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Alapjogok Magyarországon: a képviselők a 7-es
cikkely aktiválását kérik
 
A magyar helyzet indokolttá teszi annak az eljárásnak az elindítását, amely Magyarország
elleni szankciókat is eredményezhet, olvasható az EP szerdán elfogadott
állásfoglalásban.
 

A képviselők szerint súlyosan romlott a demokrácia és jogállamiság állapota 
A vitatott törvényeket fel kell függeszteni vagy vissza kell vonni 
Szigorúan ellenőrizni kell az uniós források elköltését
 

Az  áprilisi  plenáris  vita  nyomán  született  szövegben  a  képviselők  úgy  látják,  hogy  a
magyarországi alapjogok helyzete alapján el kell indítani azt a hivatalos eljárást, amelyből
kiderül, hogy fennáll-e az uniós alapértékek megsértésének egyértelmű kockázata.
 
Az állásfoglalásban a képviselők:
 

azt kérik, hogy indítsák el a 7-es cikkelyt és utasítják az Állampolgári Jogi, Bel- és
Igazságügyi Bizottságot, hogy készítsen plenáris szavazásra kerülő különjelentést
Magyarországról 
felszólítják a magyar kormányt, hogy helyezze hatályon kívül a menedékkérőkkel és
civil szervezetekkel kapcsolatos szabályokat szigorító törvényeket és állapodjon meg
az amerikai hatóságokkal a CEU ügyében, hogy az egyetem továbbra is szabadon
működhessen Budapesten 
felszólítják a Bizottságot,  hogy szigorúan ellenőrizze az uniós források magyar
kormány általi  felhasználását.
 

Teszt az EU számára
 
A képviselők szerint az elmúlt néhány év magyarországi fejleményei nyomán súlyosan romlott a
jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok helyzete, Magyarország pedig az EU számára
olyan tesztet jelent, amelynek során bizonyíthatja, hogy képes megvédeni alapvető értékeit egy
tagállammal szemben. A képviselők megismétlik az EP 2016. október 25-i állásfoglalásának
következtetését,  miszerint  szükség  van  az  uniós  alapértékek  védelmét  ellátó  uniós
mechanizmusra.
 
Az állásfoglalást 393 szavazattal 221 ellenében 64 tartózkodás mellett fogadták el.
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170424IPR72035/vita-magyarorsz%C3%A1gr%C3%B3l-orb%C3%A1n-viktor-minisztereln%C3%B6kkel
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20161020IPR47863/uni%C3%B3s-watchdog-kell-a-demokr%C3%A1cia-jog%C3%A1llamis%C3%A1g-%C3%A9s-az-alapjogok-v%C3%A9delm%C3%A9re
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20161020IPR47863/uni%C3%B3s-watchdog-kell-a-demokr%C3%A1cia-jog%C3%A1llamis%C3%A1g-%C3%A9s-az-alapjogok-v%C3%A9delm%C3%A9re


Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke 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 Tanácsnak
négyötödös többséggel kell döntést hoznia, miután kézhez kapta a Parlament kétharmados (a
képviselők abszolút többségét is kitevő) többséggel elfogadott beleegyezését. A következő fázis
a 7-es cikkely (2) bekezdése, ahol 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.
 

Kapcsolatok 
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1493213104697
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170424IPR72035/meps-discuss-situation-in-hungary-with-prime-minister-orb%C3%A1n
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170424IPR72035/vita-magyarorsz%C3%A1gr%C3%B3l-orb%C3%A1n-viktor-minisztereln%C3%B6kkel
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12012M007
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573922/EPRS_BRI%282016%29573922_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I138428
https://twitter.com/Europarl_HU

