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Módosítás 1
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Lisszaboni Szerződésben 
megtestesülő azon jelentős eredményt, 
amelynek révén az Európai Unió alapjogi 
chartája („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 (ECHR). Üdvözli továbbá 
az egyezmény 14. kiegészítő 
jegyzőkönyvének küszöbön álló, 2010. 
június 1-jén esedékes hatálybalépését, 
amelynek értelmében az Európai Unió 
csatlakozhat az egyezményhez;

1. megállapítja, hogy a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépésével az Európai 
Unió alapjogi chartája („a charta”) kötelező 
érvényűvé vált, és üdvözli az EU azon 
kötelezettségvállalását, hogy az EU-
Szerződés 6. cikkének (2) bekezdése 
értelmében csatlakozik az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezményhez (ECHR), és üdvözli
továbbá az egyezmény 14. kiegészítő 
jegyzőkönyvének küszöbön álló, 2010. 
június 1-jén esedékes hatálybalépését, 
amelynek értelmében az Európai Unió 
csatlakozhat az egyezményhez;

Or. fr

Módosítás 2
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy miközben 
valamennyi tagállam ratifikálta már az 
egyezményt, az Európai Uniónak mint 
jogalanynak ezen okmányhoz való 
csatlakozása – ami nem érinti a 
tagállamoknak az egyezmény 
viszonylatában fennálló helyzetét –
biztosítja a már több mint egy évtizede 
kívánatos új ösztönző erőt. A csatlakozás 
kiemelkedő politikai és jogi jelentőséggel 
bír majd az emberi jogok érvényesülését 

2. megállapítja, hogy miközben 
valamennyi tagállam ratifikálta már az 
egyezményt, az Európai Uniónak mint 
jogalanynak ezen okmányhoz való 
csatlakozása nem érinti a tagállamoknak az 
egyezmény viszonylatában fennálló 
helyzetét a Lisszaboni Szerződés 8. 
Jegyzőkönyvével összhangban; úgy véli, 
hogy a csatlakozás kiemelkedő politikai és 
jogi jelentőséggel bír majd az emberi jogok 
megszilárdításában és megerősítésében 
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biztosító, egész kontinensre kiterjedő 
térség létrehozásában, valamint 
megerősíti az Európai Unió és a „tágabb 
értelemben vett Európa” kapcsolatát,
Európa-szerte új lendületet kölcsönözve az 
emberi jogok kérdésének. A csatlakozás az 
emberi jogok védelmének területén az 
egész világon növeli majd az Európai Unió 
hitelét;

Európában, és különösen az Unióban, 
valamint intenzívebb kapcsolatokat tesz 
lehetővé a „tágabb értelemben vett 
Európával”, új lendületet kölcsönözve az 
emberi jogok kérdésének. úgy véli, hogy e
csatlakozás az emberi jogok védelmének 
területén várhatóan hozzájárul majd az 
egész világon az Európai Unió hitelének 
növeléséhez;

Or. fr

Módosítás 3
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy a csatlakozás 
mindenekelőtt elősegíti egy egységesebb 
emberi jogi rendszer létrejöttét az Európai 
Unióban. 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;

3. kiemeli, hogy a csatlakozás elősegíti
majd a jogbizonytalanság csökkentését az 
emberi jogok és az alapvető 
szabadságjogok terén az Unióban, 
valamint egy koherens jogi térség
létrejöttét az emberi jogok számára az 
Európai Unióban; úgy véli, hogy e 
csatlakozás az emberi jogok védelme terén 
elősegíti majd az EU iránti bizalom és 
hitelesség megerősítését saját polgárai 
szemében, és így biztosítja az emberi jogok 
és az alapvető szabadságjogok teljes körű 
és hatékony tiszteletben tartását minden 
olyan esetben, amikor az uniós jog 
alkalmazandó;

Or. fr

Módosítás 4
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza e tekintetben az EJEE
és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek, 
valamint az ezen egyezménnyel 
összefüggő egyéb szövegek, mindenekelőtt 
az 1961-es Európai Szociális Charta 
tartalmának egyetemes vetületét; 
emlékeztet arra, hogy ezen eszközök 
többségét Európán kívüli felek is 
aláírhatják és ratifikálhatják;

