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B9-0206/2021

Az Európai Parlament állásfoglalása az (EU, Euratom) 2020/2092 rendeletről: a 
jogállamiságra vonatkozó feltételrendszer alkalmazása
(2021/2582(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló, 
2020. december 16-i (EU, Euratom) 2020/2092 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre1, vagyis a „jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerre”,

– tekintettel a Tanács 2020. december 11-i következtetéseire,

– tekintettel a Bizottság 2020. szeptember 30-i, „2020. évi jelentés a jogállamiságról: A 
jogállamiság helyzete az Európai Unióban” című közleményére (COM(2020)0580), és 
különösen a jelentést kísérő, Németországról szóló fejezetre (SWD(2020)0304),

– tekintettel a Magyarország és Lengyelország által az Európai Unió Bírósága elé 
terjesztett keresetekre, amelyek megkérdőjelezik a kifizetések jogállami feltételrendszer 
szerinti elhalasztásának jogszerűségét (C-156/21. sz. ügy (Magyarország) és C-157/21. 
sz. (Lengyelország)),

– tekintettel a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszer alkalmazásáról szóló (EU, 
Euratom) 2020/2092 rendeletről szóló, 2021. március 11-i bizottsági nyilatkozatra,

– tekintettel az európai választások értékeléséről szóló, 2020. november 26-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel a von der Leyen elnök által a Bizottság nevében a P-004295/2020. számú 
parlamenti kérdésre adott válaszra,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a jogállamiság egy mindenre kiterjedő kifejezés, amely hasonló, de eltérő 
filozófiai nézeteket jelöl a kormány és a polgárok közötti kapcsolatról; mivel egyes 
gondolkodásmódok a jogokon alapuló megközelítésre összpontosítanak, míg mások 
eljárási megközelítésen alapulnak; mivel e nézetek között nincs hierarchia; mivel az 
összehasonlító jogtudósok által végzett számos tudományos munka azt mutatja, hogy a 
jogállamiságnak nincs egységes koncepciója, többek között az uniós tagállamok 
alkotmányos hagyományain belül sem;

B. mivel a jogállamiság eltérő és különböző módon nyilvánul meg a tagállamokban, 
amelyek közül egyiknek sincs sok közös vonása a jogállamiság általában véve ritka, 
értékekkel túltöltött és nem meglepő módon önző uniós koncepciójával;

1 HL L 433I., 2020.12.22., 1. o.
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0327.
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C. mivel kontinentálisabb értelmezésben az „állami irányítás jogszabályokon keresztül” 
fogalom mindenekelőtt azt jelenti, hogy az állam intézményeit jogszabályok kötik, és 
hogy ezért nem létezhet jogszabályok nélküli állami fellépés vagy a jogszabályok elleni 
állami fellépés, és az igazságszolgáltatási rendszer felülvizsgálhat bármilyen állami 
intézkedést;

D. mivel a jogállamiság a szokásjogi rendszer hagyománya szerint gyakran olyan 
jogkészletként értendő, amely az államtól függetlenül létezik, még elsőbbséget is 
élvezve az állammal szemben, ugyanakkor köti az államot, és a jogállamiság megsértése 
esetén a polgárok felhasználhatják az állammal szemben;

E. mivel a jogállamiság uniós koncepciója az uniós jogban az Európai Unióról szóló 
szerződés (EUSZ) 2. cikkén alapul, amely a jogállamiságot az Unió egyik alapelveként 
sorolja fel, amely az emberi méltósággal, a szabadsággal, a demokráciával, az 
egyenlőséggel és az emberi jogok tiszteletben tartásával egyenrangú, de nem azonos 
ezekkel az egyéb alapelvekkel;

F. mivel a jogállamiság uniós koncepciójának közös értelmezése sui generis fogalommá 
alakult át, ami nem sokban kapcsolódik sem az „állami irányítás jogszabályokon 
keresztül” elvéhez, sem pedig a jogállamiságnak a közös jogban lefektetett 
hagyományos elvéhez;

G. mivel a Bizottság egyrészt arra törekszik, hogy a tagállamokat az uniós joghoz kösse, 
mint ahogy az „állami irányítás jogszabályokon keresztül” keretében, az Uniót 
hierarchikus módon a tagállamok fölé helyezve, másrészt pedig arra törekszik, hogy a 
jogállamiság hagyományos tartalmát mesterséges és egyúttal nem történelmi érték- és 
alapelvrendszer létrehozásával váltsa fel;

H. mivel a Bizottság 2010 óta az uniós jogállamisági jelentésben értékeli a jogállamiság 
uniós koncepciójának alkalmazását, és négy kritériumot alkalmaz: az 
igazságszolgáltatási rendszer minősége, hatékonysága és függetlensége; a korrupció 
elleni küzdelem; a médiapluralizmus; valamint az intézményi fékek és ellensúlyok; 
mivel úgy tűnik, hogy ezek a szabályok csak a tagállamokra vonatkoznak, magukra az 
uniós intézményekre nem;

