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SZEMINÁRIUM AZ UNIÓS POLGÁROK ALAPVETŐ JOGOKRA VONATKOZÓ
PETÍCIÓINAK ÉS PANASZAINAK KEZELÉSÉRŐL

Háttér

Amióta a Lisszaboni Szerződés és az Európai Unió Alapjogi Chartája csaknem két éve 
hatályba lépett, az Európai Parlament és a Bizottság számos, a Charta alkalmazására 
vonatkozó petícióval és panasszal foglalkozott. 

A polgárok élénken érdeklődnek a Charta iránt, és fokozott elvárásokat támasztanak vele 
szemben. A Charta azonban nem alkalmazandó valamennyi olyan esetben, amikor az 
alapvető jogok megsértésének gyanúja merül fel a tagállamokban. Fennáll a veszély, hogy a 
polgárok által a Charta alkalmazási köréről alkotott elképzelés magából az Európai Unióból 
való kiábrándultsághoz vezet. Az Európai Unió intézményeinek felelőssége, hogy 
foglalkozzanak ezzel a helyzettel.

Ezért fontos, hogy azok a személyek, akik úgy vélik, hogy alapvető jogaikat megsértették, 
tisztában legyenek vele, hogy milyen bírósági és bíróságon kívüli jogorvoslati lehetőségek 
állnak rendelkezésükre uniós és tagállami szinten. Pontosabban meg kell tudniuk állapítani, 
hogy melyik intézmény vagy szerv képes leginkább segítségükre lenni. Az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának alkalmazásáról szóló 2010. évi bizottsági jelentés a jelenlegi helyzet 
első értékelését tartalmazza1.

Ez a Bizottság és az Európai Parlament Petíciós Bizottsága által közösen szervezett 
szeminárium azt vizsgálja, hogy hogyan kezelik uniós ás tagállami szinten az alapvető 
jogokra vonatkozó panaszokat. Meghatározza a területen alkalmazott legjobb gyakorlatokat 
és megvizsgálja az illetékes hatóságok és intézmények közötti együttműködés 
fejlesztésének lehetőségeit mind uniós, mind nemzeti szinten. 

Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke és Erminia Mazzoni, az Európai Parlament 
Petíciós Bizottságának elnöke lesznek az esemény házigazdái és közösen fogják bevezetni 
a szemináriumot.

A szemináriumon kiváló jogi szakértők vesznek részt, akik megvizsgálják a Charta 
alkalmazását a polgárok által benyújtott panaszokban és petíciókban megfogalmazott 
sajátos problémák esetében. Az Európai Parlament tagjainak és a résztvevőknek 
lehetőségük nyílik annak megvizsgálására, hogy milyen bírósági és bíróságon kívüli 
válaszlehetőségek léteznek a polgárok által kifejezett aggodalmakra. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/policies/rights/docs/com_2011_160_en.pdf
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I. NYITÓÜLÉS 09.00-09.30
Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke

Erminia Mazzoni, az Európai Parlament Petíciós Bizottságának elnöke 
II. MI AZ ALAPJOGI CHARTA GYAKORLATI JELENTŐSÉGE AZ EURÓPAI

POLGÁROKRA NÉZVE? HOGYAN LEHET TÁJÉKOZTATNI A POLGÁROKAT A CHARTA 
HATÁSKÖRÉRŐL?

Célkitűzés: A szeminárium során megvizsgáljuk a Chartáról való tájékoztatás lehetőségeit, illetve azt, 
mikor alkalmazandó és mikor nem. A szeminárium konkrét példákkal segít meghatározni a Charta 
alkalmazási körére vonatkozó félreértések problémakörét (45 perc előadás, 45 perc vita)

Elnök: Erminia Mazzoni, az Európai Parlament Petíciós Bizottságának elnöke 

Felszólalók

o Monika Flašíková Beňová, az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságának (LIBE) tagja; az Európai Parlament által készített, az alapvető jogok 
Európai Unión belüli helyzetéről szóló éves jelentés előadója 

o Giuseppe Tesauro professzor, az Európai Bíróság korábbi főtanácsnoka, az olasz 
alkotmánybíróság tagja 

o Sjef van Erp professzor, Maastrichti Egyetem 
o Elspeth Guild professzor, az Európai Politikai Tudományok Központjának vezető kutatója 
o Jean-Paul Jacqué professzor, Európai Tanulmányok Szakkollégiuma 

09.30-11.00

III. AZ ALAPVETŐ JOGOKRA VONATKOZÓ PANASZOK KEZELÉSE: UNIÓS
TAGÁLLAMOKBAN ALKALMAZOTT GYAKORLATOK ÁTTEKINTÉSE

Célkitűzés: Eszmecsere az alapvető jogokra vonatkozó panaszok kezeléséről az uniós tagállamokban 
A legjobb gyakorlatok meghatározása, beleértve az olyan panaszokra irányuló válaszokat is, amelyek 
nem tartoznak az illetékes hatóság hatáskörébe. Ezen információ alapján pontosabban meg lehet 
állapítani, milyen gyakran fordulnak a polgárok a nem megfelelő helyre alapvető jogaik megsértésének 
orvoslása céljából (45 perc előadás, 45 perc vita).