Or. fr

Módosítás 5
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli azt is, hogy az Európai Unió 
EJEE-hez történő csatlakozása 
alátámasztja az EJEB-nek az európai 
uniós jog és szabályozás valamennyi 
aspektusával kapcsolatos hatáskörét, 
különösen a bel- és igazságügy területét 
illetően, ideértve ennek külpolitikai 
vonatkozásait is;

Or. en

Módosítás 6
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. tudomásul veszi, hogy a csatlakozást 
követően az egyezmény minősül majd a 

4. hangsúlyozza, hogy a csatlakozást 
követően az egyezmény alkotja majd az 
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védelem minimumkövetelményének 
azokban az esetekben, amikor az Európai 
Unió által garantált védelem alulmarad az 
egyezmény által biztosított védelemhez 
képest. Az egyezmény megerősíti a 
chartában elismert azon jogok védelmét, 
amelyekre hatálya kiterjed. A charta 
túlmutat az egyezményen, és más jogokat 
és elveket is rögzít, ideértve a gazdasági és 
szociális jogokat, valamint az 
adatvédelemhez és a felelősségteljes 
kormányzáshoz való jogot;

emberi jogok és alapvető szabadságjogok 
védelmének minimális szintjét, és hogy az 
kötelező erejű különösen azokban az 
esetekben, amikor az Európai Unió által 
garantált védelem alulmarad az egyezmény 
által biztosított védelemhez képest. Az 
egyezmény megerősíti a chartában elismert 
azon jogok védelmét, amelyekre hatálya 
kiterjed. Hangsúlyozza, hogy a charta 
elismer más jogokat és elveket is, ideértve 
a gazdasági és szociális jogokat, az 
adatvédelemhez való jogot, a 
felelősségteljes irányításhoz való jogot, 
illetve a bioetika terén meglévő jogokat, 
amely jogok nem az EJEE-ben, hanem a 
csatolt jegyzőkönyvekben, és az EJEE-vel 
összefüggő eszközökben szerepelnek;

Or. fr

Módosítás 7
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megállapítja, hogy az Európai Unió 
egyezményhez történő csatlakozása egy, a 
jogaik érvényesítésére szolgáló további 
mechanizmust biztosít az Unió polgárai 
számára, nevezetesen azt a lehetőséget, 
hogy panaszt tegyenek az Emberi Jogok 
Európai Bíróságánál (EJEB) az Európai 
Unió valamely intézményének vagy az 
uniós jogszabályokat végrehajtó tagállam 
intézkedésével vagy annak elmulasztásával 
kapcsolatos ügyekben, amelyekre egyúttal 
az egyezmény hatálya is kiterjed. 
Nyomatékosítja azonban, hogy ez nem 
változtat az Európai Unió Bírósága (EB) 
joghatóságának jelenlegi rendszerén, 
valamint azon, hogy a panasztétel feltétele 
továbbra is az a követelmény marad, 
miszerint valamennyi nemzeti jogorvoslati 

5. megállapítja, hogy az Európai Unió 
egyezményhez történő csatlakozása egy, a 
jogaik érvényesítésére és betartására
szolgáló további mechanizmust biztosít az 
Unió polgárai számára, az Emberi Jogok 
Európai Bíróságán keresztül gyakorolt 
külső igazságügyi ellenőrzésen keresztül, 
nevezetesen azt a lehetőséget, hogy panaszt 
tegyenek az Emberi Jogok Európai 
Bíróságánál (EJEB) az Európai Unió 
valamely intézményének vagy az uniós 
jogszabályokat végrehajtó tagállam 
intézkedésével vagy annak elmulasztásával 
kapcsolatos ügyekben. Nyomatékosítja 
azonban, hogy ez nem változtat sem az 
Európai Unió Bírósága (EB), sem pedig az 
Európai Emberi Jogi Bíróság
joghatóságánakjelenlegi rendszerén, 
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lehetőséget ki kell meríteni; valamint azon, hogy a panasztétel feltétele 
továbbra is az a követelmény marad, 
miszerint valamennyi belső jogorvoslati 
lehetőséget ki kell meríteni;

