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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy a jelenlegi eljárások politikamentesítésének és továbbfejlesztésének1

az európai uniós intézmények hitelességének védelme és a kettős mérce elkerülése 
érdekében a hatályos alapszerződések tiszteletben tartásával kell történnie; 

2. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió Bírósága illetékes az alapszerződések és a 
másodlagos jogforrás, így az Alapjogi Charta alkalmazása tekintetében is, ideértve a 
foglalkoztatás területét is2, és a vitás kérdésekben megfelelő, átlátható és tisztességes 
eljárás („tisztességes tárgyaláshoz való jog”) alapján kell eljárni különösen a Szerződés 7. 
cikkében megfogalmazott „súlyosan és tartósan” sértő esetekben; megjegyzi továbbá, 
hogy a Bíróság jelenleg is alkalmas arra, hogy a tagállamok megfelelő képviselettel és 
megfelelő módon és időben kifejthessék szakmai álláspontjukat, amennyiben nem értenek 
egyet az Európai Bizottság értékelésével; megerősíti azt is, hogy az Európai Parlament 
nem járhat el az Európai Bizottság és az Európai Unió Bírósága helyett, tekintve, hogy az 
Európai Parlament nem jogalkalmazó szerv;

3. figyelemmel arra, hogy maga az Európai Parlament hangsúlyozta, hogy a hatályban lévő 
Szerződések már most széles jogkört biztosítanak az Unió számára az alapvető jogok 
területén3 és arra, hogy az Alapjogi Charta 51. cikke alapján a tagállamok valamennyi 
olyan kérdésben, amely során az Unió jogát hajtják végre címzettjei a Charta 
rendelkezéseinek annak végrehajtása tekintetében;

4. emlékezteti az Uniós intézményeket, hogy az emberi jogok védelme és alkalmazása 
érdekében a koherencia és az egységes, objektív végrehajtás csak a már meglévő eljárások 
garanciákkal történő megerősítésével képzelhető el az uniós jog szintjén, amely 
garanciákat az alapszerződés szintjén kell rendezni.

                                               
1 Working document II on the situation of fundamental rights in the European Union in 2012, rapporteur Louis 
Michel, page 3.
2 Article 16 and 22 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the case of C-202/11, 
judgment of the Court of 16 April 2013 Anton Las v PSA Antwerp NV.
3 Working document II on the situation of fundamental rights in the European Union in 2012, rapporteur Louis 
Michel, page 2.


