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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy:

– állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy a jogállamiságra, a demokráciára és az alapvető jogokra vonatkozó 
uniós struktúra az Európai Közösség (EK) létrehozása óta folyamatosan fejlődött, és azt mind 
a Bíróság ítélkezési gyakorlata, mind e struktúrának az egymást követő szerződések által 
bevezetett módosításai megerősítették, valamint, hogy a jelen időszakban a Lisszaboni 
Szerződés a jogállamiságot, a demokráciát és az alapvető jogokat közös elvekből az Unió 
alapvető értékeinek rangjára emelte; meggyőződése, hogy ezt a fejlődési folyamatot továbbra 
is elő kell mozdítani;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU a csatlakozási kritériumok között kodifikálta a 
tagjelölt országok azon kötelezettségét, hogy az uniós tagság előfeltételeként rendelkezzenek 
a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat, valamint a kisebbségek tiszteletben 
tartását és védelmét szavatoló stabil intézményekkel;

3. rámutat arra az ellentmondásra, hogy míg a jövőbeli tagállamokat az Unióhoz való 
csatlakozásuk előtt megvizsgálják a csatlakozási kritériumokban rögzített uniós értékeknek 
való megfelelésük tekintetében, az EU nem rendelkezik hatékony eszközökkel arra, hogy 
betartassa ezeket az alapelveket, mihelyt a tagjelöltek tagállammá válnak;

4. hangsúlyozza, hogy az EU jogi alapelveinek érvényesülésére vonatkozó nyomon 
követési, értékelési és felügyeleti mechanizmusok hiánya nem jelentene problémát, ha a 
tagállamok az Európai Unióhoz való csatlakozásukat követően is tartanák magukat ezekhez az 
elvekhez;

5. úgy véli, hogy a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok helyzete számos 
tagállamban jelentősen romlott, ami rendkívül sajnálatos; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Covid19-világjárványt néhány tagállamban arra használták fel, hogy tovább korlátozzák a 
polgároknak az Alapjogi Chartában is rögzített alapvető jogait és szabadságait; hangsúlyozza, 
hogy a fenti intézkedéseket folyamatosan nyomon kell követni annak érdekében, hogy 
felfüggesszék vagy megszüntessék azokat, ha már nem feltétlenül szükségesek a 
népegészségügyi védekezéshez;

6. hangsúlyozza, hogy a jogállamiság elválaszthatatlanul kapcsolódik a demokrácia és az 
alapvető jogok tiszteletben tartásához, ezért e három elvet közösen kell nyomon követni;

7. hangsúlyozza, hogy az Unió a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok közös, az 
EUSZ 2. cikkében rögzített elvein alapul; meggyőződése, hogy az EUSZ 2. cikkére 
maradéktalanul kiterjedő ellenőrzési mechanizmusra van szükség, amely nem rangsorolja az 
értékeket, hanem valamennyi uniós értékre kiterjed, és biztosítja azok megfelelő értékelését; 
rámutat különösen a jogállamiság előmozdításának és védelmének fontosságára, amely egyik 
alapértéke az Uniónak, amely a jogon alapul, valamint a tagállamoknak a hatékony bírói 
jogvédelem biztosítására vonatkozó kötelezettségén;
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8. emlékeztet arra, hogy az EU még mindig nem rendelkezik hatékony eszközökkel ahhoz, 
hogy feltárja, megelőzze és felszámolja a tagállamokban az uniós értékek tekintetében 
jelentkező rendszerszintű fenyegetéseket; tudomásul veszi e tekintetben a jogállamiság Unión 
belüli további megerősítéséről szóló bizottsági közleményt és az abban foglalt intézkedéseket; 
felhívja a Bizottságot, hogy indokolatlan késedelem nélkül hajtsa végre a javasolt 
jogállamisági keretet; szükségesnek tartja annak mérlegelését, hogy a jövőben hogyan lehet 
bevezetni hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciókat;

9. hangsúlyozza egy objektív, tényeken alapuló mechanizmus kialakításának fontosságát, 
amely tisztességes és pártatlan módon értékeli a demokrácia és a jogállamiság helyzetét, 
valamint az alapvető szabadságok tiszteletben tartását, elismeri, hogy e mechanizmus 
létrehozását össze kell kapcsolni az Unió demokratikus működésének megerősítésével; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy egyes kormányok esetében a párbeszédet szorgalmazó 
korábbi felhívások csupán korlátozott megoldásokat hoztak;