Or. fr

Módosítás 8
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megállapítja, hogy az Európai Unió 
egyezményhez történő csatlakozása egy, a 
jogaik érvényesítésére szolgáló további 
mechanizmust biztosít az Unió polgárai 
számára, nevezetesen azt a lehetőséget, 
hogy panaszt tegyenek az Emberi Jogok 
Európai Bíróságánál (EJEB) az Európai 
Unió valamely intézményének vagy az 
uniós jogszabályokat végrehajtó tagállam 
intézkedésével vagy annak elmulasztásával 
kapcsolatos ügyekben, amelyekre egyúttal 
az egyezmény hatálya is kiterjed. 
Nyomatékosítja azonban, hogy ez nem 
változtat az Európai Unió Bírósága (EB) 
joghatóságának jelenlegi rendszerén, 
valamint azon, hogy a panasztétel feltétele 
továbbra is az a követelmény marad, 
miszerint valamennyi nemzeti jogorvoslati 
lehetőséget ki kell meríteni;

5. megállapítja, hogy az Európai Unió 
egyezményhez történő csatlakozása egy, a 
jogaik érvényesítésére szolgáló további 
mechanizmust biztosít az Unió polgárai 
számára, nevezetesen azt a lehetőséget, 
hogy panaszt tegyenek az Emberi Jogok 
Európai Bíróságánál (EJEB) az Európai 
Unió valamely intézményének vagy az 
uniós jogszabályokat végrehajtó tagállam 
intézkedésével vagy annak elmulasztásával 
kapcsolatos ügyekben, amelyekre egyúttal 
az egyezmény hatálya is kiterjed. 
Nyomatékosítja azonban, hogy ez nem 
változtat az Európai Unió Bírósága (EB) 
joghatóságának jelenlegi rendszerén, 
valamint azon, hogy a panasztétel feltétele 
továbbra is az a követelmény marad, 
miszerint valamennyi nemzeti jogorvoslati 
lehetőséget ki kell meríteni; hangsúlyozza 
ezzel összefüggésben, hogy biztosítani kell 
azt, hogy a tagállamok bíróságai az 
alapvető jogokkal kapcsolatos, vitatható 
kérdésekben az Európai Bíróság ügyeire 
hivatkozzanak; 

Or. en
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Módosítás 9
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megállapítja, hogy az Európai Unió 
egyezményhez történő csatlakozása egy, a 
jogaik érvényesítésére szolgáló további 
mechanizmust biztosít az Unió polgárai 
számára, nevezetesen azt a lehetőséget, 
hogy panaszt tegyenek az Emberi Jogok 
Európai Bíróságánál (EJEB) az Európai 
Unió valamely intézményének vagy az 
uniós jogszabályokat végrehajtó tagállam 
intézkedésével vagy annak elmulasztásával 
kapcsolatos ügyekben, amelyekre egyúttal 
az egyezmény hatálya is kiterjed. 
Nyomatékosítja azonban, hogy ez nem 
változtat az Európai Unió Bírósága (EB) 
joghatóságának jelenlegi rendszerén, 
valamint azon, hogy a panasztétel feltétele 
továbbra is az a követelmény marad, 
miszerint valamennyi nemzeti jogorvoslati 
lehetőséget ki kell meríteni;

