Az EUMSZ 17. cikkének az Európai Parlament általi végrehajtása
1. Jogalap:
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 17. cikke jogi kötelezettséget állapít meg arra
vonatkozóan, hogy az EU-nak nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet kell folytatnia az egyházakkal, a
vallási szervezetekkel és a világnézeti szervezetekkel. Kimondja, hogy:
1. Az Unió tiszteletben tartja és nem sérti az egyházak és vallási szervezetek vagy közösségek nemzeti
jog szerinti jogállását a tagállamokban.
2. Az Unió ugyanígy tiszteletben tartja a világnézeti szervezetek nemzeti jog szerinti jogállását.
3. Elismerve identitásukat és különleges hozzájárulásukat, az Unió nyílt, átlátható és rendszeres
párbeszédet tart fenn ezekkel az egyházakkal és szervezetekkel.
Az Európai Parlament a Szerződés rendelkezéseinek úgy tett eleget, hogy elnöke kinevezett egy, a
párbeszéd lebonyolításáért felelős alelnököt, továbbá számos külön rendelkezést hozott a keret
meghatározása érdekében.
2. Az EUMSZ 17. cikkének az Európai Parlament általi végrehajtása többek között az alábbiak révén
történik:
 A párbeszéd lebonyolításáért felelős alelnök kinevezése.
 Az alelnök éves jelentésének ismertetése a Parlament Elnöksége számára.
 Külön titkárság a 17. cikk szerinti párbeszéd intézésére.
 További igazgatási támogatás a párbeszédhez valamennyi érintett parlamenti szolgálat részéről.
 Külön oldalak a Parlament honlapján az átláthatóság és a tudatosság növelése érdekében.
 Az Európai Parlament Kutatószolgálata által készített vitaanyagok.
 Rendszeres szemináriumok és egyéb párbeszédek szervezése külső partnerekkel.
 A párbeszéd összekapcsolása a parlamenti munkával és a politikai vitákkal, a közhivatalt ellátó
személyek bevonásával.
3.

Az EUMSZ 17. cikke szerinti tevékenységek típusai az Európai Parlamentben:
 A 17. cikk szerinti konzultációs szemináriumok a Parlament szervezésében.
 Más konzultációs szemináriumok a Parlament szervezésében.
 A 17. cikkhez kapcsolódó kérdésekről más parlamenti szereplők által szervezett szemináriumok.
 Egy vagy több, a 17. cikk szerinti párbeszédben érintett partnerrel együttműködésben szervezett
tevékenységek.
 A 17. cikk szerinti partnerszervezetektől érkező küldöttségek fogadása a Parlamentben.
 A Parlament képviselete a 17. cikk szerinti partnerszervezetek által szervezett eseményeken.
 Együttműködés más uniós intézményekkel a 17. cikk végrehajtásával kapcsolatban.

A Parlament általában két vagy három, a 17. cikk szerinti teljes körű konzultációs szemináriumot szervez
évente. Ezek nyilvánosak és interneten keresztül közvetítik azokat. Minden vallási és világnézeti
tevékenységet folytató regisztrált partner meghívást kap a 17. cikk szerinti valamennyi szemináriumra és
egyéb tevékenységre. A párbeszéd témája az uniós fellépés valamennyi területét érintheti. A Parlament
17. cikk szerinti partnereivel konzultálnak a témák megválasztásáról és a szemináriumok formátumáról.
A párbeszéd keretében szervezett szemináriumok között a Parlament rendszeres párbeszédet tart fenn a
17. cikk szerinti partnerekkel különböző szinteken, beleértve az igazgatási szintet is a kijelölt titkárságán
keresztül.

