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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy:

– állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. véleménye szerint a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak elsősorban az Európai Uniót létrehozó szerződés 
(EUSZ) 2. cikkében rögzített uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések – mielőtt 
valamely tagállamban egyértelmű kockázat jelenne meg és be kellene indítani az EUSZ 
7. cikkének alkalmazását – megelőzését és kezelését kell célul kitűznie;

2. hangsúlyozza, hogy a jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a független és pártatlan 
bírósági rendszer; hangsúlyozza, hogy a bíróságok függetlenségének követelménye 
alapvető feltétele a hatékony jogvédelemhez és a tisztességes tárgyaláshoz való 
alapjognak, valamint annak, hogy az uniós jogból származtatott valamennyi jog 
garantáltan védelmet élvezzen; hangsúlyozza, hogy minden nemzeti bíróság egyúttal 
európai uniós bíróság is, amidőn az uniós jogot alkalmazza; aggasztja, hogy a 
jogállamiság elleni legutóbbi támadások elsősorban a bíróságok függetlenségének 
csorbítására tettek kísérletet;

3. hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatásban dolgozók képzése alapvető fontosságú az 
uniós jog helyes alkalmazása és végrehajtása, azaz a – kölcsönös bizalom és a 
jogállamiság elvein alapuló – európai közös jogi kultúra erősítése érdekében; 
véleménye szerint az európai igazságügyi képzésre irányuló jövőbeli stratégiának még 
nagyobb súlyt kell helyeznie a jogállamiság és a bírói függetlenség előmozdítására, 
valamint ki kell terjednie a készségfejlesztésre és nem jogi kérdésekre is annak 
érdekében, hogy a bírák felkészültebbek legyenek a nem kívánt nyomásgyakorlás 
elhárítására; 

4. megállapítja, hogy továbbra is jelentős különbségek állnak fenn a képzésekben való 
részvétel terén a tagállamok, illetve a különféle jogi foglalkozások között; felhívja a 
Bizottságot, hogy azonosítsa e különbségek okait, és kezelje ezeket a jövőbeli európai 
igazságügyi képzési stratégia keretében, továbbá értékelje e különbségek hatását a 
tagállamok igazságszolgáltatásának függetlenségére, minőségére és hatékonyságára;

5. rámutat az igazságügyi képzésben rejlő potenciálra a nemzeti bíróságok és az Európai 
Unió Bírósága közötti párbeszéd javítása szempontjából, különösen az előzetes 
döntéshozatalt alátámasztó referenciaanyagok felhasználása, valamint a szubszidiaritás 
és az uniós jog elsőbbségének elvei közötti kölcsönhatás tekintetében;

6. rámutat arra, hogy az EU tagállamok összehasonlítását lehetővé tevő igazságügyi 
eredménytáblájának és az uniós értékekről szóló éves nyomonkövetési jelentésnek – 
amely az egyes tagállamokban fennálló konkrét helyzetek alapos minőségi áttekintését 
adja – ki kellene egészíteniük egymást;

7. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a tagállamok által az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférés megkönnyítése céljából a polgárok rendelkezésére bocsátott ikt- és más 
eszközöket, különösen a fogyatékossággal élők vagy kiszolgáltatott csoportba tartozók 
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– például nemzeti kisebbségek tagjai vagy migránsok – esetében;

8. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja kiemelt figyelemmel, hogy a tagállamokban 
megfelelően finanszírozott jogsegélyrendszerek működnek-e, illetve vizsgálja a nyújtott 
jogi segítség minőségét, és értékelje, hogy jelenleg mely akadályok gátolják a 
jövedelemmel nem rendelkező polgárokat az igazságszolgáltatáshoz való tényleges 
hozzáférésben;

9. felhívja a Bizottságot annak áttekintésére, hogy a tagállamokban miképpen élnek a 
csoportos keresetek lehetőségével, és ezek miképpen javítanak – nevezetesen az 
eljárások hatékonysága és költségei tekintetében – a jogrendszerek hozzáférhetőségén;

10. hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek kritikus szerepet vállalnak a 
jogállamiság védelme érdekében a tagállamokban; felhívja a Bizottságot, hogy kövesse 
szorosan figyelemmel az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 
(EU) 2019/1937 irányelv átültetését és alkalmazását; 

11. véleménye szerint szükség van a tagállamok igazságügyi rendszereinek összetételében 
és szerkezetében makacsul fennálló, nemi hovatartozással kapcsolatos, illetve kulturális 
szakadékok kezelésére e rendszerek minőségének, hatékonyságának és 
függetlenségének javítása érdekében.