5. megállapítja, hogy az Európai Unió 
egyezményhez történő csatlakozása egy, az 
emberi jogok érvényesítésére szolgáló 
további mechanizmust biztosít, 
nevezetesen azt a lehetőséget, hogy panaszt 
tegyenek az Emberi Jogok Európai 
Bíróságánál (EJEB) az Európai Unió 
valamely intézményének vagy az uniós 
jogszabályokat végrehajtó tagállam 
intézkedésével vagy annak elmulasztásával 
kapcsolatos ügyekben, amelyekre egyúttal 
az egyezmény hatálya is kiterjed. 
Nyomatékosítja azonban, hogy ez nem 
változtat az Európai Unió Bírósága (EB) 
joghatóságának jelenlegi rendszerén, 
valamint azon, hogy a panasztétel feltétele 
továbbra is az a követelmény marad, 
miszerint valamennyi nemzeti jogorvoslati 
lehetőséget ki kell meríteni. Emlékeztet 
arra, hogy egyes esetekben a panasz az 
Unió területén kívül sorra kerülő vagy a 
hatásukat az Unió területén kifejtő 
cselekményekhez is kapcsolódhat;

Or. en

Módosítás 10
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza a belső jogorvoslati utak 
kimerítésének lehetőségét a keresetek 
elfogadhatóságának biztosítása 
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érdekében, a Bírósággal és az Emberi 
Jogok Európai Bíróságával konzultálva; 
ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
meg kell vizsgálni az uniós joggal 
összefüggésben az előzetes döntéshozatal 
kérdését; kéri mindenesetre, hogy a 
megoldás biztosítsa majd az EU polgárai 
számára az egyéni jogorvoslat 
kezdeményezéséhez való jogot az EJEE
vonatkozó rendelkezései szerint, és hogy a 
polgárok kereseteit és panaszait ésszerű 
időn belül kezeljék;

Or. fr

Módosítás 11
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kéri az EU-nak az EJEE-hez és annak 
igazságszolgáltatási rendszeréhez való 
csatlakozásáról tárgyaló feleket, hogy 
szorítkozzanak a legfontosabbakra és a 
legszükségesebbekre, hogy semmi ne 
befolyásolhassa az EJEE ellenőrzésének 
hatékonyságát és hatályát;

Or. fr

Módosítás 12
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Véleménytervezet
7 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

7. rámutat arra, hogy számos, továbbra is 
tisztázatlan jogi, technikai és intézményi 
kérdés maradt, amelyeket az Európai Unió 

7. rámutat arra, hogy számos, továbbra is 
tisztázatlan jogi, technikai és intézményi 
kérdés maradt, amelyeket az Európai Unió 
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működéséről szóló szerződés 218. cikke 
szerint elfogadandó felhatalmazás 
keretében, valamint az Európa Tanáccsal 
az egyezményhez való csatlakozás 
kérdésében folytatott tárgyalások során 
rendezni kell. Az ide tartozó legkényesebb 
kérdések az alábbiak:

működéséről szóló szerződés 218. cikke 
szerint elfogadandó felhatalmazás 
keretében, valamint az Európa Tanáccsal 
az egyezményhez való csatlakozás 
kérdésében folytatott tárgyalások során 
rendezni kell. Arra kéri a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy biztosítsák az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 13
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Véleménytervezet
7 bekezdés – 1 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– az a tény, hogy a csatlakozás terjedelmét 
pontosan meg kell határozni a 
felhatalmazásban; az Európai Uniónak az 
egyezmény legalább azon kiegészítő 
jegyzőkönyveihez csatlakoznia kell, 
amelyek kiegészítik az egyezményben 
rögzített jogokat, és amelyeket már 
valamennyi uniós tagállam ratifikált, így 
azok részét képezik az Európai Unió 
emberi jogi korpuszának. Továbbá 
fontolóra kell venni a felülvizsgált Európai 
Szociális Chartához való csatlakozás 
lehetőségét is;

– a csatlakozás terjedelmét pontosan 
meghatározzák a felhatalmazásban; az 
Európai Uniónak az egyezmény azon 
kiegészítő jegyzőkönyveihez kell 
csatlakoznia kell, amelyek kiegészítik az 
egyezményben rögzített jogokat, így azok 
részét képezik az Európai Unió emberi jogi 
korpuszának vagy az Alapjogi Chartának. 
E tekintetben arra is felkéri a 
tagállamokat, hogy gyorsítsák fel aláírási 
is ratifikálási folyamataikat – továbbá 
hogy vizsgálják felül nyilatkozataikat és 
fenntartásaikat – az egyezménnyel és 
annak jegyzőkönyveivel kapcsolatban. 
Továbbá elő kell írni a felülvizsgált 
Európai Szociális Chartához való 
csatlakozás lehetőségét is;

