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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

1. emlékeztet arra, hogy az EUSZ 2. cikke szerint „az Unió az emberi méltóság 
tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint 
az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben 
tartásának értékein alapul”; hangsúlyozza, hogy az uniós értékek között nincs 
hierarchia, és hogy az EU-nak biztosítania kell valamennyi értéke védelmét, mivel 
egyik sem érvényesülhet a másik nélkül;

2. meggyőződése szerint az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) következtetései 
és véleményei, valamint az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata megfelelő 
alapot jelent az Európai Unióról szóló szerződés (EUMSZ) 2. cikkének, valamint az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogok terjedelmének értelmezéséhez;

3. hangsúlyozza, hogy az Alapjogi Charta 51. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a 
tagállamok „tiszteletben tartják az ebben a Chartában foglalt jogokat és betartják az 
abban foglalt elveket, valamint előmozdítják azok alkalmazását”; sajnálja, hogy a FRA 
szerint egyes tagállamok a jelek szerint nem tesznek kellő erőfeszítéseket a Charta 
rendelkezéseinek tudatosítása vagy végrehajtása érdekében; hangsúlyozza, hogy 
hatékonyabban kell népszerűsíteni a Chartát annak érdekében, hogy rendelkezései 
eredményesebbek legyenek, és hogy a nemzeti szintű jogalkotók és bírák adott esetben 
ösztönzést kapjanak arra, hogy pozitív értelmezési forrásként használják még olyan 
esetekben is, amelyek nem feltétlenül tartoznak az uniós jog hatálya alá;

4. rámutat,hogy az Európai Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a 
demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben 
tartásának értékein alapul; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy uniós és tagállami 
szinten biztosítsák, megszilárdítsák és előmozdítsák ezen értékek teljes tiszteletben 
tartását; emlékeztet arra, hogy az emberi jogok egyetemesek és oszthatatlanok;

5. kiemeli, hogy fontos annak biztosítása, hogy az Alapjogi Chartát a jogalkotási folyamat 
egésze során teljes körűen tiszteletben tartsák; felhívja a figyelmet annak jelentőségére, 
hogy a hatásvizsgálatok tartalmazzanak az alapvető jogokra gyakorolt hatásokra 
vonatkozó elemzést; emlékeztet arra, hogy az uniós jog hatékony és alapos végrehajtása 
alapvető fontosságú az uniós értékek védelme szempontjából, amelyektől az EU 
egészének hitelessége függ; rámutat, hogy a nemzeti kormányoknak is növelniük kell a 
nyilvánosság tájékozottságát annak biztosítása érdekében, hogy a polgárok teljes 
mértékben tisztában legyenek jogaikkal és tudják, hogy mi a teendő, ha sérülnek e 
jogok;

6. felhívja a tagállamokat, hogy indítsanak tényeken alapuló kezdeményezéseket és 
szakpolitikákat a Charta nemzeti szintű tudatosítása és végrehajtása céljából; felszólítja 
a tagállamokat, hogy alkalmazzák az 51. cikk szerinti átvilágítási mechanizmust annak 
korai feltárása érdekében, hogy egy adott bírósági ügy vagy jogalkotási eset felvet-e 
kérdéseket a Charta vonatkozásában; véleménye szerint az Alapjogi Ügynökségnek a 
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Charta alkalmazhatóságáról szóló kézikönyve e tekintetben jó kiindulópontként 
szolgálhat; 

7. úgy véli, hogy a tagállamokon belül, de a nemzeti határokon túl is fokozott 
információcserére van szükség a bírák, jogászegyesületek és közigazgatási szervek 
között a Charta alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokról és megközelítésekről, 
ideértve adott esetben a meglévő finanszírozási eszközök, például a Jogérvényesülés 
program keretében biztosított eszközök alkalmazását, továbbá a jogi szakemberek 
számára célzott képzési programokat is kell szervezni;

8. határozottan kiáll az Európai Uniónak az emberi jogok európai egyezményéhez való 
csatlakozásáról szóló tárgyalások folytatása mellett, az Európai Unió Bíróságának 2014. 
december 18-i 2/13. számú véleményének1 megfelelően; újólag emlékeztet a 
csatlakozási folyamat felgyorsításának fontosságára az alapjogok Unión belül történő 
erősítése, valamint a jogállamiságról szóló egyeztetések során kinyilvánított álláspontja 
alátámasztása érdekében, továbbá sürgeti a Parlament – az EUMSZ 218. cikkének (10) 
bekezdésével összhangban történő – folyamatos tájékoztatását; üdvözli, hogy már két 
tárgyalási fordulót beterveztek az elkövetkező két hónapra az Európa Tanáccsal2, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy a tárgyalások politikailag kulcsfontosságú időpontjaiban 
jelenjen meg a megfelelő európai parlamenti bizottságok előtt;

