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JAVASLATOK 

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniót a jogállamiságon és az emberi jogok tiszteletben 

tartásán alapuló unióként hozták létre (az EUSZ 2. cikke); hangsúlyozza, hogy 

kiemelten fontos a tagállamok és az uniós intézmények fellépéseinek és mulasztásainak 

gondos nyomon követése; 

2. hangsúlyozza, hogy a polgárok uniós politikákba és intézményekbe vetett bizalmának 

erősítése érdekében alapvető fontosságú az uniós jog eredményes végrehajtása; 

emlékeztet e tekintetben az EUMSZ 197. cikkére, amely kimondja, hogy „az uniós jog 

tagállamok általi eredményes végrehajtását – ami az Unió megfelelő működése 

szempontjából elengedhetetlen – közös érdekű ügynek kell tekinteni”; kitart amellett, 

hogy az uniós polgárok akkor bíznak meg az uniós jogban, ha azt a tagállamok 

eredményesen hajtják végre; 

3. elismeri, hogy az uniós jogszabályok megfelelő végrehajtása és alkalmazása 

tekintetében az elsődleges felelősséget a tagállamok viselik; megjegyzi ugyanakkor, 

hogy ez nem menti fel az uniós intézményeket az elsődleges uniós jog tiszteletben 

tartásának kötelessége alól a másodlagos uniós jog megalkotása során; 

4. üdvözli a minőségi jogalkotási program 2015-ös hatálybalépését követően az uniós jog 

alkalmazásának ellenőrzéséről született első jelentést; emlékeztet, hogy a minőségi 

jogalkotás elvei között szerepel az a követelmény, miszerint bizonyítani kell az uniós 

szintű jogalkotás szükségességét, azt, hogy szigorúan arányos a jogalkotási fellépés 

céljával, továbbá biztosítani kell, hogy a jogszabályt a megfelelő szinten és helyesen 

hajtják végre; hangsúlyozza ezért az uniós jog alkalmazásának jobb ellenőrzése 

szempontjából az EUSZ 5. cikke szerinti hatáskör-átruházás, a szubszidiaritás és az 

arányosság elvei betartásának fontosságát, valamint a jogbiztonság és a törvény előtti 

egyenlőség fontosságát; 

5. sajnálja, hogy az uniós jogszabályok időszerű és helyes tagállami alkalmazása továbbra 

is komoly aggodalomra ad okot, amint arra a kötelezettségszegési eljárások nagy száma 

is rámutat; sajnálatát fejezi ki az aktuális jelentésben felfedett negatív tendenciák magas 

számai miatt, nevezetesen az új kötelezettségszegési eljárások számának jelentős 

növekedése miatt, melyek 67,5%-os növekedést és ötéves csúcsot mutattak az elmúlt 

évben, egyidejűleg azzal, hogy a nyilvántartások szerint a panaszok száma nőtt, a 

megoldási arányoké pedig csökkent; megjegyzi, hogy a 2016 végén folyamatban lévő 

kötelezettségszegési eljárások lebontása szerint a négy szakpolitikai terület, ahol az 

átültetés miatt a legtöbb kötelezettségszegési eljárást indították, a belső piac, a 

környezetvédelem, a pénzügyi stabilitás, a pénzügyi szolgáltatások és a tőkepiaci unió, 

a mobilitás és a közlekedés volt;  

6. megjegyzi, hogy a Bizottság azon kötelezettségvállalása, hogy stratégiaibb módon 

érvényesíti az uniós jogot, a közelmúltban kötelezettségszegési eljárások politikai 

okokból történő lezárásához vezetett; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy a későbbi 

ellenőrzési jelentésekben ismertesse az ilyen határozatok mögött meghúzódó 
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megfontolásokat; 

7. üdvözli az EU Pilot eljárás keretében kezelt ügyek számának csökkenését, amely így 

2011 óta a legalacsonyabb szintre csökkent; tudomásul veszi a Bizottság azon 

célkitűzését, hogy az „Uniós jog: jobb eredmények elérése a jobb alkalmazás révén” 

című közleményével1 összhangban csak abban az esetben él az EU Pilot 

mechanizmusával, ha az valódi hozzáadott értéket biztosít a kötelezettségszegési 

eljárásban; rámutat ugyanakkor arra, hogy az EU Pilot olyan munkaeszköz, amely jogi 

státusszal nem rendelkezik, és olyan mérlegelési jogkört ruház a Bizottságra, amely az 