10. emlékeztet arra, hogy az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezményhez való csatlakozása az EUSZ 6. cikkének (2) 
bekezdése szerinti jogi kötelezettség, és ismételten hangsúlyozza, hogy a csatlakozási 
folyamatot mielőbb le kell zárni annak érdekében, hogy Európa-szerte biztosított legyen az 
emberi jogok védelmének egységes kerete, és tovább erősödjön az alapvető jogok és 
szabadságok védelme az EU-n belül; felhívja ezért a Bizottságot, hogy fokozza a Szerződések 
teljes körű végrehajtására irányuló erőfeszítéseit, és indokolatlan késedelem nélkül zárja le a 
tárgyalásokat;

11. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az uniós intézményeknek az EUSZ 13. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban jóhiszeműen és kölcsönösen együtt kell működniük egymással, és 
ezért a Szerződésekben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően minden uniós 
intézménynek – politikai elfogultság nélkül – hozzá kell járulnia az uniós értékek 
védelméhez; kéri, hogy az ilyen tevékenységeket intézményközi megállapodás szabályozza és 
a meglévő mechanizmusokat szilárdítsák meg, ugyanakkor minden tagállam esetében 
független szakértői testület értékelése alapján készüljenek éves jelentések, meghatározva a 
megelőző és korrekciós intézkedéseket is;

12. úgy véli, hogy az uniós értékek megerősítéséről szóló jövőbeni intézményközi 
megállapodásnak – a hatékony végrehajtása érdekében – az EUMSZ 295. cikkével 
összhangban egyértelmű eljárásokat is létre kell hoznia az intézmények e területen folytatott 
együttműködésének összehangolása céljával; megjegyzi, hogy kerülni kell új struktúrák 
szükségtelen létrehozását és a feladatok megkettőzését, és a már meglévő eszközök szerves 
beépítését kell előnyben részesíteni.

13. hangsúlyozza, hogy olyan nyomon követési rendszerre van szükség, amely valamennyi 
tagállamban szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet; kéri, hogy az éves jelentés 
következtetéseiről folytassanak vitát a Tanácsban és a Parlament által az éves ellenőrzési 
ciklus keretében szervezett parlamentközi konferencián;

14. kitart amellett, hogy az éves ellenőrzési ciklust annak minden szakaszában az 
átláthatóságra, a pártatlanságra és a tagállamok közötti egyenlőségre vonatkozó elveknek kell 
vezérelniük, és e ciklusnak objektív bizonyítékokon, mérhető indikátorokon és kritériumokon 
kell alapulnia, minden rosszindulatú félretájékoztatási stratégiával szemben védelemben kell 
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részesülnie, valamint hathatós és a valósághoz igazított intézkedésekhez – adott esetben 
például kötelezettségszegési eljárásokhoz vagy szankciókhoz – kell vezetnie;

15 hangsúlyozza, hogy az Európa Tanács kulcsfontosságú szerepet játszik a demokrácia, az 
alapvető jogok és a jogállamiság tiszteletben tartásának nyomon követésében Európában. 
ragaszkodik ezért ahhoz, hogy az Európa Tanáccsal – és mindenekelőtt a Velencei 
Bizottsággal – rendszeresen konzultáljanak, és hogy az általuk adott értékelést az új közös 
nyomon követési mechanizmus értékeléseiben és ajánlásaiban ismertessék.