Or. en

Módosítás 14
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
7 bekezdés – 1 francia bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

- az a tény, hogy a csatlakozás terjedelmét 
pontosan meg kell határozni a 
felhatalmazásban; az Európai Uniónak az 
egyezmény legalább azon kiegészítő 
jegyzőkönyveihez csatlakoznia kell, 
amelyek kiegészítik az egyezményben 
rögzített jogokat, és amelyeket már 
valamennyi uniós tagállam ratifikált, így 
azok részét képezik az Európai Unió 
emberi jogi korpuszának. Továbbá
fontolóra kell venni a felülvizsgált Európai 
Szociális Chartához való csatlakozás 
lehetőségét is;

- az a tény, hogy a csatlakozás terjedelmét 
pontosan meg kell határozni a 
felhatalmazásban; az Európai Uniónak az 
egyezmény legalább azon kiegészítő 
jegyzőkönyveihez csatlakoznia kell, 
amelyeket az európai uniós jogszabályok –
például az Európai Unió Alapjogi 
Chartája – már rögzítenek, így azokat 
alkalmazni kell az Európai Unióra.
Következésképpen fontolóra kell venni a 
felülvizsgált Európai Szociális Chartához 
és az Európa Tanács más vonatkozó 
emberi jogi szerződéseihez való 
csatlakozás lehetőségét is;

Or. en

Módosítás 15
Debora Serracchiani

Véleménytervezet
7 bekezdés – 1 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- az a tény, hogy a csatlakozás terjedelmét 
pontosan meg kell határozni a 
felhatalmazásban; az Európai Uniónak az 
egyezmény legalább azon kiegészítő 
jegyzőkönyveihez csatlakoznia kell, 
amelyek kiegészítik az egyezményben 
rögzített jogokat, és amelyeket már 
valamennyi uniós tagállam ratifikált, így 
azok részét képezik az Európai Unió 
emberi jogi korpuszának. Továbbá 
fontolóra kell venni a felülvizsgált Európai 
Szociális Chartához való csatlakozás 
lehetőségét is;

- az a tény, hogy a csatlakozás terjedelmét 
pontosan meg kell határozni a 
felhatalmazásban; az Európai Uniónak az 
egyezmény legalább azon kiegészítő 
jegyzőkönyveihez csatlakoznia kell, 
amelyek kiegészítik az egyezményben 
rögzített jogokat, így azok részét képezik 
az Európai Unió emberi jogi korpuszának. 
Továbbá fontolóra kell venni a 
felülvizsgált Európai Szociális Chartához 
való csatlakozás lehetőségét is;

Or. it
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Módosítás 16
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Véleménytervezet
7 bekezdés – 2 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– szükség van az Európai Uniónak az 
Európa Tanács szervezeteiben ellátott 
képviseletének és részvételének 
tisztázására; habár az egyezményhez való 
csatlakozással az Európai Unió nem válik 
az Európa Tanács tagjává, minden olyan 
szervezetben képviseltetnie kell magát, 
amelyben a csatlakozás 
következményeként az Európai Uniót 
érintő kérdések kerülnek terítékre, míg az 
Európai Parlamentnek az EJEB bíráinak 
megválasztására irányuló eljárásban kell 
képviseletet biztosítani;

