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JAVASLATOK

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

1. üdvözli a Lisszaboni Szerződésben megtestesülő azon jelentős eredményt, amelynek 
révén az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: a Charta) kötelező érvényűvé 
válik, és amely az EU-Szerződés 6. cikkének (2) bekezdése értelmében arra kötelezi az 
Európai Uniót, hogy csatlakozzon az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezményhez (a továbbiakban: az EJEE); üdvözli továbbá az EJEE 14. 
kiegészítő jegyzőkönyvének küszöbön álló, 2010. június 1-jén esedékes hatálybalépését, 
amelynek értelmében az Európai Unió csatlakozhat az EJEE-hez;

2. megállapítja, hogy miközben valamennyi tagállam ratifikálta már az EJEE-t, az Európai 
Uniónak mint jogalanynak ezen okmányhoz való csatlakozása nem érinti a 
tagállamoknak az EJEE viszonylatában fennálló helyzetét a Lisszaboni Szerződés 8. 
Jegyzőkönyvével összhangban; úgy véli, hogy ez biztosítja a már több mint egy évtizede 
kívánatos új ösztönző erőt és kiemelkedő politikai és jogi jelentőséggel bír majd az 
emberi jogok érvényesülését biztosító, egész kontinensre kiterjedő térség létrehozásában 
és az emberi jogok megszilárdításában és megerősítésében Európában, valamint 
megerősíti az Európai Unió és a „tágabb értelemben vett Európa” kapcsolatát, új 
lendületet kölcsönözve az emberi jogok kérdésének; úgy véli, hogy ez az emberi jogok 
védelmének területén várhatóan hozzájárul majd az egész világon az Európai Unió 
hitelének növeléséhez;

3. hangsúlyozza, hogy az EJEE és az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: 
EJEB) joggyakorlata abból a szempontból jelentős, hogy megteremti a jogi keretet és 
irányadó elveket az állampolgári jogi, bel-és igazságügyi területen megvalósuló jelenlegi 
és jövőbeli uniós fellépések számára, különösen a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével 
és a stockholmi program elfogadásával az állampolgári jogi, bel-és igazságügyi területen 
elindított integráció és harmonizáció új formáinak a fényében;

4. kiemeli, hogy a csatlakozás mindenekelőtt elősegíti egy egységesebb emberi jogi rendszer 
létrejöttét az Európai Unióban; úgy véli, hogy a csatlakozás az emberi jogok védelme 
terén megerősíti az Európai Unió hitelét saját polgárai szemében, és így biztosítja az 
alapvető jogok teljes körű és hatékony tiszteletben tartását minden olyan esetben, amikor 
az uniós jog alkalmazandó;

5. kiemeli, hogy a csatlakozás után, az EJEB hatáskörét, amikor az EJEE hatálya alá eső 
ügyekben ítélkezik, nem lehet az EU-jog belső struktúrája alapján megkérdőjelezni;  
hangsúlyozza azt is, hogy az EJEB hatásköre nem korlátozódhat az európai polgárokra 
vagy az Európai Unió földrajzi területére (például a missziók és küldetések esetében);

6. hangsúlyozza, hogy a csatlakozást követően az EJEE alkotja majd az emberi jogok és 
alapvető szabadságjogok védelmének minimális szintjét, és hogy az kötelező erejű lesz 
különösen azokban az esetekben, amikor az Európai Unió által garantált védelem 
alulmarad az egyezmény által biztosított védelemhez képest; rámutat, hogy az EJEE 
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megerősíti a hatálya alá tartozó, a charta által elismert jogok védelmét, és hogy a charta 
elismer más jogokat és elveket is, amelyek nem az EJEE-ben, hanem a csatolt 
jegyzőkönyvekben, és az EJEE-vel összefüggő eszközökben szerepelnek;

