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B9-0207/2021

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

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 5., 7. és 15. cikkére,

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

– tekintettel a Számvevőszéknek a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló, 2018. 
május 2-i európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról szóló 1/2018. sz. 
véleményére2,

– tekintettel az Európai Tanács 2020. december 11-én elfogadott következtetéseire3,

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

A. mivel az Unió az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a 
jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek 
jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul,

B. mivel az Unió hatásköreinek elhatárolására a hatáskör-átruházás elve az irányadó, ami 
következésképpen azt jelenti, hogy minden olyan hatáskör, amelyet a Szerződések nem 
ruháztak át az Unióra, a tagállamoknál marad;

C. mivel az EUSZ 2. cikke nem ruház semmilyen hatáskört az Unióra, csak felsorol 
bizonyos értékeket, amelyeket mind az Unió intézményeinek, mind tagállamainak 
tiszteletben kell tartaniuk, amikor a Szerződések révén az Unióra ruházott hatáskörökön 
belül és ezek elhatárolását nem érintve járnak el;

D. mivel a 2. cikk nem közvetlen hatállyal bíró rendelkezés, és nem alkalmazható az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 258–260. és 267. cikkében 
meghatározott eljárások szerint;

E. mivel az Unió értékeinek, így a jogállamiságnak a megsértésére hivatkozva csak abban 
az esetben lehet fellépni egy tagállammal szemben, ha az olyan tárgyban jár el, amelyre 
vonatkozóan a Szerződésekben foglalt konkrét hatáskör-meghatározási rendelkezések 
alapján az Unió rendelkezik hatáskörrel;

F. mivel a jogállamiság tagállamok általi tiszteletben tartása nem lehet tárgya az uniós 

1 HL L 433 I, 2020.12.22., 1. o.
2 HL C 291., 2018.8.17., 1. o.
3 https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf

https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf
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intézmények intézkedéseinek, függetlenül attól, hogy ezen intézkedés vonatkozásában 
fennáll-e konkrét hatáskör; ez alól az egyetlen kivételt az EUSZ 7. cikke szerinti eljárás 
jelenti;

G. mivel egyedül az EUSZ 7. cikke ír elő uniós hatáskört a jogállamiság mint uniós érték 
érvényesülésének ellenőrzésére olyan összefüggésben, amely nem kapcsolódik egy 
adott konkrét hatáskörhöz, vagy amely túlmutat e hatáskörön;

H. mivel az EUSZ 7. cikke nem teremt alapot az abban leírt eljárás továbbfejlesztéséhez 
vagy módosításához;

I. mivel a Bíróság jogállamisággal kapcsolatos hatásköre kizárólag az EUSZ 7. cikkében 
foglalt eljárási rendelkezések tiszteletben tartásának vizsgálatára korlátozódik, és 
kizárólag az érintett tagállam kérelmére;

J. mivel az uniós intézmények nem rendelkeznek arra vonatkozó hatáskörrel, hogy 
elfogadják az EUSZ 2. cikkében felsorolt értékek, különösen a jogállamiság fogalmának 
meghatározását, mivel a Szerződésekben nem ruházták rájuk ezt a hatáskört;

K. mivel a vonatkozó hatáskör hiányában az intézmények egy ilyen fogalommeghatározás 
elfogadásával sértenék a Szerződéseket, és a fogalommeghatározás ellentétes lenne a 
Szerződésekkel;

L. mivel az Európai Tanács adja az Uniónak a fejlődéséhez szükséges ösztönzést, és 
meghatározza annak általános politikai irányait és prioritásait;

M. mivel indokolt, hogy az Európai Tanács az EUSZ 15. cikke szerinti hatáskörének 
gyakorlása során következtetéseket fogad el az Unió fejlődésének ösztönzése végett;

N. mivel a következtetések nem ellentétesek a rendelettel, és nem állnak azzal 
ellentmondásban vagy azt nem módosítják;

O. mivel nem példa nélküli vagy szokatlan, hogy a Bizottság iránymutatásokat fogad el, 
amelyben meghatározza, hogyan fogja egy adott terület jogszabályait alkalmazni és 
végrehajtani, és a Bizottság azon döntése, hogy a rendelethez iránymutatásokat dolgoz 
ki és fogad el, nem jogellenes;

P. mivel az iránymutatásokban szereplő valamennyi értelmezés arra vonatkozó kijelentés 
lesz, hogy a Bizottság hogyan értelmezi a rendeletet;

Q. mivel a Bizottság feladatai ellátása során független, és az iránymutatások 
véglegesítéséig dönthet úgy, hogy nem javasol a rendelet alapján hozandó 
intézkedéseket;

1. hangsúlyozza, hogy az EU számára az EUSZ 7. cikke kínálja az egyetlen lehetőséget 
arra, hogy az uniós értékek tagállamok általi tiszteletben tartásával kapcsolatos 
ügyekben hitelesen beavatkozzon; hangsúlyozza, hogy az EUSZ 7. cikke teljes és 
kimerítő;

2. jogilag elfogadhatatlannak tartja egy de facto új jogállamiság-ellenőrzési mechanizmus 
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bevezetését, még akkor is, ha annak célja az uniós költségvetés védelme; rámutat arra, 
hogy ez nem akadályozza meg a költségvetés védelmét szolgáló jogi aktusok és 
intézkedések elfogadását;

3. emlékeztet a Bizottság nyilatkozatára, amely megerősíti, hogy a rendelet alkalmazása 
során a Bizottság elkötelezett lesz az Európai Tanács 2020. december 11-i 
következtetései mellett; emlékeztet arra, hogy a Bizottság iránymutatásokat szándékozik 
kidolgozni és elfogadni a rendelet általa történő alkalmazásának mikéntjére 
vonatkozóan;

4. tudomásul veszi az arra vonatkozó megállapodást, hogy a rendelet csak az új többéves 
pénzügyi keretben kezdődő költségvetési kötelezettségvállalások tekintetében lesz 
alkalmazandó;

5. tudomásul veszi az arra vonatkozó megállapodást, hogy a Bizottság az iránymutatások 
véglegesítéséig nem fog javaslatot tenni a rendelet szerinti intézkedésekre;

6. tudomásul veszi továbbá az arra vonatkozó megállapodást, hogy az iránymutatásokat a 
tagállamokkal szoros együttműködésben dolgozzák ki, és hogy az iránymutatásokat 
csak a Bíróság ítéletének meghozatalát követően véglegesítik annak érdekében, hogy az 
ítéletből eredő releváns elemeket be tudják építeni;

7. felhívja a Bíróságot, hogy tisztességes és pártatlan eljárás lefolytatását követően 
nyilvánítsa semmisnek a rendeletet;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