16. emlékeztet arra, hogy bár az uniós jogi keret a jogállamiságot az EU és tagállamai közös 
értékeként kifejezetten megemlíti (az EUSZ 2. cikke), az uniós szerződések nem bocsátanak 
rendelkezésre fogalommeghatározást; rámutat, hogy a jogállamiság fogalma összetett és sok 
vonatkozásában nem egyértelmű, ezért az éves ellenőrzési ciklus létrehozásához konszenzusra 
lenne szükség a jogállamiság valamennyi tagállamban közösnek tekintett elveiről; úgy véli, 
hogy a „jogállamiság” a legszigorúbban leegyszerűsítve olyan rendszert jelent, amelyben  
jogszabályokat alkalmaznak és hajtanak végre, és hogy a fogalom meghatározásakor a 
Bizottságnak tág definíciót kell alkalmaznia, amely az Európai Bíróság és az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatában meghatározott, valamint a Velencei Bizottság 
jogállamisági ellenőrzőlistájában foglalt fogalmakra és elvekre épül;

17. úgy véli, hogy az intézményeknek mind az intézményközi megállapodás létrehozása, 
mind az éves ellenőrzési ciklus működtetése során az EUSZ 11. cikkével összhangban nyílt 
párbeszédet kell folytatniuk a civil társadalom képviselőivel és az érdekelt felekkel, és 
véleményüket és hozzájárulásukat e folyamat során nyilvánosságra kell hozniuk, és bele kell 
foglalniuk az éves jelentésekbe; az éves nyomonkövetési ciklusnak ezért minden szakaszában 
rendelkeznie kell a szervezett civil társadalom képviselőivel folytatandó rendszeres és 
nyilvános konzultációkról; javasolja, hogy adott esetben más uniós intézmények, szervek és 
ügynökségek, nemzetközi szervezetek, igazságügyi hálózatok és szövetségek, tudományos 
körök és agytrösztök, valamint a tagállamok nemzeti parlamentjei is járuljanak hozzá a fenti 
párbeszédhez; 

18. rámutat, hogy Románia és Bulgária számára a 2007. január 1-i uniós csatlakozásuk során 
átmeneti intézkedésként együttműködési és ellenőrzési mechanizmust hoztak létre annak 
érdekében, hogy az igazságügyi reform lefolytatása során segítsék őket a korrupció és a 
szervezett bűnözés terén fennálló hiányosságok orvoslásában, és hogy e mechanizmus 
mindkét ország esetében – csatlakozásuk után 13 évvel – még mindig hatályban van; 
véleménye szerint az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus helyébe az éves ellenőrzési 
ciklusnak kell lépnie, amely az Európai Unió valamennyi tagállamára egyformán vonatkozna; 
úgy véli, hogy az Európai Bizottság által meghatározott, az együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmus keretében elért eredmények értékelésére szolgáló referenciaértékeket az éves 
ellenőrzési ciklus keretében is fel lehetne használni;

19. elismeri, hogy az éves ellenőrzési ciklusban a tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, 
hogy – az eljárás hatékonyságának akadályozása nélkül – teljes körűen ismertessék 
álláspontjukat, tiszteletben tartva az összes tagállam egyenlőségét, és hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy a tagállamok aktívan és felelősen álljanak hozzá az éves ellenőrzési 
ciklushoz;
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20. hangsúlyozza, hogy nem lehet teljes a mechanizmus olyan pozitív ösztönzők nélkül, mint 
például az alapvető jogok, a jogállamiság és a demokratikus elvek előmozdításán dolgozó 
civil társadalmi szervezetek támogatására szolgáló konkrét finanszírozás; hangsúlyozza ezért, 
hogy az uniós értékek sikeres védelmének biztosítása érdekében mind nemzeti, mind 
regionális szinten megfelelő pénzügyi támogatást kell biztosítani a demokráciát, a 
jogállamiságot és az alapvető jogokat védő civil társadalmi szervezetek számára (amint azt a 
Jogok és értékek programról szóló rendeletre irányuló javaslat előírja), valamint általános 
támogatást kell nyújtani az uniós értékek megsértését bejelentő személyek számára; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretben fenntartsák a Jogok és értékek programhoz tartozó „Uniós értékek” ágat;

21. ragaszkodik hozzá, hogy az éves ellenőrzési ciklust maradéktalanul összehangolják a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az 
Unió költségvetésének védelméről szóló rendelettel1, a költségvetési átcsoportosításokat 
összekapcsolva az ellenőrzési folyamat eredményeivel, ugyanakkor védve az uniós források 
végső címzettjeinek és kedvezményezettjeinek jogos érdekeit; úgy véli, hogy e rendeletnek 
olyan kritériumokat és mutatókat kell tartalmaznia, amelyek kellően részletesek és mérhetők 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék a jogállamiság megsértésének értékelését és a szankciók 
alkalmazásának megindítását;