– az Európai Uniónak az Európa Tanács 
szervezeteiben való képviselete és 
részvétele megfelelő; habár az 
egyezményhez való csatlakozással az 
Európai Unió nem válik az Európa Tanács 
tagjává, minden olyan szervezetben a többi 
féllel azonos feltételek szerint kell 
képviseltetnie magát, amelyben a 
csatlakozás következményeként az Európai 
Uniót érintő kérdések kerülnek terítékre, 
például a Miniszterek Tanácsában, 
legalább az ítéletek végrehajtásának 
felügyeletekor , és legalább a kínzás és az 
embertelen vagy megalázó bánásmód vagy 
büntetések megelőzésével foglalkozó 
európai bizottságban (CPT), az 
igazságszolgáltatás hatékonyságát 
szolgáló európai bizottságban (CEPEJ), a 
rasszizmus és intolerancia elleni európai 
bizottságban (ECRI) és az emberi jogi 
irányító bizottságban (CDDH), míg az 
Európai Parlamentet arra kell felkérni, 
hogy adja jóváhagyását a három európai 
uniós jelöltnek az EJEB bírói tisztségébe 
való jelöléséhez, valamint képviselni kell a 
Parlamentet az Európa Tanács 
parlamenti közgyűlésében, jelesül az 
EJEB európai uniós bírája 
megválasztásának alkalmával; az EU 
állandó, teljes munkaidőben tevékenykedő 
bírájának szintén egyenrangú félként kell 
részt vennie a az EJEB-ben, ugyanakkor 
az európai uniós jogszabályok önálló 
értelmezése elvének való megfelelés 
érdekében alperestársi mechanizmust kell 
kialakítani;

Or. en
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Módosítás 17
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
7 bekezdés – 2 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- szükség van az Európai Uniónak az 
Európa Tanács szervezeteiben ellátott 
képviseletének és részvételének 
tisztázására; habár az egyezményhez való 
csatlakozással az Európai Unió nem válik 
az Európa Tanács tagjává, minden olyan 
szervezetben képviseltetnie kell magát, 
amelyben a csatlakozás 
következményeként az Európai Uniót 
érintő kérdések kerülnek terítékre, míg az 
Európai Parlamentnek az EJEB bíráinak 
megválasztására irányuló eljárásban kell
képviseletet biztosítani;

- szükség van az Európai Uniónak az 
Európa Tanács szervezeteiben ellátott 
képviseletének és részvételének 
tisztázására; habár az egyezményhez való 
csatlakozással az Európai Unió nem válik 
az Európa Tanács tagjává, minden olyan 
szervezetben képviseltetnie kell magát, 
amely az emberi jogok és az alapvető 
szabadságjogok tiszteletben tartását és 
előmozdítását ellenőrzi, és amely a 
chartában foglalt alapvető jogokat, 
valamint az Unió célkitűzéseit és elveit 
érinti (szociális jogok, a kínzás tilalma, 
fajgyűlölet elleni küzdelem stb.), míg az 
Európai Parlamentnek az EJEB bíráinak 
megválasztására irányuló eljárásban kell
részt vennie;

Or. fr

Módosítás 18
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Véleménytervezet
7 bekezdés – 3 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– finomítani kell az EB és az EJEB közötti 
kapcsolatokat, miközben mindkét bíróság 
számára biztosítani kell az ahhoz szükséges 
rugalmasságot, hogy meghatározzák a 
rendszeres és fokozott párbeszéd 
kialakulását célzó együttműködés 
legmegfelelőbb módját. Ez továbbá az 
ítélkezési gyakorlat fent említett 
rendszerének fejlődéséhez is hozzájárulhat;

– finomodnak az EB és az EJEB közötti 
kapcsolatok, miközben mindkét bíróság 
számára biztosítani kell az ahhoz szükséges 
rugalmasságot, hogy meghatározzák a 
rendszeres és fokozott párbeszéd 
kialakulását célzó együttműködés 
legmegfelelőbb módját. Ez továbbá az 
ítélkezési gyakorlat fent említett 
rendszerének fejlődéséhez is hozzájárulhat;
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Or. en

Módosítás 19
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
7 bekezdés – 4 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- szükség van az EJEB előtt álló problémák 
rendezésére; az Európai Uniónak az 
egyezményhez történő csatlakozása
hatékonyságának csökkentése helyett a 
szubszidiaritás elve végrehajtásának jobb 
rendszeréhez kell vezetnie, és így az 
EJEB-hez ismétlődő jelleggel benyújtott 
kevesebb panaszt kell eredményeznie; 
ezzel ugyanakkor csökkenne magán az 
EJEB vállán nyugvó teher is. Rendkívül 
fontos, hogy megfelelő egyensúly jöjjön 
létre a további jogorvoslati lehetőséghez 
való hozzáférés biztosítása és az EJEB 
túlterhelésének elkerülése között. Ezért 
üdvözli azt a tényt, hogy az Európai Unió 
csatlakozása egybeesik az EJEB 
megreformálásával;

