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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Petíciós Bizottságot, mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

– tekintettel „A polgárok jogainak megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában” 

című, 2017. január 24-i, az uniós polgárságról szóló 2017. évi bizottsági jelentésre 

(COM(2017)0030), 

– tekintettel a demokratikus polgársággal és emberi jogokkal kapcsolatos oktatásról szóló 

chartára, 

– tekintettel az uniós polgárságról szóló, az Európai Bizottság által lefolytatott 2015. évi 

nyilvános konzultáció eredményeire, valamint az Eurobarométer választójogról és uniós 

polgárságról szóló 2015. évi felmérésének eredményeire, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, az Európai Unió működéséről szóló 

szerződésre és az Európai Unió Alapjogi Chartájára, 

– tekintettel a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság 

program létrehozásáról szóló 1381/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre, 

– tekintettel a koppenhágai kritériumokra, valamint azon uniós szabályokra 

(vívmányokra), amelyeket a tagjelölt ország teljesíteni köteles, ha csatlakozni kíván az 

Unióhoz, 

– tekintettel a Petíciós Bizottság által 2016-ban és 2017-ben szervezett meghallgatásokra, 

nevezetesen a LIBE és EMPL bizottságokkal „Az uniós polgárok helyzete és jogai az 

Egyesült Királyságban” címmel 2017. május 11-én közösen szervezett közös nyilvános 

meghallgatásra, „Az uniós polgárok szabad mozgása és belső piacon történő 

munkavállalása előtt álló akadályokról” címmel 2016. október 11-én szervezett 

nyilvános meghallgatásra, „A megkülönböztetés elleni küzdelem és a kisebbségek 

védelme” címmel 2017. május 4-én szervezett nyilvános meghallgatásra, valamint a 

Bizottsággal (Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság) és a LIBE, AFCO 

és JURI bizottságokkal „Uniós polgárság a gyakorlatban: közös értékeink, jogaink és a 

demokratikus részvétel” címmel 2016. március 15-én közösen szervezett közös 

nyilvános meghallgatásra, 

– tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő 

szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 

irányelvre, 

– tekintettel az Európai Parlament C. Tematikus Főosztálya megbízásából a LIBE és a 

PETI bizottság kérésére 2016-ban és 2017-ben készített„Az uniós polgárok és 

családtagjaik szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga előtt álló akadályok” című 

tanulmányra, 

– tekintettel az Európai Unió Tanácsának 2011. június 9-i 9166/3/11. és 9167/3/11 számú 
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következtetésére az értékelési folyamat lezárásáról, valamint Bulgáriának és 

Romániának a schengeni térséghez való csatlakozással kapcsolatos technikai 

felkészültségéről, 

– tekintettel az Egyesült Királyság miniszterelnöke által az Európai Tanácsnak 2017. 

március 29-én az EUSZ 50. cikkének (2) bekezdése alapján eljuttatott értesítésre, 

– tekintettel az Egyesült Királysággal az Európai Unióból való kilépésére vonatkozó 

bejelentése nyomán kezdődő tárgyalásokról szóló 2017. április 5-i állásfoglalására1, 

– tekintettel az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményére 

és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájára, 

– tekintettel az Európai Parlament C. Tematikus Főosztálya megbízásából a LIBE 

bizottság kérésére 2016-ban készített „A kisebbségek védelmét szolgáló átfogó uniós 

rendszer felé” című tanulmányra, 

– tekintettel az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni 

küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményére (isztambuli egyezmény), 

– tekintettel a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló, 2006. december 13-án, New 

Yorkban elfogadott, az EU által 2010. december 23-án ratifikált ENSZ-egyezményre, 

– tekintettel az „Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020: megújított 

elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt” című, 2010. november 

15-i bizottsági közleményre (COM(2016)-0636),  

– tekintettel a romák integrációjáról szóló bizottsági közleményekre (COM(2010)0133, 

COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, COM(2016)0424), beleértve a 

„Nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című közleményt 

(COM(2011)0173) is, 

– tekintettel a Bizottság „Az európai biztonsági stratégia megvalósítása a terrorizmus 

elleni küzdelem és a hatékony és valódi biztonsági unió előkészítésének érdekében” 

című, 2016. április 20-i közleményére (COM(2016)0230), 

– tekintettel a harmadik országokban képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli 

védelmét elősegítő koordinációs és együttműködési intézkedésekről és a 95/553/EK 

határozat hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2015/637 irányelvre, 

