
PA\1050326HU.doc PE549.253v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2014 - 2019

Petíciós Bizottság

2014/2254(INI)

12.2.2015

VÉLEMÉNYTERVEZET

a Petíciós Bizottság részéről

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2013−2014)
(2014/2254(INI))

A vélemény előadója: Soledad Cabezón Ruiz



PE549.253v01-00 2/4 PA\1050326HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\1050326HU.doc 3/4 PE549.253v01-00

HU

JAVASLATOK

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

A. mivel az uniós polgársággal járó jogok benne foglaltatnak az alapszerződésekben és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában; mivel a Lisszaboni Szerződés megerősítette az 
alapvető jogok érvényesíthetőségét az uniós jog tagállami, nemzeti szintű végrehajtása 
tekintetében; mivel az Alapjogi Charta 51. cikke kimondja, hogy a tagállamoknak és a 
Bizottságnak tiszteletben kell tartaniuk ezeket a jogokat;

B. mivel a Parlamenthez beérkező petíciók majdnem egyharmada a Chartában foglalt 
alapjogok állítólagos megsértésére vonatkozik, olyan kérdéseket érintően, mint például az 
állampolgárság, a négy szabadságjog, a foglalkoztatás, a gazdasági körülmények, az 
igazságszolgáltatási rendszerek, a szavazati jogok, a fogyatékosság és a gyermekek jogai; 
mivel egyes petíciók az egészségüggyel, és az egészségügyi ellátáshoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés a gazdasági válságnak közvetlenül betudható 
romlásával kapcsolatos kérdéseket vetnek fel; mivel a petíciók eszközül szolgálnak arra, 
hogy garantálják a polgárok alapvető jogait;

C. mivel a gazdasági válság és az annak következtében hozott általános intézkedések hatást 
gyakoroltak a jó minőségű oktatáshoz való egyetemes hozzáférésre, a méltányos és 
tisztességes munkához fűződő jogra és a tulajdonhoz való jogra;

D. mivel a Charta 21. cikke elismeri a megkülönböztetésmentességhez való jogot;

1. elítéli a kisebbségekkel szembeni megkülönböztetést, mivel az emberi méltóságnak 
sérthetetlennek kell lennie; kéri, hogy a Tanács ne blokkolja a személyek közötti, vallásra 
vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való 
tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló irányelv (a 
megkülönböztetésellenes irányelv) elfogadását;

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a Szerződések őreként vállalt szerepe nem 
korlátozódik a jogszabályok tagállami átültetésének biztosítására, hanem a jogszabályok 
teljes körű és helyes alkalmazására is kiterjed, különösen a polgárokat megillető alapvető 
jogok védelme érdekében; 

3. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el minden szükséges intézkedést annak 
biztosítása érdekében, hogy az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való egyetemes 
hozzáférés alapvető jogát minden uniós polgár visszanyerje;

4. emlékeztet arra, hogy a társadalombiztosítási juttatások, a nyugdíj és az egészségügyi 
ellátásokhoz való hozzáférés hordozhatósága fontos szerepet játszik az alapvető jogok és a 
polgári szabadságjogok – többek között a munkavállalói mobilitás révén történő – teljes 
megvalósításában;

5. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a jogalkotási javaslatok kidolgozásakor 
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teremtsenek egyensúlyt a terrorizmusellenes intézkedések és az alapvető jogok védelme 
között;

6. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák az alapvető jogok megfelelő 
tiszteletben tartását, garantálását, érvényesítését és továbbfejlesztését.