7. megállapítja, hogy az Európai Unió EJEE-hez történő csatlakozása egy, az emberi jogok 
érvényesítésére szolgáló további mechanizmust biztosít, nevezetesen azt a lehetőséget, 
hogy panaszt tegyenek az EJEB-nél az Európai Unió valamely intézményének vagy az 
uniós jogszabályokat végrehajtó tagállam intézkedésével vagy annak elmulasztásával 
kapcsolatos ügyekben, amelyekre az EJEE hatálya is kiterjed; nyomatékosítja azonban, 
hogy ez nem változtat sem az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EB), sem pedig az 
EJEB joghatóságának jelenlegi rendszerén, valamint azon, hogy a panasztétel 
elfogadhatóságának feltétele továbbra is az a követelmény marad, miszerint valamennyi 
nemzeti jogorvoslati lehetőséget ki kell meríteni; kéri, hogy a kereseteket és panaszokat 
ésszerű időn belül kezeljék; ösztönzi a Bizottságot, hogy az EB-vel és az EJEB-bel 
konzultálva nyújtson iránymutatást arra vonatkozóan, hogy az Unión belül mi képezi a 
megfelelő nemzeti intézkedés fogalmát, és az előzetes döntéshozatal kérdéséről az EU-
jogban;  hangsúlyozza ezzel összefüggésben, hogy biztosítani kell azt, hogy a tagállamok 
bíróságai az alapvető jogokkal kapcsolatos, vitatható kérdésekben az EB ügyeire 
hivatkozzanak;

8. hangsúlyozza, hogy a csatlakozás ugyanakkor megerősített együttműködést tesz majd 
szükségessé a nemzeti bíróságok, az EB és az EJEB között az alapvető jogok védelmének 
terén. rámutat, hogy a két európai bíróság közötti együttműködés elősegíti az egységes 
ítélkezési gyakorlat rendszerének további fejlesztését az emberi jogok terén;

9. rámutat arra, hogy számos, továbbra is tisztázatlan jogi, technikai és intézményi kérdés 
maradt, amelyeket az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke szerint 
elfogadandó felhatalmazás keretében, valamint az Európa Tanáccsal az EJEE-hez való 
csatlakozás kérdésében folytatott tárgyalások során rendezni kell; felszólítja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy biztosítsák az alábbiakat:

– a csatlakozás terjedelmének pontos meghatározása a felhatalmazásban; az Európai 
Uniónak az EJEE legalább azon kiegészítő jegyzőkönyveihez csatlakoznia kell, 
amelyek kiegészítik az EJEE-ben rögzített jogokat, és amelyeket már valamennyi 
uniós tagállam ratifikált, így azok részét képezik az Európai Unió emberi jogi 
korpuszának; ebben az összefüggésben felhívja a tagállamokat, hogy ratifikálják az 
EJEE azon kiegészítő jegyzőkönyveit, amelyek az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
rögzített jogokra vonatkoznak, így azokat alkalmazni kell az Európai Unióra; továbbá 
fontolóra kell venni a felülvizsgált Európai Szociális Chartához és az Európa Tanács 
más vonatkozó emberi jogi szerződéseihez való csatlakozás lehetőségét is;

– az Európai Uniónak az Európa Tanács szervezeteiben való képviselete és részvétele 
megfelelő; habár az EJEE-hez való csatlakozással az Európai Unió nem válik az 
Európa Tanács tagjává, minden olyan emberi jogi szervezetben képviseltetnie kell 
magát, amelyben a csatlakozás következményeként az Európai Uniót érintő kérdések 
kerülnek napirendre – például a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód 
vagy büntetések megelőzésével foglalkozó európai bizottságban (CPT), a rasszizmus 
és intolerancia elleni európai bizottságban (ECRI), az igazságszolgáltatás 
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hatékonyságát szolgáló európai bizottságban (CEPEJ) és az emberi jogi irányító 
bizottságban (CDDH) –, illetve a Miniszterek Tanácsában legalább az EU-ra 
vonatkozó alapjogi kérdésekkel kapcsolatos ítéletek végrehajtásának felügyeletekor, 
míg az Európai Parlamentnek az EJEB bírájának megválasztására irányuló eljárásban 
kell képviseltetnie magát – uniós szinten, amikor az uniós jelölteket kinevezik a 
posztra és PACE-szinten, amikor a bírót megválasztják;