A. mivel a Lisszaboni Szerződés komoly előrelépéseket hozott az Unió polgárai számára 

azáltal, hogy megerősítette az uniós polgársághoz kapcsolódó jogokat és biztosítékokat, 

jogi értékkel ruházta fel az Európai Unió Alapjogi Chartáját, és a szabadságon, a 

biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget az uniós jogalkotás területére 

helyezte; 

B. mivel az Európai Unióról szóló szerződés rögzíti, hogy az Uniónak ki kell alakítania a 

szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget polgárai számára; 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0102. 
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C. mivel az emberi jogok európai chartájának 21. cikke értelmében tilos bármilyen, nemen, 

fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, 

nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti 

kisebbséghez tartozáson, tulajdonon, születésen, fogyatékosságon, életkoron vagy 

szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés; 

D. mivel politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Európai 

Uniónak küzdenie kell mindenfajta nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy 

meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetés ellen; mivel a megkülönböztetésmentesség elve az uniós polgárság 

elsődleges kifejeződése; 

E. mivel az egyenlő bánásmódhoz való jog az Európai Unió egyik alapelve és minden 

ember egyik alapvető joga; mivel az uniós polgárság létrehozásával az EUSZ 9. cikke 

határozottan kimondja, hogy az Unió tiszteletben tartja a polgárai közötti egyenlőség 

elvét, továbbá hogy az Unió intézményei, szervei és hivatalai valamennyi uniós polgárt 

egyenlő figyelemben részesítenek; mivel az uniós tagállamok állampolgárainak 

körülbelül 8%-a nemzeti kisebbségekhez tartozik, és körülbelül 10%-uk regionális vagy 

kisebbségi nyelvet beszél; mivel nincs olyan uniós jogi keret, amely garantálná 

kisebbséghez tartozásukból eredő jogaikat, és a lakóhelyük szerinti tagállamtól függően 

eltérő bánásmódban részesülhetnek; mivel különbség van a kisebbségek védelme és a 

megkülönböztetés elleni politikák között; mivel az egyenlő bánásmód nem kiváltság, 

hanem valamennyi polgár alapvető joga; 

F. mivel az uniós polgárságról szóló 2017. évi bizottsági jelentés szerint 2012 óta az 

emberek növekvő számban számolnak be ilyen vagy olyan megkülönböztető 

gyakorlatról; 

G. mivel az esélyegyenlőséggel foglalkozó szervek kiemelt szerepet játszanak a 

megkülönböztetés elleni küzdelemben, valamint az egyenlő bánásmódról szóló 

jogszabályok tényleges végrehajtásában; mivel hiányzik egy olyan európai norma, 

amely biztosítaná a nemzeti esélyegyenlőségi szervek számára, hogy kellően széles 

körű felhatalmazással, valamint a feladataik ellátásához szükséges anyagi és szervezeti 

függetlenséggel rendelkezzenek; 

H. mivel az uniós polgárság kiegészíti és nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot; 

mivel az EUMSZ 20. cikke előírja, hogy a valamely tagállam állampolgárságával 

rendelkező bármely személy egyúttal az Unió állampolgára is, mindazon jogokkal és 

kötelezettségekkel, amelyeket a Szerződések és az Alapjogi Charta rögzítenek; 

I. mivel a szabad mozgás az EU négy alapvető szabadságának egyike, amelyet a 

Szerződések az európai integráció talpköveként rögzítettek, és amely egyike az uniós 

polgárok által leginkább becsült jogoknak; 

J. mivel a szabad mozgáshoz való jog és annak gyakorlása az uniós polgárság központi 

eleme; mivel az EU polgárai még mindig több állandó vagy új akadályt tapasztalhatnak 

a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogaik gyakorlása során, mint például a 

túlzott iratbemutatási követelmények, a tartózkodási jog megszerzésére irányuló 

nehézkes eljárások, az egészségügyi ellátás igénybevételének nehézségei vagy a 

munkaerőpiachoz való hozzáférés megszerzésére, illetve a szakképesítés elismerésére 
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irányuló hosszadalmas eljárások; mivel néhány európai uniós állampolgárt az Unión 

belül kiutasítottak vagy kiutasítási végzést adtak ki ellenükben; 

