
 

Magyarország: az EP vizsgálja az európai értékek
megsértésének veszélyét
 
Lead: Az állampolgári jogi bizottság tagjai a következő hónapokban azt vizsgálják, hogy
Magyarország kapcsán fenn áll-e az uniós alapértékek megsértésének egyértelmű
veszélye.
 
 
A demokrácia, jogállamiság és alapvető jogok helyzetének romlása miatt az Európai Unióról
szóló szerződés 7-es cikkelye alapján a képviselők májusban arra utasították az Állampolgári
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, hogy készítsen plenáris szavazásra kerülő különjelentést
Magyarországról.
 
 
 
A jelentés  elfogadásához  a  jelen  lévő  képviselők  szavazatának  kétharmada,  az  összes
képviselő  szavazatának  abszolút  többsége szükséges (vagyis  összesen 376 voksra  van
szükség).
 
 
 
A 7. cikk (1) bekezdése szerint ezután a Tanács megállapíthatja, hogy egy tagállam esetében
fenn áll az uniós alapértékek megsértésének egyértelmű kockázata és konkrét ajánlásokat
fogalmazhat  meg  a  tagállam  számára  a  helyzet  javítására.  A  Tanácsnak  négyötödös
többséggel  kell  döntést  hoznia.
 
 
 
Menetrend
 
 
 
Judith  Sargentini  (Zöldek,  Hollandia)  parlamenti  jelentéstevő  a  jelentéstervezetet  2018.
márciusban ismereti  az  állampolgári  jogi  bizottság tagjaival,  akik  áprilisig  nyújthatnak be
módosító indítványokat. A bizottsági szavazásra jövő júniusban kerülhet sor. A jelentéshez a
Kulturális és Oktatási, illetve az Alkotmány Ügyek Bizottságai biztosan készít véleményt, a
Költségvetés-ellenőrzési Bizottság pedig jelezte, hogy szintén csatolna véleményt a szöveghez.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M007
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170511IPR74350/alapjogok-magyarorszagon-a-kepviselok-a-7-es-cikkely-aktivalasat-kerik
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html


 
 
A jelentésről az EP plenáris ülése 2018 szeptemberében szavaz.
 
 
 
Az állampolgári  jogi  bizottság még az  idei  év  vége előtt  közmeghallgatást  tart  a  magyar
kormány és  a  civil  társadalom képviselői,  illetve  szakértők  részvételével.
 
 
 
Idézet
 
 
 
Judith Sargentini EP jelentéstevő elmondta: „Örülök, hogy elkezdjük a munkát. Ez lesz az első
alkalom, hogy az Európai Parlament a 7-es cikkely aktiválásával foglalkozik, ezért minden
megteszek, hogy a következtetések levonását átlátható és alapos vizsgálódás előzze meg. A
kiegyensúlyozott  kép kialakítása érdekében örömmel  találkozom a magyar  hatóságokkal,
civilekkel,  tudósokkal  és másokkal  is. 
 
 
 
Háttér
 
 
 
Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke, amelyet eddig még sosem alkalmaztak, az uniós
alapértékek betartatását szolgálja.
 
 
 
A 7. cikk (1) bekezdése szerint a Tanács megállapíthatja, hogy egy tagállam esetében fenn áll
az uniós alapértékek megsértésének egyértelmű kockázata és konkrét ajánlásokat fogalmazhat
meg a tagállam számára, hogy megelőzze az alapértékek tényleges megsértését. A cikkelyt a
tagállamok egyharmada, vagy az Európai Parlament vagy a Bizottság aktiválhatja. A 7-es
cikkely (2) bekezdése szerint a tagállamok egyharmada vagy a Bizottság javaslata alapján a
Tanács  megállapítja,  hogy  az  alapértékek  az  adott  országban ténylegesen sérültek-e.  A
Tanácsnak egyhangú döntést kell hoznia és az EP hozzájárulására is szükség van. A 7-es
cikkely  (3)  bekezdése  a  konkrét  szankciókat  indítja  el,  ami  a  tanácsi  szavazati  jog
felfüggesztését  is  jelentheti.
 
További információ
A magyarországi helyzettel kapcsolatos májusi állásfoglalás
Alapjogok Magyarországon: a képviselők a 7-es cikkely aktiválását kérik
Az eljárás lépései (angolul)
Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság oldala
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0216+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170511IPR74350/alapjogok-magyarorszagon-a-kepviselok-a-7-es-cikkely-aktivalasat-kerik
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2131%28INL%29
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/libe/home.html
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https://twitter.com/Europarl_HU
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