- szükség van az EJEB előtt álló problémák 
rendezésére; az Európai Unió
egyezményhez történő csatlakozásának 
főként az EJEB jobb rendszeréhez kell 
vezetnie, Kéri az Uniót, hogy az 
egyezményhez történő csatlakozása 
keretében vegye ki a részét az EJEB 
reformjából, működésének javítása, 
valamint a benyújtott keresetek és 
panaszok eljárási határidejének 
csökkentése érdekében; kéri az Uniót és a 
tagállamait, hogy biztosítsák az emberi 
jogok és az alapvető szabadságjogok 
betartását saját jogszabályaik kidolgozása 
és alkalmazása során, valamint a belső 
jogorvoslati utak biztosítását, a 
szerződések jogáról szóló 1969-es Bécsi 
Egyezményben meghatározott 
szubszidiaritás elvével összhangban, hogy 
elkerülhető legyen az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának felesleges 
megkeresése;

Or. fr

Módosítás 20
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Véleménytervezet
7 bekezdés – 4 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– szükség van az EJEB előtt álló 
problémák rendezésére; az Európai 

– az EJEB előtt álló problémák rendezése 
és enyhítése európai uniós támogatás 
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Uniónak az egyezményhez történő 
csatlakozása hatékonyságának csökkentése 
helyett a szubszidiaritás elve
végrehajtásának jobb rendszeréhez kell 
vezetnie, és így az EJEB-hez ismétlődő 
jelleggel benyújtott kevesebb panaszt kell 
eredményeznie; ezzel ugyanakkor 
csökkenne magán az EJEB vállán nyugvó 
teher is. Rendkívül fontos, hogy megfelelő 
egyensúly jöjjön létre a további 
jogorvoslati lehetőséghez való hozzáférés 
biztosítása és az EJEB túlterhelésének 
elkerülése között. Ezért üdvözli azt a tényt, 
hogy az Európai Unió csatlakozása 
egybeesik az EJEB megreformálásával;

révén történik; az Európai Uniónak az 
egyezményhez történő csatlakozása 
hatékonyságának csökkentése helyett az 
EJEB ítéleteinek a tagállamok és az EU 
által, haladéktalanul és teljes mértékben 
történő végrehajtásának jobb rendszeréhez 
kell vezetnie annak – a szubszidiaritás 
elvének alkalmazása alapján való–
biztosítása révén, hogy a tagállamok és az 
EU intézményei megfelelőképpen eleget 
tesznek azoknak az emberi jogi 
kötelezettségeknek, amelyeket az 
egyezményhez való csatlakozásukkal 
vállaltak, és reformok révén kezelik a 
strukturális problémákat, ami ezáltal az 
EJEB-hez kevésbé ismétlődő jelleggel és 
kevesebb benyújtott panaszt eredményez; 
ezzel ugyanakkor csökkenne magán az 
EJEB vállán nyugvó teher is, hogy 
lehetővé váljon az EJEB túlterhelésének 
elkerülése. Ezért üdvözli azt a tényt, hogy 
az Európai Unió csatlakozása egybeesik az 
EJEB megreformálásával;

Or. en

Módosítás 21
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. kéri, hogy az Európai Unió alapjogi 
chartájába és a munkavállalók alapvető 
szociális jogainak közösségi chartájába 
foglalt szociális jogok alapján az Unió 
csatlakozzon az 1961-es szociális 
chartához és a felülvizsgált szociális 
chartához; kéri, hogy a Bizottság 
megfigyelőként vegyen részt különösen az 
emberi jogi biztos, a Szociális Jogok 
Európai Bizottsága és a szociális charta 
kormánybizottságának munkájában;
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Or. fr