9. felszólít a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatos, a 
korábbi állásfoglalásain3 alapuló uniós mechanizmus elfogadására, amely nem hoz létre 
értékhierarchiát és biztosítja, hogy nem csak a jogállamiságot, hanem a többi uniós 
értéket, köztük az alapvető jogok szélesebb körét is megfelelően vizsgálják;

10. hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége a jogállamiság és a tényleges 
jogi védelemhez való jog alapját képezi4; ajánlja, hogy hagyjanak fel a jelenlegi 
gyakorlattal, mely szerint a jogállamisági kérdéseket egyes országok szerint és eseti 
alapon kezelik, és felhív olyan ismérvek és háttérfelmérések kidolgozásra, amelyek 
segítik a tagállamokat az esetleges jogállamisági problémák módszeres és 
összehasonlítható módon történő feltárásában és kezelésében; felszólítja a tagállamokat, 
hogy mindig álljanak készen a jogállam védelmére; ösztönzi a jogállamiság közös 
kultúrájának kialakítását a 27 tagállamban és az uniós intézményekben közös 
fogalommeghatározások, normák és referenciaértékek alkalmazása révén annak 
érdekében, hogy definiálják a „jogállam” fogalmát, és meghatározzák megfelelő 
működése ellenőrzésének módját; rámutat, hogy a jogállamiság elve nem csak a 
jogalkotási folyamatok minőségére vonatkozik, hanem a már hatályos jogszabályok de 
facto és megkülönböztetésmentes alkalmazására is; úgy véli továbbá, hogy a független 
szakértők által végzett rendszeres értékelések hasznosak lennének, mivel lehetővé 
tennék a Bizottság számára, hogy következetesebb alapon döntsön a 
kötelezettségszegési eljárások megindításának szükségességéről;

1ECLI:EU:C:2014:2454.
2Jourová biztos 2020. február 11-i levele
3Az Európai Parlament 2018. október 25‑i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a demokráciával, a 
jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról – HL C 215, 2018.6.19., 
162. o. Az Európai Parlament állásfoglalása (2018. november 14.) a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető 
jogok védelmét szolgáló átfogó uniós mechanizmus szükségességéről – P8_TA(2018)0456.
4Az EUSZ 19. cikke, az EUMSZ 67. cikkének (4) bekezdése és a Charta 47. cikke.
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11. hangsúlyozza, hogy vannak más nemzetközi eszközök, amelyek további biztosítékokat 
vezetnének be az uniós polgárok és lakosok alapvető jogainak védelme terén, például az 
isztambuli egyezmény és az Európai Szociális Charta; szorgalmazza, hogy a Tanács 
zárja le az isztambuli egyezmény EU általi ratifikálását, és felszólítja a Bizottságot, 
hogy tegye meg az Európai Szociális Chartához való uniós csatlakozáshoz szükséges 
lépéseket;

12. ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az emberi jogokat és a gyermek jogait 
erősítsék meg az egyes tagállamokban, amelyeknek felelniük kell e jogok területükön 
észlelt bármely megsértéséért;

13. megismétli, hogy az Európa jövőjéről tartandó konferencia előre – bár nem kimerítő 
jelleggel – meghatározott prioritásai közé európai értékekként beemelhetők az 
alapjogok és a szabadságok5; üdvözli, hogy az európai értékek és különösen az uniós 
polgárok alapvető jogai és szabadságai védelme az Európai Bizottság hat politikai 
prioritása között van és szerepel az Európai Tanács 2019–2024-es időszakra szóló 
stratégiai menetrendjében, mivel kétségtelenül olyan megvitatandó téma, amely közel 
áll a polgárok szívéhez; fontosnak tartja, hogy a konferencián megvitassák az európai 
értékek — többek között az alapvető jogok és szabadságok – védelmét szolgáló új 
mechanizmusok, valamint az EUSZ 7. cikkének (3) bekezdésében előírt szankcionálási 
mechanizmusok elfogadását;

14. ismételten kijelenti, hogy olyan intézkedésekre van szükség, amelyek biztosítják, hogy 
figyelembe vegyék az uniós polgárok véleményét, amikor Európa jövőjéről döntenek, 
továbbá valódi nyitott, inkluzív és demokratikus konzultációk szükségesek, amelyek 
minden polgárt bevonnak az Unió valamennyi régiójában és városában; rámutat, hogy 
az EU-nak a konferencia után folytatnia kell a polgáraival való közvetlen dialógust, 
hogy létrejöjjön a párbeszédet szolgáló állandó mechanizmus;

