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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 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; 

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 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; 

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;

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

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;
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6. hangsúlyozza, hogy a csatlakozás ugyanakkor megerősített együttműködést tesz majd
szükségessé a nemzeti bíróságok, az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai 
Bírósága között az alapvető jogok védelmének terén. A két európai bíróság közötti 
együttműködés elősegíti az egységes ítélkezési gyakorlat rendszerének további fejlesztését
az emberi jogok terén;

7. 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 egyezményhez 
való csatlakozás kérdésében folytatott tárgyalások során rendezni kell. Az ide tartozó
legkényesebb kérdések az alábbiak:

– 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;

– szükség van az Európai Uniónak az Európa Tanács szervezeteiben ellátott 
képviseletének és részvételének tisztázására; habá r  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;

– 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;

– 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;

8. hangsúlyozza, hogy a politikai elkötelezettség mellett elengedhetetlenül fontos, hogy a fő 
technikai kérdésekre megfelelő válaszok és megoldások szülessenek annak érdekében, 
hogy az Európai Unió egyezményhez való csatlakozása a polgárok javát szolgálhassa. A 
megoldatlan és tisztázatlan részletek zavart kelthetnek, és veszélybe sodorják a 
csatlakozás tulajdonképpeni célját. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a technikai 
akadályok késleltetik a folyamatot;

9. kiemeli, hogy mivel az egyezményhez való csatlakozás nem csupán az Európai Unió 



PA\807618HU.doc 5/5 PE439.414v01-00

HU

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;

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;

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.