K. mivel a schengeni térség létrehozása és a schengeni vívmányok uniós keretrendszerbe 

foglalása nagymértékben fokozza az EU-n belüli mozgás szabadságát, és az európai 

integrációs folyamat egyik legnagyobb eredménye; mivel az Európai Unió Tanácsa 

2011. június 9-i 9166/3/11. és 9167/3/11. számú következtetésében Bulgária és 

Románia esetében megerősítette az értékelési folyamat sikeres lezárását, valamint a 

schengeni térséghez való csatlakozásukoz szükséges technikai felkészültségüket; 

L. mivel a biztonság az uniós polgárok egyik kiemelt gondja; mivel az EU-nak biztosítania 

kell polgárai számára, hogy érezzék: szabadságuk védelemben részesül, biztonságuk 

pedig garantált a terület egészén, ugyanakkor gondoskodnia kell arról, hogy 

szabadságaik és jogaik egyenlő tiszteletben és védelemben részesülnek, miközben a 

terrorizmus olyan globális fenyegetést jelent, amely ellen az európai uniós polgárok 

biztonságának garantálása érdekében hatékony küzdelmet kell folytatni helyi, nemzeti 

és uniós szinten; 

M. mivel a Bizottság (EU) 2015/637 irányelvet kiegészítő hatásvizsgálata szerint mintegy 7 

millió uniós polgár utazik vagy él az Unión kívül olyan helyeken, ahol saját országuk 

nem rendelkezik nagykövetséggel vagy konzulátussal; mivel a képviselettel nem 

rendelkező uniós polgárok száma 2020-ra várhatóan legalább 10 millió főre nő; mivel 

az olyan nem uniós ország területén élő uniós polgárok, ahol a származásuk szerinti 

tagállam nem rendelkezik képviselettel, ugyanolyan feltételekkel jogosultak bármely 

másik tagállam diplomáciai vagy konzuli hatóságainak védelmét igénybe venni, mint az 

adott tagállam állampolgárai; 

N. mivel a Lisszaboni Szerződés megerősítette az uniós polgárságot, például az európai 

polgári kezdeményezés bevezetésével, amelynek segítségével a polgároknak 

lehetőségük nyílik uniós fellépés kérvényezésére; mivel az európai polgári 

kezdeményezés gyakorlati és jogi nehézségek elé állítja a szervezőket, nem váltotta be a 

jogalkotásra gyakorolt hatásával kapcsolatos reményeket; 

O. mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a csatlakozás előtt álló országok inkább hajlandóak 

tiszteletben tartani a demokráciával, jogállamisággal és alapvető jogokkal kapcsolatos 

koppenhágai kritériumokat, továbbá javítani a kisebbségek helyzetét; mivel jelenleg 

nincs olyan megfelelő keret, amely biztosítaná e kritériumok csatlakozás utáni 

teljesítését, és megvédené az uniós polgárokat a koppenhágai kritériumok 

megszegésének hatásaitól; 

P. mivel jelenleg a kötelezettségszegési eljárásokat leszámítva az EU csak mérsékelten 

hatásos eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy reagáljon a kisebbségek elleni hátrányos 

megkülönböztetés, rasszizmus és idegengyűlölet rendszeres és intézményes 

megnyilvánulásaira; mivel a kötelezettségszegési eljárások nem vonatkoznak az EU 

másodlagos jogának hatályán kívül eső fenyegetésekre; 

Q. mivel az EU roma polgárai képezik az EU-ban a legnagyobb és leginkább 

kiszolgáltatott kisebbségi csoportot; mivel a romák Európában többrétű 

diszkriminációval és társadalmi kirekesztettséggel szembesülnek; mivel az EU puha 

jogi eszközei, mint például a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere, 
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csupán korlátozott szerepet játszanak annak biztosításában, hogy a tagállamok betartsák 

a kisebbségek védelmével kapcsolatos alapvető emberi jogi előírásokhoz fűződő 

kötelezettségeiket, valamint a diszkrimináció intézményes megnyilvánulásai elleni 

küzdelemben; 

R. mivel a fogyatékossággal élő európai polgárok továbbra is számos akadályba ütköznek 

a munkaerőpiachoz, az oktatáshoz és képzéshez való hozzáférés során, sokkal inkább ki 

vannak téve az elszegényedés és a társadalmi kirekesztettség veszélyének, mint nem 

fogyatékos polgártársaik, és nehezen tudnak teljes mértékben részt venni a 

társadalomban és élvezni jogaikat; 