22. úgy véli, hogy a Bizottságnak az éves ellenőrzési ciklus keretében végzett értékeléseire 
kell támaszkodnia többek között az arra vonatkozó ajánlásai során, hogy induljanak-e 
rendszerszintű kötelezettségszegési eljárások; felhívja a Bizottságot, hogy a jövőben teljes 
mértékben éljen az e tekintetben őt megillető hatáskörrel;

23 hangsúlyozza továbbá egyrészt, hogy az ítéletek meghozatalának jelentős késedelme 
(különösen a jogállamisággal kapcsolatos ügyekben) a jogállamiság csorbulása miatt 
visszafordíthatatlan és súlyos károkat okozhat, másrészt nagyobb figyelmet kell fordítani az 
Európai Unió Bíróságának a jogállamiság védelme terén meglévő potenciális lehetőségeinek 
és szerepének megerősítésére; véleménye szerint lehetséges volna, hogy minden ilyen esetben 
gyorsított eljárást folytassanak le, és szisztematikusan ideiglenes intézkedéseket 
alkalmazzanak; felhívja a Bizottságot, hogy szisztematikusan kérje fel a Bíróságot arra, hogy 
az EUMSZ 279. cikke alapján rendeljen el ideiglenes intézkedéseket az uniós értékekhez 
kapcsolódó sürgős esetekben, különösen akkor, ha az intézkedések hiánya helyrehozhatatlan 
kárt okozhat az uniós polgároknak vagy az uniós jogrendnek, és az EUMSZ 260. cikke 
alapján nyújtson be az ideiglenes intézkedések be nem tartása esetén bírság kiszabására 
irányuló kérelmet;

24. hangsúlyozza, hogy az éves ciklus mellett a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető 
jogok megsértése lehetséges következményeinek súlyossága, valamint hatásainak mértéke 
által indokolt kivételes esetekben lehetővé kell tenni az Európai Parlament vagy a Tanács 
számára, hogy felkérje a Bizottságot a helyzetről szóló sürgős jelentés elkészítésére;

25. hangsúlyozza, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia alkalmat ad majd annak jobb 
megértésére, hogy mennyire szükség van az Unió alapvető értékeinek védelmére és az ezzel 

1 A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről szóló rendeletre irányuló javaslat, COM/2018/324. 
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összefüggő válság kezelésére, és így lehetőséget adhat annak megvitatására is, hogy miként 
lehetne a Szerződésekben rögzíteni egy, az uniós értékek hatékonyabb érvényre juttatására 
szolgáló eljárást; hangsúlyozza, hogy a konferencia új lendületet ad majd az európai 
demokrácia megerősítéséről szóló európai vitának;

26 javasolja a 7. cikk hatékonyságának javítását egyrészt annak biztosításával, hogy a 7. 
cikkel kapcsolatos meghallgatásokon a Parlament is részt vegyen, másrészt a Szerződés 
jövőbeli módosítása esetén az egyhangúság követelményének megszüntetésével és a 
szankcionálási mechanizmus megerősítésével;

27. kéri az Európai Unió Bíróságának megerősítését, egyéni panasztételi eszközt bocsátva a 
polgárok rendelkezésére; hangsúlyozza, hogy mechanizmust kell létrehozni az alkotmányjogi 
kérdések eldöntésére;

javasolja, hogy az Európa jövőjéről szóló közelgő konferencián ezeket a témákat is vitassák 
meg;

 javasolja, hogy az Európa jövőjéről szóló közelgő konferencián ezeket a témákat is vitassák 
meg;

28. kéri, hogy vizsgálják felül az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról 
szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletet, és erősítsék meg az ügynökség azon 
megbízatását és képességét, hogy fellépjen az EUSZ 2. cikkében foglalt értékek védelmében, 
valamint hogy saját kezdeményezésére nem kötelező erejű véleményeket adhasson ki az uniós 
jogszabály-tervezetekről, továbbá hogy mozdítsák elő az Ügynökséggel történő rendszeres 
konzultációt.
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RENEW Gilles Boyer, Cristian Ghinea, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa

S&D Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, 
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VERTS/ALE Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund
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