I. mivel a Bizottság a jogállamiság uniós koncepcióját alkalmazza azon tagállamokkal 
szemben, amelyek nem csatlakoznak az általa kialakított értékekhez és elvekhez; mivel 
a Bizottság eszközként használja fel a jogállamiság feltételrendszerét Lengyelországgal, 
Magyarországgal és más államokkal szemben, amelyek ragaszkodnak a hagyományos 
értékek elsőbbségéhez, valamint a jogállamiság saját, de ugyanolyan legitim 
értelmezéséhez; mivel ez a rendszer hatékony politikai kényszerítő eszköz, amely 
potenciális fenyegetést jelent valamennyi tagállamra nézve;

J. mivel a jogállamiság feltételrendszerét egyenlőtlenül alkalmazzák, hiszen számos 
tagállam rendelkezik olyan intézményi eljárásokkal és állami fellépésekkel, amelyek 
ellentmondanak a jogállamiság hagyományos értelmezésének; mivel a 
kormánykoalíciók hatáskörrel rendelkeznek arra, hogy Németországban kinevezzék a 
Legfelsőbb Bíróság bíráit; mivel a német Bundestagban a CDU/CSU parlamenti 
képviselőcsoport korábbi elnökhelyettesét választották a szövetségi 
alkotmánybíróságba, amelynek jelenleg az elnöke; mivel Németországban a 
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belügyminiszterek hatáskörrel rendelkeznek arra, hogy elrendeljék az államügyészeknek 
a büntetőeljárás megindítását és megszüntetését; mivel a német kormány elmozdította 
tisztségéből a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi elnökét, amiért nem volt 
hajlandó felügyeleti eljárást indítani Németország legnagyobb ellenzéki pártjával 
szemben; mivel utódja haladéktalanul megkezdte munkáját annak érdekében, hogy 
hivatalba lépése után azonnal elinduljon egy ilyen eljárás; mivel a német bíróságok már 
kétszer is jogsértésnek minősítették az ilyen fellépést; mivel ezen ellenzéki párt 
üldözése egyértelműen politikai indíttatású, amint azt a fontos regionális választások és 
a korai őszi szövetségi választások előtti megbélyegzésre irányuló erőfeszítések is 
mutatják;

K. mivel nyilvánvaló, hogy a Bizottság nem foglalkozik egyenlő mértékben a jogállamiság 
megsértésével; mivel a jogállamisági feltételrendszerre vonatkozó iránymutatások 
késedelmes elfogadása azt mutatja, hogy a Bizottság a Tanácson belüli politikai 
megfontolásokat a Bizottságra nézve kötelező erejű uniós jog fölé helyezi;

L. mivel a Bizottság jelenleg egy átpolitizált Bizottság; mivel a Szerződések a Bizottságot 
jelölik ki a Szerződések őreként; mivel egy átpolitizált Bizottságban nem lehet 
megbízni, hogy a jogszabályokat egyformán alkalmazza;

M. mivel Lengyelország és Magyarország keresetet nyújtott be az Európai Unió 
Bíróságához, amelyben megkérdőjelezi a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszer 
jogszerűségét; mivel az EUSZ 7. cikke előírja, hogy az EUSZ 2. cikkében foglalt elvek 
megsértését kizárólag egyhangú határozattal szankcionálhatják; mivel a jogállamiságra 
vonatkozó feltételrendszerről szóló (EU, Euratom) 2020/2092 rendelet aláássa a 
Szerződést, hiszen azt a Tanács nem egyhangúlag fogadta el;

1. elutasítja a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszert; úgy véli, hogy a jogállamiságról 
szóló (EU, Euratom) 2020/2092 rendelet sérti az EUSZ 7. cikkében foglalt egyhangúság 
elvét, és ezért sérti az uniós jogot; arra számít, hogy a rendelet ellen indított keresetek 
sikeresek lesznek;

2. emlékeztet arra, hogy a jogállamiság fogalma nem értelmezhető úgy, mint a jog 
Bizottság általi szubjektív értelmezése és alkalmazása;

3. megállapítja, hogy a Bizottság politikai szereplővé vált, nem pedig a Szerződések őrévé; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok a Szerződések urai, és ennek így is kell maradnia; úgy 
véli, hogy a Bizottság káros módon túllépett a Szerződések által ráruházott szerepkörön;

4. kéri az EU megreformálását, hogy az európai nemzetek és népek szuverenitását és 
identitását tiszteletben tartó Európává váljon; felszólítja az uniós intézményeket és a 
tagállamokat, hogy hagyjanak fel a gazdasági és politikai szempontból katasztrofális, 
„az eddigi legszorosabb unió” megvalósítására irányuló központosításra vonatkozó 
elképzelésükkel egy olyan korlátozottabb típusú európai együttműködés érdekében, 
amely tiszteletben tartja az uniós Szerződéseket, azoknak a nemzeti szuverenitásra, a 
demokráciára, az átláthatóságra, a szigorú szubszidiaritásra és az elszámoltathatóságra 
vonatkozó elveivel együtt;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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