S. mivel a nők elleni erőszak az EU-ban még mindig széles körben elterjedt; mivel az EU-

nak és a tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell hozniuk, hogy 

támogassák és védjék a nők jogait; 

T. mivel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 25. cikke szerint „az Unió elismeri és 

tiszteletben tartja az idősek jogát a méltó és önálló élethez, a társadalmi és kulturális 

életben való részvételhez”; 

U. mivel a választójog elvesztése akadályt állíthat a származási országukból más 

tagállamba költöző állampolgárok elé más tagállamba költözésükhöz és az ottani 

letelepedéshez való joguk gyakorlása tekintetében; 

V. mivel a nemzetközi jog határain belül minden államnak szuverén joga eldönteni, hogy 

kik az állampolgárai; mivel a hontalan személyeket gyakran a fogva tartás és a 

nélkülözés veszélye fenyegeti; mivel szoros az összefüggés az uniós polgárság és a 

hontalanság között, mivel a tagállamokban élő hontalan személyek, akik tagállami 

állampolgárságot kapnak vagy akiknek tagállami állampolgárságát visszavonták, uniós 

polgársághoz juthatnak, de el is veszíthetik azt; 

W. mivel az Egyesült Királyság Európai Unióból való várható kilépésének egyik 

legfontosabb következménye az Európai Unióban élő brit állampolgárok, illetve az 

Egyesült Királyságban élő uniós polgárok jogállásával, jogaival és kötelességeivel 

kapcsolatos, a kilépés hatálybalépésének pillanatától kezdődően; 

X. mivel több millió polgár, akik éltek azzal a joggal, hogy az Egyesült Királyságban és az 

EU 27 tagállamában éljenek, családot alapítsanak, dolgozzanak, tanuljanak és nyugdíjba 

vonuljanak, és e jogok alapján az életüket meghatározó döntéseket hoztak, most a 

jövőjükkel kapcsolatban komoly bizonytalansággal és nyugtalansággal szembesülnek; 

1. felhívja az Európai Unió Tanácsát és az Európai Tanácsot, hogy tegyék lehetővé a 

technikai kritériumoknak megfelelő valamennyi ország számára a schengeni térséghez 

történő csatlakozást, hogy ezáltal az uniós polgárok élvezhessék a határellenőrzések 

által nem akadályozott szabad mozgáshoz való jogot; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen ellenőrizze a 2004/38/EK irányelv 

tagállamokban történő alkalmazását, és hozza meg a megfelelő intézkedéseket ahhoz, 

hogy felszámolja a mozgás szabadságának esetleges akadályait; üdvözli az uniós 

polgárok szabad mozgására vonatkozó e-tanulási eszközt, amely abban segíti a helyi 

közigazgatási szerveket, hogy jobban megértsék a szabad mozgással járó jogokat és 
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kötelezettségeket; 

3. emlékeztet rá, hogy a biztonságra vonatkozó uniós jogszabályoknak naprakésznek, 

ténylegesnek és hatékonynak kell lenniük a biztonságot veszélyeztető változó 

fenyegetések megelőzése, felderítése és a rájuk való válaszadás terén; felszólít az 

európai biztonsági stratégia minél előbbi végrehajtására, a függőben lévő jogszabályok 

véglegesítésére, a meglevő vonatkozó uniós eszközök érvényesítésére, valamint a 

tagállamok és az uniós ügynökségek közötti információcsere és koordináció 

hatékonyabbá tételére; üdvözli a Bizottság azon kezdeményezéseit, amelyek a 

tagállamok közötti biztonsági együttműködés megerősítésére irányulnak, és teljes 

mértékben támogatja a tagállamok közötti és az uniós ügynökségekkel történő 

hatékonyabb információcserét; hangsúlyozza az alapvető jogok maradéktalan 

tiszteletben tartásának fontosságát a terrorizmus elleni küzdelemben; hangsúlyozza, 

hogy az uniós polgárok hatékony védelméhez lényeges a biztonság területével 

kapcsolatos belső és külső uniós fellépés harmonizációja; 

4. felhívja az uniós intézményeket és tagállamokat, hogy fokozzák a valós és hatékony 

biztonsági unió kidolgozására irányuló erőfeszítéseiket, kitérve a terrorfenyegetés 

valamennyi dimenziójára; 

