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Módosítás 3
Jean-Paul Garraud, Annalisa Tardino, Nicolaus Fest, Gunnar Beck, Harald Vilimsky, 
Dominique Bilde, Jean-Lin Lacapelle, Jaak Madison
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Az A9-0217/2022. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 
állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 181. cikkének (3) bekezdése)

Az Európai Parlament állásfoglalása az Unió alapját képező értékek Magyarország 
általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének fennállásáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. és 7. cikkére,

– tekintettel az EUSZ 5. cikkére, különösen a hatáskör-átruházás, a szubszidiaritás és az 
arányosság elvére, amelyek korlátozzák az EU hatásköreit,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

– tekintettel a szerződések jogáról szóló bécsi egyezményre,

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére,

A. mivel az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az 
egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul, 
amelyek közösek a tagállamokban;

B. mivel annak egyértelmű veszélye, hogy egy tagállam vagy az uniós intézmények 
súlyosan megsértik az EUSZ 2. cikkében említett értékeket, nemcsak az egyes 
tagállamokat vagy intézményeket érinti, hanem hatással van a többi tagállamra és az EU 
egészére, a tagállamok közötti, illetve azok és az EU közötti kölcsönös bizalomra, 
valamint az EU jellegére, továbbá a tagállamok és polgáraik alapvető jogaira;

C. mivel az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdése hangsúlyozza, hogy „[a] szubszidiaritás 
elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos 
hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett 
intézkedés céljait a tagállamok [...] nem tudják kielégítően megvalósítani”;

D. mivel az EUSZ 7. cikke meghatározza az olyan tagállamokkal szembeni 
kötelezettségszegési eljárás megindítására vonatkozó eljárást, ahol fennáll a közös 
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értékek megsértésének egyértelmű veszélye az EU hatáskörébe tartozó területeken;

E. mivel nemzetközi szervezetként az EU-t továbbra is köti a nemzetközi jog és az Európai 
Unió Bírósága (EUB), amely egy szerződésen alapuló bíróság, és mivel a tagállamok 
aláírói a szerződések jogáról szóló bécsi egyezménynek, az EU-t továbbra is kötik az 
egyezmény értelmezési szabályai és egyéb rendelkezései; 

F. mivel nincs uniós szintű jogi meghatározás arra vonatkozóan, hogy mit jelent a 
„jogállamiság” fogalma; mivel minden ilyen politikai folyamat arra törekedne, hogy a 
tagállamokat az uniós jog monolitikus és központosított koncepciójához kösse, az Uniót 
hierarchikusan a tagállamok fölé helyezve, másrészt pedig arra törekedve, hogy a 
jogállamiság hagyományos tartalmát szubjektív értékek és elvek kialakításával váltsa 
fel; 

G. mivel az európai intézmények a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartásáról 
szóló vitákat évek óta ürügyként használják fel arra, hogy politikai nyomást 
gyakoroljanak egyes tagállamokra, hogy változtassanak a nemzeti hatáskörükbe tartozó 
politikáikon; 

H. mivel az elmúlt néhány év számos politikailag elfogult látogatása, meghallgatása, 
nyilatkozata és állásfoglalása ellenére a magyarországi helyzet értékelése – amely lehet, 
hogy kritikus – azonban nem szolgált objektív okokkal az eljárás folytatásához; 

I. mivel a folyamatot egyenlőtlenül alkalmazzák, mivel számos tagállam rendelkezik 
olyan intézményi eljárásokkal és állami fellépésekkel, amelyek ellentmondanak a 
jogállamiság hagyományos értelmezésének, és komoly aggályokat vetnek fel az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által elfogadott jelentés 
koncepciójával, módszertanával és forrásaival kapcsolatban, mivel úgy tűnik, hogy más 
tagállamokkal összehasonlítva „kettős mércét” alkalmaznak Magyarországgal szemben;

J. mivel 2020-ban és 2021-ben például a Covid19-világjárvány elleni küzdelem érdekében 
hozott korlátozó intézkedések a tagállamok többségében az alapvető jogok széles körét 
érintették, például a mozgás és a gyülekezés szabadságához való jogot, a magán- és 
családi élethez, többek között a személyes adatok védelméhez való jogot, valamint az 
oktatáshoz, a munkához és a szociális biztonsághoz való jogot;

K. mivel a Covid19-világjárványt a legtöbb tagállamban főként gyorsított eljárások révén 
kezelték, amelyek gyakran nem rendelkeznek megfelelő demokratikus ellenőrzéssel, és 
amelyeket eredetileg kivételeknek szántak, de végül normává váltak, sőt kiterjesztették 
azokat az egyéni szabadságokra jelentős hatást gyakorló jogszabályokra is; 

L. mivel továbbá az Európa Tanács újságírók biztonságával foglalkozó platformján az 
elmúlt öt évben nem jelentettek riasztást a magyarországi újságírók fizikai biztonságát 
és integritását veszélyeztető támadásokra vonatkozóan; mivel ezzel szemben egyes 
nyugat-európai tagállamokban csak 2021-ben öt ilyen figyelmeztető jelzést tettek közzé;