átláthatóság és az elszámoltathatóság rendes normáinak nem felel meg; véleménye 

szerint ezek a hiányosságok egy olyan rendelet elfogadásával orvosolhatók, mely 

tisztázza az egyes panasztevők és a Bizottság törvényi jogait és kötelezettségeit; 

8. üdvözli, hogy a jelentés elismeri a Parlament szerepét abban, hogy parlamenti kérdések 

és petíciók útján felhívja a Bizottság figyelmét az uniós jog tagállamokbeli 

alkalmazásának hiányosságaira; rámutat, hogy a nemzeti kormányok saját nemzeti 

parlamentjük általi ellenőrzése – amikor a kormány részt vesz a jogalkotási folyamatban 

– elő fogja segíteni az uniós jog hatékonyabb alkalmazását, amint azt az uniós 

alapszerződések előírják; 

9. az uniós jogszabályok uniós intézmények általi megszövegezésének és alkalmazásának 

hatékonysága, átláthatósága és elszámoltathatósága mellett hangsúlyozza annak kiemelt 

jelentőségét is, hogy az uniós jogszabályok egyértelműek, érthetőek, következetesek, 

pontosak és a polgárok számára azonnal elérhetőek legyenek, ugyanakkor figyelembe 

kell venniük az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát is, amely ragaszkodik 

az uniós jogszabályok előreláthatóságához és kiszámíthatóságához2; 

10. kiemeli, hogy a polgároknak jogában áll elsőként, egyértelmű és ténylegesen 

hozzáférhető, átlátható és időszerű módon értesülni arról, hogy fogadtak-e el, és ha 

igen, milyen nemzeti jogszabályokat az uniós jogszabályok átültetésére, és hogy mely 

nemzeti hatóságok felelnek a helyes végrehajtás biztosításáért; elismeri az uniós 

jogszabályok nyomon követésében és a hatékony jogorvoslat fokozásában a szociális 

partnerek és a civil társadalmi szervezetek által játszott lényeges szerepet; 

11. megismétli a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 

azon rendelkezését, amely felszólítja a tagállamokat, hogy az uniós irányelvek nemzeti 

jogba történő átültetése során, ha az adott uniós jogszabállyal semmilyen módon össze 

nem függő elemek belefoglalásáról határoznak, ezeket a kiegészítéseket tegyék 

egyértelműen azonosíthatóvá vagy magában az átültető jogszabályban vagy más 

kapcsolódó dokumentumok révén; 

12. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy tekintettel számos irányelv hivatalos uniós 

nyelvekre való, egymással összhangban nem álló fordítására, valószínű, hogy a 

különböző nyelvi változatok eltérő értelmezéseket eredményeznek, és így eltérhetnek az 

átültetések is; sajnálja ezért, hogy az irányelvek ilyen eltérő átültetése és jogi 

értelmezése nem fedhető fel szisztematikusan, csak akkor, ha az Európai Unió Bírósága 

                                                 
1 C(2016)8600, HL C 18., 2017.1.19., 10. o.  
2 A Bíróság 2009. szeptember 10-i Plantanol GmbH & Co. KG kontra Hauptzollamt Darmstadt ítélete, C-

201/08, ECLI:EU:C:2009:539, 46. pont. 
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ezt ítéletében tisztázza; 

13. emlékeztet, hogy a nemzeti parlamenteknek jelentős szerepet kell játszaniuk mind az 

uniós jogi aktusok tervezetének jogalkotás előtti ellenőrzésében, mind az uniós 

jogszabályok tagállamok általi megfelelő végrehajtásának jogalkotás utáni 

ellenőrzésében; felszólítja a nemzeti parlamenteket, hogy proaktív módon törekedjenek 

e szerep betöltésére; 

14. felszólítja a Bizottságot, hogy hatékonyan kövesse nyomon a nemzeti bíróságok azon 

feladatának teljesítését, hogy az EUMSZ 267. cikkének megfelelően előzetes döntést 

kérnek az Európai Unió Bíróságától; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy vegye 

fontolóra egy olyan nyilvántartás felállítását, amely tartalmazza az uniós jog 

értelmezésével kapcsolatos összes olyan nemzeti bírósági ítéletet, amely esetében nem 

kérték ki az Európai Unió Bíróságának előzetes döntését; 