5. véleménye szerint a deradikalizációnak és a radikalizálódás megelőzésének abszolút 

prioritást kell élveznie az EU-ban, és határozottan fellép az oktatást, az önkéntes és 

kulturális tevékenységet és az ifjúsági munkát célzó egyedi, ágazatokon átívelő 

programok és a deradikalizációs programok megerősítésére az intézményekben, helyi 

közösségekben, civil társadalomban, vallási közösségekben és regionális 

önkormányzatokban; véleménye szerint e téren az átfogó szakpolitikát az igazságügyi 

szférában hosszú távra szóló proaktív deradikalizációs folyamatokkal kell kiegészíteni; 

hangsúlyozza a társadalmi befogadással kapcsolatos stratégiák és a diszkrimináció 

elleni küzdelmet szolgáló politikák kidolgozásának szükségességét; felhívja a 

tagállamokat a radikalizálódás holisztikus kezelésére és arra, hogy hasznosítsák a 

radikalizálódás felismerésével foglalkozó – a Bizottság kezdeményezésére létrehozott – 

hálózat tapasztalatait; hangsúlyozza, hogy a radikalizálódás megelőzését az uniós 

programok, például az európai strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020 vagy 

az „Európa a polgárokért” program által finanszírozott fellépések révén is lehet 

támogatni; 

6. hangsúlyozza, hogy az alapvető jogok védelme olyan kulcsfontosságú dimenzió, amely 

lehetővé teszi az uniós polgárok számára, hogy teljes mértékben részt vegyenek az Unió 

demokratikus életében; emlékeztet az Európai Parlament 2016. október 25-i 

állásfoglalására, amely a demokráciára, a jogállamiságra és az alapvető jogokra irányuló 

uniós paktum létrehozására1 tett javaslatot, amely kiegészítő eszközként szolgálhat az 

emberi jogok – többek között az állampolgári jogok – védelmének és érvényesítésének 

fejlesztése, valamint a polgárok uniós intézményekbe vetett bizalmának növelése terén; 

7. megjegyzi, hogy az uniós polgároknak jogukban áll az európai ombudsmanhoz fordulni, 

ami az európai polgárság által biztosított egyik legfontosabb jog; 

8. emlékeztet rá, hogy az európai ombudsman által 2013. január 1. és 2016. június 30. 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0409. 
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között kapott panaszok nagy része az átláthatóság állítólagos hiányára vonatkozott, 

amint azt a Bizottság „A hatékony uniós polgárság irányába történő 2013–2016 közötti 

előrehaladásról” című, 2017. január 24-i jelentésében kiemelte (COM(2017)0032); meg 

van győződve arról, hogy az uniós intézmények átláthatósága és integritása alapvető 

feltétele az uniós polgárok irányában a bizalom és a megbízhatóság kiépítésének, a 

polgárok és az EU közötti távolság csökkentésének, valamint annak, hogy a polgárok 

teljes mértékben élvezhessék és gyakorolhassák állampolgári jogaikat; rámutat, hogy a 

polgárok számára biztosítani kell a hozzáférést minden szükséges információhoz, és az 

információkat a legvilágosabb és legérthetőbb módon kell rendelkezésükre bocsátani; 

felkéri az összes uniós intézményt és szervet, hogy a fennálló hiányosságokat többek 

között az EUSZ 9. cikkében és 10. cikke (3) bekezdésében, az EUMSZ 15. cikkében, 

valamint az Alapjogi Charta 41–42. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban 

kezeljék; 

9. megjegyzi, hogy az állampolgári ismeretek oktatása és az interkulturális párbeszéd 

révén a polgárok jobban megértik a társadalmi és politikai részvétel jelentőségét, míg az 

emberi jogokkal kapcsolatos oktatás a jogaikra vonatkozó tudatosságukat növeli és 

megtanítja őket mások jogainak tiszteletben tartására; ösztönzi a tagállamokat, hogy a 

demokratikus állampolgársággal és az emberi jogokkal kapcsolatos oktatást illesszék be 

az iskolai tantervekbe, hogy a tanulókat ne csak ismeretekkel, tudással és hozzáértéssel 

ruházzák fel, hanem felkészítsék őket az emberi jogok, a demokrácia és jogállamiság 

védelme és előmozdítása terén történő cselekvésre is a társadalomban; 