Elnök: Paul Nemitz, Alapjogok és Uniós Polgárság Igazgatóság vezetője, az Európai 
Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságán belül

Felszólalók 

o Dominique Baudis, Défenseur des Droits (Franciaország)
o Manuel Aguilar Belda, ombudsman helyettes (Spanyolország)
o Des Hogan, az ír emberi jogi bizottság alelnöke, a nemzeti emberi jogi intézmények jogi 

munkacsoportjának elnöke
o Kádár Tamás, az esélyegyenlőségi testületek európai hálózatának titkársága 
o Peter Reading, a Jogi Szakpolitikák, Egyenlőség és Emberi Jogi Bizottság igazgatója 

(Egyesült Királyság) 
o Serge Leonard, a Conseiller du Délégué général aux droits de l'enfant jogi tanácsadója 

(BE), megerősítendő
o Dr. Israel Butler, Alapvető Jogok Ügynöksége 

11.00-12.30

EBÉD – YEHUDI MENUHIN RÉSZLEG – 1. EMELET, PAUL HENRI SPAAK 12.30-14.00
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IV. AZ ALAPVETŐ JOGOKRA VONATKOZÓ PANASZOK KEZELÉSE: EURÓPAI UNIÓS 
GYAKORLATOK ÁTTEKINTÉSE 

Célkitűzés: Eszmecsere az alapvető jogokra vonatkozó panaszok kezeléséről az uniós 
intézményeknél. A legjobb gyakorlatok meghatározása, beleértve az olyan panaszokra irányuló 
válaszokat is, amelyek nem tartoznak az illetékes hatóság hatáskörébe. Az uniós intézmények és az 
Emberi Jogok Európai Bírósága által alkalmazott gyakorlat meghatározása a polgárok tájékoztatására 
azok jogorvoslati lehetőségeiről olyan esetekben, amikor ezen intézmények hatáskörén kívül eső 
panaszt nyújtanak be (45 perc előadás, 45 perc vita).

Elnök: Emmanuel Crabit, az Alapvető Jogok és a Gyermekek Jogai osztály vezetője, Európai 
Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatósága 

Felszólalók

o David Lowe, az Európai Parlament Petíciós Bizottságának titkárságvezetője 
o Sabine Hackspiel, az Európai Unió Bíróságának Kutatási és Dokumentációs 

Igazgatóságának osztályvezetője
o Victor Soloveytchik, az Emberi Jogok Európai Bíróságának osztályvezetője 
o Giovanni Buttarelli, az európai adatvédelmi biztos asszisztense (megerősítendő)
o Margaret Tuite, a Büntetőjogi osztály helyettes vezetője, Európai Bizottság 

Jogérvényesülési Főigazgatósága

14.00-15.30 

V. HOGYAN SEGÍTHETSÜK A POLGÁROKAT, HOGY JOGORVOSLATHOZ JUSSANAK ALAPVETŐ 
JOGAIK MEGSÉRTÉSE ESETÉN 

Cél: Azoknak a polgároknak, akiknek az alapvető jogait megsértették, hozzáférést kell biztosítani egy 
hatékony jogorvoslati mechanizmushoz. Ezen szeminárium célja annak megvizsgálása, hogyan 
lehetne előmozdítani a szervek/intézmények közötti együttműködést az alapvető jogokkal kapcsolatos 
panaszok kezelése tekintetében, különösen az uniós és nemzeti szintek között (45 perc előadások, 45 
perc vita)

Elnök: Emmanuel Crabit, az Alapvető Jogok és a Gyermekek Jogai osztály vezetője, Európai 
Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságának Főigazgatósága

Felszólalók 

o Ian Harden, az európai ombudsman főtitkára
o Sonia Masini, Reggio Emilia megye elnöke és az Uniós polgárság, kormányzás, 

intézményi és külügyek szakbizottságának 1. alelnöke, Régiók Bizottsága
o Gabriele Bischoff, az Európai Politikai osztály vezetője, Német Szakszervezetek 

Konföderációja (DGB), az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja

o Alan Miller professzor, a skót emberi jogi bizottság vezetője és a nemzeti emberi jogi 
intézmények európai csoportjának elnöke

15.30-17.00


