak, illetve igazságügyi rendszerének módosításai a minimumra korlátozódjanak; 
fontosnak tartja a jogalanyok – az Unió és a harmadik országok jogalanyai – érdekében a 
csatlakozás azon módjainak előnyben részesítését, amelyek a legkevesebb kihatással 
lesznek az Emberi Jogok Európai Bíróságának munkaterhére;

10. kifejezi szilárd szembenállását az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió 
Bírósága ítélkezési gyakorlata közötti eltérések kikerülésére irányuló bármely olyan 
mechanizmussal kapcsolatban, amely a jogalanyok számára az eljárási határidők 
meghosszabbodását eredményezné;

11. hangsúlyozza, hogy az Európa Tanáccsal való kapcsolat és különösen az Európai Unió 
Miniszteri Bizottságban és parlamenti közgyűlésben való részvétele az Európa Tanács 
Alapokmányát érintő kérdés, ami miatt szükség van az utóbbi módosítására, vagy legalább 
a javasolt módosításokat rögzítő állásfoglalás elfogadására, a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépése által előidézett változások figyelembevétele céljából;

12. ragaszkodik ahhoz, hogy megfelelőképpen tartsák tiszteletben az Európai Parlament 
demokratikus ellenőrzési jogát az Európai Unió Miniszteri Bizottságba és az Emberi Jogi 
Irányítóbizottságba küldött képviselőjének kinevezésekor, illetve általában az Európa 
Tanács bármely olyan testületébe küldött képviselő kinevezésekor, amelynek az Európai 
Unió a csatlakozási szerződés szerinti megállapodás alapján tagja;

13. úgy ítéli meg, hogy a Parlamentnek az Európa Tanács parlamenti közgyűlésébe delegált 
tagok kinevezésekor elsősorban az illetékes bizottságokat kell számításba vennie;

14. úgy véli, hogy Európában és az EU-ban a polgárok, a demokrácia és az emberi jogok 
érdekében, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának és biztosításának 
szavatolására meg kell erősíteni az uniós intézmények és az Európa Tanács szervei közötti 
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együttműködést az emberi jogok területén páneurópai szinten való nagyobb összhang és 
fokozottabb kiegészítő jelleg biztosítása érdekében;

15. kéri továbbá, hogy az Unió csatlakozzon az Európa Tanács olyan szerveihez, mint a 
Kínzás Elleni Bizottság (CPT), az Európai Rasszizmus- és Intoleranciaellenes Bizottság 
(ECRI) és az igazságszolgáltatás hatékonyságával foglalkozó európai bizottság (CEPEJ); 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az Unió részt vegyen az emberi jogi biztos, a 
Szociális Jogok Európai Bizottsága (ECSR), a Szociális Charta kormánybizottsága, 
valamint az Európai Migrációs Bizottság munkájában, és kéri, hogy megfelelően 
tájékoztassák e szervek következtetéseiről és határozatairól;

16. úgy véli, hogy mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága elismerte az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény területen kívüli 
alkalmazhatóságát, az Uniónak arra kell törekednie, hogy ezt a kötelezettséget a 
külkapcsolataiban és külső tevékenységei során is teljes mértékben betartsa;

17. ragaszkodik ahhoz, hogy – a Szerződés által a csatlakozási megállapodás megkötése 
tekintetében az Európai Parlamentre bízott fontos szerepre tekintettel – megfelelően 
tájékoztassák az Európai Parlamentet az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezményhez való csatlakozásra vonatkozó tárgyalási 
megbízás tartalmáról, továbbá az EUMSz. 218. cikke rendelkezéseinek megfelelően
szorosan vonják be az előzetes megbeszélésekbe, valamint a szövegről folytatott 
tárgyalások menetébe.
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