10. felhív az (EU) 2015/637 irányelv teljes és tényleges végrehajtására az uniós polgárok 

konzuli védelmének biztosítása érdekében olyan harmadik országokban, amelyekben 

nincsenek tagállami képviseletek; 

11. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós sürgősségi úti okmány esetében tegyen javaslatot 

egy új, biztonságosabb formátumra az EU-n kívül élő, képviselettel nem rendelkező 

azon uniós polgárok számára, akiknek az útlevelét ellopták, az elveszett, megsemmisült 

vagy átmenetileg nem érhető el, ezáltal biztosítva, hogy e polgárok valóban 

hazautazhassanak; 

12. hangsúlyozza, hogy az európai polgári kezdeményezés az Európai Unióban a részvételi 

demokrácia egy innovatív eszköze, amelynek segítségével az állampolgároknak 

lehetőségük nyílik arra, hogy hangot adjanak törekvéseiknek, és alakítsák az uniós 

politikák kidolgozását; rámutat azonban, hogy az európai polgári kezdeményezés 

működésében jelentős hiányosságok tapasztalhatók, amelyeket kezelni kell annak 

érdekében, hogy javuljon a kezdeményezés eredményessége; aggodalmát fejezi ki a 

sikeres kezdeményezések Bizottság általi nyomon követésével kapcsolatban; 

13. hangsúlyozza, hogy a bűncselekmények és a terrorizmus áldozatai számára az egész 

EU-ban megkülönböztetés nélkül garantálni kell jogaik megfelelő szintjét, továbbá 

tisztelettel és méltó módon kell velük foglalkozni, és egyéni szükségleteikhez mérten és 

családjuk számára is meg kell kapniuk a megfelelő támogatást; hangsúlyozza, hogy 

egyre több az olyan európai polgár, aki nem a saját hazájában szenvedett el 

terrortámadást, ezért sürgősen felszólít arra, hogy a tagállamokban dolgozzanak ki 

olyan eljárásmódokat, amelyek révén a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 

2015/0281/EU irányelvvel összhangban terrortámadás esetén segítik az adott 
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tagállamban nem állampolgár uniós állampolgárokat; hangsúlyozza a terrorizmus 

áldozatainak védelméről szóló külön irányelv szükségességét; 

14. véleménye szerint az EUMSZ 2., illetve 9. cikkében a kisebbségekre és valamennyi 

uniós állampolgár egyenlőségére vonatkozóan megfogalmazottak gyakorlatba történő 

átültetése érdekében, valamint az uniós polgárságban rejlő potenciál kihasználása 

céljából az EU-nak fokoznia kell erőfeszítéseit az EU alapvető értékeit és a kisebbségek 

jogait illető védelem garantálása tekintetében; 

15. kiemeli, hogy az európai nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek évszázadok óta 

élnek a többségi kultúrákkal együtt és azok mellett; úgy véli, hogy ha az EU betartja az 

EUSZ-ben foglalt, Európa kulturális és nyelvi sokszínűségének tiszteletben tartására, 

megőrzésére és fokozására irányuló követelményt mind a tagállamokon belül, mind 

azok között, az nagy mértékben erősítené a polgárok és az európai projekt közötti 

kapcsolatokat; véleménye szerint az EU-nak magas szintű elvárásokat kell támasztania 

a kisebbségek védelme terén, kezdve a nemzetközi jogi eszközökben rögzített olyan 

standardokkal, mint az Európa Tanács által megfogalmazottak, és ezeket az elvárásokat 

szigorúan be kell építeni a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat az EU 

egészében garantáló jogi keretbe; ösztönzi valamennyi azon tagállamot, amely ezt még 

nem tette meg, hogy további késedelem nélkül ratifikálja a nemzeti kisebbségek 

jogainak védelméről szóló keretegyezményt és a Regionális és Kisebbségi Nyelvek 

Európai Chartáját, valamint jóhiszeműen hajtsák végre a Szerződéseket; emlékeztet arra 

is, hogy az EBESZ keretében kidolgozott elveket végre kell hajtani; 

16. sajnálja, hogy a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, 

életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 

alkalmazásáról szóló irányelvre irányuló 2008. évi javaslat kérdésében hosszú ideje nem 

történt előrehaladás; megismétli a Tanácsnak szóló felhívását, hogy a lehető 

leghamarabb fogadja el a javaslatot; 