Módosítás 22
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy az EJEE 1. cikke 
biztosítani fogja az Unió joghatósága alá 
tartozó összes személy számára az 
egyezmény érvényesítését az uniós jogi 
aktusokkal szemben, ideértve a 
külkapcsolatok területét érintőket is, 
biztosítani fogja továbbá az Európai 
Emberi Jogi Bírósághoz fordulás 
lehetőségét is; hangsúlyozza továbbá, 
hogy az EJEE 1. cikke nem csupán az 
uniós polgárok védelmét biztosítja, hanem 
az Unió területén tartózkodó más 
személyekét is, valamint mindazokét, akik 
az Unió joghatósága alá tartoznak, akár 
az Unió területén kívül is;

Or. fr

Módosítás 23
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. kiemeli, hogy mivel az egyezményhez 
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. cikke (10) 

9. kiemeli, hogy mivel az egyezményhez 
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 be kell 
vonni és tájékoztatni kell az EU-Szerződés 
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bekezdésében előírtaknak megfelelően; 218. cikke (10) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 24
Debora Serracchiani

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. kiemeli, hogy mivel az egyezményhez 
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. cikke (10) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően;

9. kiemeli, hogy mivel az egyezményhez 
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. cikke (10) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően;

Or. it

Módosítás 25
Debora Serracchiani

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9 a. hangsúlyozza, hogy fontos, hogy 
legyen egy olyan informális szerv, amely 
összehangolja az Európai Parlament és az 
Európa Tanács parlamenti közgyűlése 
közötti információmegosztást;

Or. en
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Módosítás 26
Debora Serracchiani

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. javasolja, hogy a csatlakozásban rejlő 
hozzáadott érték polgárok felé való 
közvetítésének érdekében az Európa 
Tanács és az Európai Unió vegye fontolóra 
iránymutatások kidolgozását, amelyek a 
csatlakozás valamennyi következményének 
és hatásának egyértelmű magyarázatára is 
kiterjednek;

10. javasolja, hogy a csatlakozásban rejlő 
hozzáadott érték polgárok felé való 
közvetítésének érdekében az Európa 
Tanács és az Európai Unió vegye fontolóra 
iránymutatások és az állampolgárok 
tájékoztatását szolgáló orientációs 
programok kidolgozását, amelyek a 
csatlakozás valamennyi következményének 
és hatásának egyértelmű magyarázatára is 
kiterjednek;

Or. it

Módosítás 27
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. elvárja e tekintetben a Bizottságtól és 
a tagállamoktól, hogy folytassanak 
tájékoztató kampányt az Unió polgárai 
irányában azért, hogy a polgárok az 
emberi jogok területére vonatkozó új 
jogorvoslati jogaikat teljes mértékben és 
tökéletesen ismerve gyakorolhassák;

Or. fr

Módosítás 28
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
11 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

11. üdvözli a jelenlegi spanyol elnökség az 
iránti elkötelezettségét, hogy a csatlakozást 
„halaszthatatlan kérdésként” kezelje, 
valamint az Európa Tanács e tekintetben 
tanúsított pozitív és együttműködő 
hozzáállását. Végül 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.

11. üdvözli a jelenlegi spanyol elnökség az 
iránti elkötelezettségét, hogy a csatlakozást 
„halaszthatatlan kérdésként” kezelje, 
valamint az Európa Tanács e tekintetben 
tanúsított pozitív és együttműködő 
hozzáállását. Végül 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.

Or. fr

Módosítás 29
Wim van de Camp

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. megállapítja, hogy az Európai 
Uniónak az emberi jogokról szóló európai 
egyezményhez való csatlakozását követően 
előfordulhat, hogy mind az Emberi Jogok 
Európai Bírósága (EJEB), mind pedig az 
Európai Unió Bírósága (EB) joghatóságot 
nyer bizonyos ügyekben, és rámutat arra, 
hogy nem szabad megengedni az ilyen 
ügyek mindkét bírósághoz való 
benyújtásának lehetőségét.

Or. en