M. mivel a jogállamiságról szóló rendelet1 nem a jogállamiság védelmére irányul, hanem 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2020/2092 rendelete (2020. december 16.) az uniós 
költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről (HL L 433I., 2020.12.22., 1. o.).
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célja csupán az EU költségvetésének védelme, és a Bizottságnak szigorúan be kell 
tartania az eljárási követelményeket annak alkalmazása során, beleértve különösen a 
lehetséges jogsértés és az EU hatékony és eredményes pénzgazdálkodására vagy 
pénzügyi érdekeire gyakorolt hatás vagy annak súlyos kockázata közötti valódi 
kapcsolatot;

N. mivel a magyar kormány azt állítja, hogy az uniós költségvetés védelmével 
kapcsolatban nem állnak fenn olyan strukturális problémák, amelyek megalapozott 
jogállamisági aggályokat indokolnának; mivel az eljárás politikai jellegét támasztja alá 
az, hogy az eljárást mindössze két nappal az általános választásokat követően, a 
magyarországi kormánypártok mérföldkőnek számító győzelme után jelentették be;

1. először is emlékeztet arra, hogy Magyarország, mint minden tagállam saját nemzeti 
identitással és alkotmányos hagyományokkal rendelkezik, amelyek összhangban vannak 
az európai értékekkel, és amelyeket mindig tiszteletben kell tartani, valamint 
objektivitással és az egyenlőség elvének szem előtt tartásával kell kezelni; 
hangsúlyozza, hogy a jogállamiság valamennyi tagállam számára alapvető érték; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a jogállamiság koncepciójával való, politikai célú 
visszaélés aláássa a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat és őszinte együttműködést;

2. hangsúlyozza, hogy a jogállamiság valamennyi tagállam számára fontos alapelv; 
tiszteletben tartja, hogy a tagállamok a rendkívül eltérő jogi hagyományaik és 
joggyakorlatuk miatt eltérően értelmezhetik a jogállamiság általános fogalmát; 
emlékeztet arra, hogy a jogállamiság fogalma nem értelmezhető a jog Bizottság általi 
szubjektív értelmezésével és alkalmazásával összhangban; 

3. úgy véli, hogy a tagállamok között folytatott együttműködés különösen fontos a 
demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok EU-ban történő előmozdítása 
szempontjából; sürgeti a Bizottságot, hogy tartsa fenn saját szabályait az átláthatóság, a 
korrupció elleni küzdelem és az igazságszolgáltatás területén;

4. megismétli, hogy a Parlament Magyarországgal kapcsolatos aggályait a magyar 
kormány számos alkalommal tisztázta; elutasítja azt az elképzelést, hogy ideológiai 
okokból és a konkrét esetek kezelésével kapcsolatban nyomást gyakoroljanak a 
tagállamokra; hangsúlyozza, hogy a politikai és ideológiai vitákat nem szabad jogi 
vitának álcázni; 

5. megjegyzi, hogy bár állítólag minden tagállamot hasonló módon vizsgálnak, 
megfigyelhető szakadék van az elmélet és a tényleges gyakorlat között; 

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a jogállamiság értékelését a tagállamok által közösen 
kialakított, egyértelmű meghatározás nélkül hajtják végre;

7. úgy véli, hogy a tagállamok alkotmányos hagyományaiba való uniós beavatkozás 
tovább rontja függetlenségüket és szuverenitásukat, és egységes ideológiát erőltet rájuk; 
úgy véli, hogy egy politikai indíttatású szankcionálási mechanizmus, amelyet azokkal a 
tagállamokkal szemben alkalmaznak, amelyek nem értenek egyet ezzel a lépéssel, az 
EUSZ 2. cikkében foglalt értékek önkényes alkalmazásához vezethet, és rendszerszintű 
fenyegetést jelentene az európai együttműködésre nézve; sajnálja, hogy Magyarországot 
csak azért érik alaptalan és politikai indíttatású támadások, mert határozottan kiáll a 
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tagállamok szuverenitása és függetlensége, valamint az európai együttműködés eredeti 
eszménye mellett;

8. hangsúlyozza, hogy a Szerződések értelmében a Tanács az illetékes intézmény a 7. cikk 
szerinti eljárások lefolytatásában, és a kölcsönös bizalom szellemében a Parlament a 
vizsgálat végén a Tanács határozatára fog hagyatkozni; megjegyzi azonban, hogy a 
Tanács határozatlansága a folyamatban való érdemi előrelépés tekintetében aláássa az 
európai együttműködést, és kéri, hogy ne szervezzen további meghallgatásokat, hanem 
ehelyett zárja le ezt az eljárást;

9. kötelezettséget vállal arra, hogy ezeken a területeken és a Szerződések által ráruházott 
hatáskörök keretein belül ugyanazokat a kritériumokat alkalmazza, mint amelyeket a 
vonatkozó korábbi állásfoglalásaiban alkalmaztak valamennyi tagállamra és az uniós 
intézményekre azonos szigorral;

10. sürgeti a Bizottságot, hogy tartsa be az uniós jogot, és ne használjon az EUSZ 7. cikkén 
kívüli eszközöket a jogállamiság védelme érdekében; emlékeztet arra, hogy az Európai 
Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a jogállamisági feltételrendszerről szóló rendelet 
kizárólag az uniós költségvetés védelmét célozza; 

11. hangsúlyozza, hogy a „Szerződések gazdái” most is és a jövőben is a tagállamok; 

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.

Or. en