17. megállapítja, hogy a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó „Jogok, egyenlőség és 

polgárság” program létrehozásáról szóló uniós rendelet kimondja, hogy az EUSZ 3. 

cikkének (3) bekezdésében meghatározott célkitűzés eléréséhez a programnak 

támogatnia és óvnia kell a gyermekek jogait; 

18. úgy véli, hogy a roma polgárok ellen hazájukban rendszeresen elkövetett hátrányos 

megkülönböztetés, valamint a szabad mozgáshoz és a másik tagállamban való 

tartózkodáshoz való joguk gyakorlása során történő kilakoltatások és kiutasítások 

ellentétesek az etnikai származáson alapuló megkülönböztetés tilalmával, valamint a 

szabad mozgáshoz és a másik tagállamban való tartózkodáshoz való joggal, és az uniós 

polgársághoz fűződő jogok alapját kérdőjelezik meg; felhívja a tagállamokat, hogy a 

születések anyakönyvezését megkülönböztetés nélkül végezzék, és haladéktalanul 

hozzanak korrekciós intézkedéseket valamennyi állampolgár azonosíthatóságának 

biztosítása érdekében annak elkerülése céljából, hogy a roma közösség tagjaitól 

megtagadják a valamennyi lényeges alapszolgáltatáshoz való hozzáférést; felhívja a 

tagállamokat, hogy helyi hatóságaik közvetítésével tevékenyen lépjenek fel minden 

egyes gyermek anyakönyvezésének biztosítása érdekében; felszólítja a Bizottságot, 

hogy értékelje és kövesse nyomon a tagállamokban fennálló helyzetet, ossza meg a 

bevált gyakorlatokat az olyan személyek azonosításával és védelmével kapcsolatban, 
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akik nem rendelkeznek elismert állampolgársággal és nem kaphatnak személyazonosító 

okmányokat, továbbá indítson figyelemfelhívó kampányokat a születési anyakönyvezés 

fontosságáról; 

19. üdvözli, hogy az uniós polgárságról szóló 2017. évi bizottsági jelentés prioritásként 

hangsúlyozza az állampolgárok részvételének fokozását és javítását; ugyanakkor 

sajnálattal állapítja meg, hogy a jelentés nem tesz említést a petíciós jogról, az európai 

ombudsmanhoz fordulás jogáról, sem a dokumentumokhoz való hozzáférés jogáról, sem 

pedig e jogok megerősítésének módjáról; 

20. elítéli a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) személyek 

irányában tanúsított megkülönböztetés és erőszak minden formáját; felszólítja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak el a homofóbiát és a transzfóbiát elítélő 

törvényeket és politikákat; ösztönzi a Bizottságot, hogy dolgozzon ki menetrendet az 

egyenlő jogok és lehetőségek biztosítása érdekében a szexuális irányultság és a nemi 

azonosság alapján, ugyanakkor tiszteletben tartva a tagállamok hatásköreit; 

21. hangot ad azon véleményének, hogy a média szabadsága és a nyílt internethez való 

szabad hozzáférés a demokrácia lényegi elemei; 

22. üdvözli, hogy 2017. június 13-án aláírták az EU csatlakozását az Európa Tanács nők 

elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló 

egyezményéhez; sajnálja azonban, hogy ez két területre korlátozódik – a 

büntetőügyekkel kapcsolatos igazságügyi együttműködésre, valamint a menedékjogra 

és a visszaküldés tilalmára –, ami jogi bizonytalanságot eredményez az uniós 

csatlakozás tekintetében; sürgeti a tagállamokat az Isztambuli Egyezmény 

ratifikálásával és végrehajtásával kapcsolatos tárgyalások felgyorsítására; hangsúlyozza, 

hogy az eredményesség érdekében a nők elleni erőszak elleni intézkedéseket a nők 

anyagi függetlenségét elősegítő fellépésekkel kell kiegészíteni; felhívja a Bizottságot, 

hogy a továbbiakban is foglalkozzon a nemi alapú gazdasági egyenlőtlenségekkel, 

valamint a munka és magánélet közötti egyensúllyal; 