15. javasolja, hogy az Európa jövőjével foglalkozó konferencia fontolja meg, hogy az 
Európai Unió Bíróságának joghatósága kiterjedjen az uniós jog minden aspektusára a 
hatalmi ágak szétválasztásának elvével összhangban;

16. emlékeztet arra, hogy a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá 
vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló rendeletre irányuló 
javaslat lehetővé tenné szankciók bevezetését azon tagállamokkal szemben, ahol a 
jogállamiság figyelmen kívül hagyása veszélyezteti az uniós költségvetés végrehajtását 
és az EU pénzügyi érdekeit; hangsúlyozza azonban, hogy a 7. cikk (3) bekezdésében 
foglalt átfogó szankciós mechanizmusok megerősítése érdekében módosítani kell az 
Európai Unióról szóló szerződést;

17. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy minden tagállamban a jogállamiság hatékony és 
következetes védelmet élvezzen, illetve megelőzzék az alapvető jogok megsértését; 
elismeri, hogy a jogállamiság kulcsszerepet játszik az alapvető jogok megsértésének 
megelőzésében; emlékeztet, hogy az alapvető jogok az EU értékeinek szerves részét 
alkotják és az EUSZ 7. cikke válaszadási mechanizmust tartalmaz arra az esetre, ha egy 

5 Az Európai Parlament 2020. január 15-i állásfoglalása az Európa jövőjéről szóló konferenciára vonatkozó 
európai parlamenti álláspontról. Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0010, 7. pont.
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tagállam súlyosan és tartósan megsértené, vagy egyértelműen súlyos megsértéssel 
fenyegetné az EUSZ 2. cikkében említett értékeket; hangsúlyozza, hogy a 7. cikket 
minden tagállamban egységesen kell alkalmazni az egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében;

18. emlékeztet arra, hogy az EUSZ 7. cikke (2) bekezdésének mint az Unió értékeinek 
védelmére szolgáló végső megoldásnak az alkalmazása előtt álló legfőbb akadály az 
egyhangúság követelménye a Tanácsban; megjegyzi, hogy egy ilyen magas 
küszöbértéket különösen nehéz elérni egy olyan szervben, amelyben a politikai 
megfontolások kiemelkedő szerepet játszanak, és ezért ezt a mechanizmust még nem 
alkalmazták hatékonyan;

19. javasolja, hogy a jogállamiságnak mint az új tagállamok csatlakozásának egyik 
kritériumának tiszteletben tartása ne csupán a csatlakozás előfeltétele, hanem kötelező 
erejű és végrehajtható kritérium legyen annak ellenőrzése érdekében, hogy a tagállamok 
az uniós tagságuk teljes időtartama alatt betartják-e azt6;

20. hangsúlyozza, hogy az EU-nak szisztematikusabban kell alkalmaznia azokat a 
Szerződésekben foglalt külön rendelkezéseket, amelyek erősítik az emberi jogok 
védelmét; ezzel összefüggésben felszólít az EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezések mielőbbi aktiválására annak érdekében, hogy a nemi alapú 
erőszak bekerüljön az EU által elismert bűncselekmények jegyzékébe;

21. üdvözli, hogy a Bizottság 2020. évi munkaprogramjában új stratégiát jelentett be az 
Alapjogi Charta végrehajtására vonatkozóan; elvárja, hogy a stratégia a nemzeti szintű 
tudatosságnövelésre összpontosítson;

22. elismeri, hogy az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból hatással van a 
polgárok – az EUMSZ második részében és az Alapjogi Charta V. címében hivatkozott 
– jogaira; úgy véli, hogy előnyös volna a kilépésről rendelkező megállapodás 
végrehajtásának és alkalmazásának az Európai Parlament és az Egyesült Királyság 
parlamentje általi közös ellenőrzése, és üdvözölné, ha e célból közös struktúrák 
jöhetnének létre7; üdvözli, hogy a Bizottság a kilépésről rendelkező megállapodás 
hatálybalépését követő első öt évben köteles évente jelentést készíteni az Európai 
Parlament és a Tanács számára a megállapodás végrehajtásáról és alkalmazásáról, 
különös tekintettel annak második részére (polgárok jogai); elvárja, hogy a Bizottság a 
fenti időszak után is folytassa a megállapodás második részéről szóló jelentéstételt;

6Az Európai Parlament 2019. február 12-i állásfoglalása az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtásáról 
az Unió intézményi keretében  Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0079, 10. pont.
7Az Európai Parlament 2020. január 15-i )állásfoglalása a kilépésről rendelkező megállapodásban foglalt, a 
polgárok jogaira vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról és nyomon követéséről. Elfogadott szövegek, 
P9_TA(2020)0006, 22. pont.
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