– az EB és az EJEB közötti kapcsolatok finomítása, miközben mindkét bíróság számára 
biztosítani kell az ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy meghatározzák a rendszeres 
és fokozott párbeszéd kialakulását célzó együttműködés legmegfelelőbb módját, 
továbbá lehetőség szerint hozzájáruljanak az ítélkezési gyakorlat fent említett 
rendszerének fejlődéséhez is;

– az EJEB előtt álló problémák rendezése és enyhítése európai uniós támogatás révén; 
az Európai Uniónak az EJEE-hez történő csatlakozása nem csökkentheti annak 
hatékonyságát, hanem javítania kell a rendszert; az Unió és a tagállamai biztosítják az 
emberi jogok és az alapvető szabadságjogok betartását, valamint a belső jogorvoslati 
utak biztosítását, a szerződések jogáról szóló 1969-es Bécsi Egyezményben 
meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban, annak érdekében hogy az 
ismétlődő jelleggel benyújtott panaszok és a felesleges megkeresések tekintetében 
megelőzhető legyen az EJEB túlterheltsége; illetve rendkívül fontos, hogy az EU 
csatlakozása egybeessen az EJEB megreformálásával; 

10. hangsúlyozza, hogy a szükséges politikai elkötelezettség mellett elengedhetetlenül fontos, 
hogy a fő technikai kérdésekre megfelelő válaszok és megoldások szülessenek annak 
érdekében, hogy az Európai Unió EJEE-hez való csatlakozása a polgárok javát 
szolgálhassa; rámutat arra, hogy a megoldatlan és tisztázatlan részletek zavart kelthetnek, 
és veszélybe sodorják a csatlakozás tulajdonképpeni célját; hangsúlyozza azonban, hogy a 
technikai akadályok késleltethetik a folyamatot;

11. kiemeli, hogy mivel az EJEE-hez való csatlakozás nem csupán az Európai Unió 
intézményeit érinti, hanem annak polgárait is, az Európai Parlamenttel konzultálni kell, és 
azt be kell vonni a teljes tárgyalási folyamatba, továbbá a tárgyalások minden szakaszáról 
haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell az EU-Szerződés 218. cikkének (10) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően;

12. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy legyen egy olyan informális szerv, amely 
összehangolja az Európai Parlament és az Európa Tanács parlamenti közgyűlése közötti 
információmegosztást;

13. javasolja, hogy a csatlakozásban rejlő hozzáadott érték polgárok felé való közvetítésének 
érdekében az Európa Tanács és az Európai Unió dolgozzon ki iránymutatásokat, amelyek 
a csatlakozás valamennyi következményének és hatásának egyértelmű magyarázatára is 
kiterjednek; továbbra is úgy véli, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak tájékoztatniuk 
kell az uniós polgárokat annak érdekében, hogy teljes mértékben tisztában legyenek a 
további mechanizmus jelentésérőlés szakszerű használatáról;

14. üdvözli a jelenlegi spanyol elnökség elkötelezettségét, miszerint a csatlakozást 
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„halaszthatatlan kérdésként” kezeli, valamint az Európa Tanács e tekintetben tanúsított 
pozitív és együttműködő hozzáállását; felhívja a belga és magyar elnökséget, hogy 
minden tőlük telhetőt tegyenek meg annak érdekében, hogy a csatlakozás véglegesítésére 
az arra alkalmas leghamarabbi időpontban sor kerüljön, lehetőség szerint olyan egyszerű 
és hozzáférhető módon, hogy az uniós polgárok a lehető legrövidebb időn belül 
élvezhessék az EJEE-hez való csatlakozás előnyeit.

15. megállapítja, hogy az EU-nak az EJEE-hez való csatlakozását követően előfordulhat, 
hogy mind az EJEB, mind az EB joghatóságot nyer bizonyos ügyekben, és rámutat, hogy 
a két bíróság egyidejű megkeresése nem lesz megengedett.
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