15. kiemeli az átláthatóság elvét, amelyet a Szerződések rögzítenek, valamint az uniós 

polgárok jogát az igazságszolgáltatáshoz és a megfelelő ügyintézéshez, az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 41. és 47. cikkében foglaltaknak megfelelően; rámutat, hogy ezek 

a jogok és elvek megkövetelik, hogy a polgárok megfelelően és könnyen hozzáférjenek 

az őket érintő jogi aktusok tervezeteihez; emlékeztet arra, hogy ezeket a jogokat és 

elveket a tagállamoknak is elsődleges fontosságúként kell figyelembe venniük az uniós 

jog végrehajtását célzó jogi aktusok tervezeteire irányuló javaslataik kapcsán; 

16. felszólítja a jogalkotási folyamatban részt vevő valamennyi uniós intézményt, hogy 

kötelezzék el magukat a jogalkotási szövegek minőségének javítására, összhangban a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló menetrendben tett kötelezettségvállalással; 

úgy véli, hogy a közösségi jogszabályok szövegezésének minőségére vonatkozó közös 

iránymutatásokról szóló 1998-as intézményközi megállapodást ki kell igazítani e cél 

elérése érdekében; 

17. üdvözli a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy egyes irányelvekre és 

rendeletekre vonatkozó végrehajtási tervek készítésével aktívan segíti a tagállamokat a 

jogszabályok átültetésében és végrehajtásában; felszólítja a Bizottságot, hogy konkrét 

eszközökön keresztül fokozza a tagállamoknak nyújtott iránymutatást és segítséget az 

uniós jog jobb végrehajtása érdekében; ösztönzi a Bizottságot, hogy nyújtson segítséget 

azoknak a tagállamoknak, melyek a priori végrehajtási és átültetési kihívásokkal 

szembesülhetnek, és orvosolja ezeket megfelelően az állami hatóságok intézményi 

kapacitásának technikai szintű erősítése révén; 

18. hangsúlyozza a szociális partnerek, a civil társadalmi szervezetek és az egyéb érdekelt 

felek szerepének fontosságát a jogszabályok létrehozásában és az uniós jog tagállamok 

általi átültetése és alkalmazása terén mutatkozó hiányosságok nyomon követésében és 

jelentésében; javasolja, hogy ezt a szerepet a nemzeti hatóságok és az európai 

intézmények is bátorítsák; 

19. hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek ugyanolyan módon képesnek kell lennie arra, hogy 

figyelemmel kísérje a rendeletek Bizottság általi végrehajtását, mint ahogy azt az 

irányelvek esetében teszi; ezért sürgeti az uniós intézményeket, hogy hatékonyabban és 

eredményesebben működjenek együtt, az EUSZ 13. cikkének (2) bekezdésével 

összhangban; ismételten kéri a Bizottságot annak biztosítására, hogy a rendeletek 
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végrehajtásával kapcsolatos adatok egyértelműen rendelkezésre álljanak az uniós jog 

alkalmazásának ellenőrzéséről szóló jövőbeli éves jelentéseiben; emlékezteti a 

tagállamokat arra a kötelezettségre, miszerint az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdésében 

említett jóhiszemű együttműködés elvének megfelelően a rendeleteket átültető vagy 

végrehajtó nemzeti jogszabályokat be kell nyújtani a Bizottságnak;  

20. megismétli arra irányuló felhívását, hogy a megfelelő főigazgatóságokon (DG IPOL, 

DG EXPO és DG EPRS) belül hozzanak létre autonóm rendszert a Parlament által az 

együttdöntési eljárás és a rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott fő uniós 

jogszabályok hatásának utólagos értékelésére; 

21. megismétli, hogy a Szerződések és az Európai Unió Alapjogi Chartája az uniós 

intézmények számára kötelező jogi erővel bírnak még abban az esetben is, ha 

nemzetközi hitelezői csoportok tagjaként lépnek fel; 

22. felszólítja a Bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet a belső piac működését 

közvetlenül érintő korrupciós gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról szólóuniós 

jogszabály végrehajtásának ellenőrzésére, és hozza meg a szükséges intézkedéseket az 

ilyen jelenségek kezelésére; 
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