23. elismeri, hogy az EU egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabályai megkövetelik 

nemzeti esélyegyenlőségi testületek létrehozását; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 

javaslatot a tagállamoknak szóló iránymutatásokra arra vonatkozóan, hogy e testületek 

miképpen működjenek, illetve hogyan garantálható függetlenségük, hatékonyságuk, 

hatáskörük és forrásaik – ideértve az EQUINET-et is –, amelyekre szükségük van 

ahhoz, hogy képesek legyenek a megkülönböztetés eseteit kezelni és az egyenlő 

bánásmódot előmozdítani; felhívja a nemzeti esélyegyenlőségi testületeket és az 

EQUINET-et, hogy hajtsák végre feladataikat és erősítsék együttműködésüket a 

megkülönböztetés felszámolása és az egyenlő bánásmód előmozdítása terén; emlékeztet 

a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó „Jogok, egyenlőség és polgárság” program 

fontosságára, amely további lehetséges támogatást adhat az alulról szerveződő 

diszkriminációellenes tevékenységek számára; felhívja a Bizottságot, hogy 

közleményben fogadja el  „Stratégiai szerepvállalását a nemek közötti egyenlőségért 

(2016–2019)”; emlékeztet rá, hogy az EU a nők és férfiak közötti egyenlőség elvén 

alapul, és hogy ezt az elvet csak akkor lehet érvényesíteni, ha valamennyi uniós 

szakpolitikában stratégiai alapon megjelenítik; megállapítja, hogy a többrétű 

megkülönböztetés aránytalanul érinti a nőket; ösztönzi a tagállamokat, hogy a 
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megkülönböztetés különböző okai és a nemek közötti metszéspontok fokozott 

figyelemmel kísérése érdekében működjenek együtt a regionális és helyi 

önkormányzatokkal, a bűnüldöző szervekkel, az egyenlőség előmozdításával foglalkozó 

nemzeti szervekkel és a civil társadalmi szervezetekkel; 

24. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat – mint a fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló egyezmény aláíróit –, hogy az uniós jogszabályokban juttassák érvényre 

az akadálymentességgel, a részvétellel, a megkülönböztetésmentességgel és az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos szempontokat annak érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő európai polgárok társaikkal azonos alapon élvezhessék alapvető 

jogaikat; 

25. felhívja a Bizottságot és tagállamokat, hogy használjanak fel valamennyi rendelkezésre 

álló pénzügyi, jogszabályi és támogató eszközt az idősbarát társadalom és az európai 

polgárok aktív időskorának előmozdítása érdekében, többek között befogadó 

munkaerőpiacokkal, innovatív és rugalmas munkaszervezéssel, minőségi egészségügyi 

ellátás biztosításával, valamint e-egészségügyi termékek és szolgáltatások 

bevezetésével; 

26. tudomásul veszi az Európai Szolidaritási Testület kezdeményezést, amely lehetőséget 

teremt a fiatalok számára, hogy saját hazájukban vagy külföldön önkéntes 

tevékenységet folytassanak vagy projektekben dolgozzanak, valamint üdvözli az 

Európai Segítségnyújtási Önkéntesség kezdeményezést, amelynek keretében az 

európaiak világszerte részt vehetnek a humanitárius segítségnyújtási programokban; 

27. úgy véli, hogy azon polgárok számára, akik másik uniós tagállamba költöznek és ott 

rendelkeznek lakóhellyel, biztosítani kell, hogy gyakorolhassák a származási országuk 

nemzeti választásán történő szavazáshoz való jogukat; felhívja azon tagállamokat, 

amelyek más tagállamban tartósan élő állampolgáraikat megfosztják választójoguktól, 

hogy e polgáraik számára könnyítsenek a feltételeken és tartsák fenn a nemzeti 

választáson történő szavazáshoz való jogukat; 

28. megismétli azon álláspontját, hogy a 27 EU-tagállam Egyesült Királyságban élő vagy 

korábban ott élt állampolgárai, valamint az Egyesült Királyságnak a 27 tagú EU-ban élő 

vagy korábban ott élt állampolgárai jogainak védelmét a kilépésről rendelkező 

megállapodásról szóló tárgyalások során abszolút prioritásként kell kezelni; úgy véli 

továbbá, hogy az Egyesült Királyság és az EU ezzel kapcsolatos kötelezettségeinek a 

kölcsönösségen, egyenlőségen, szimmetrián, megkülönböztetésmentességen, 

tisztességes bánásmódon, valamint az uniós jog integritásának tiszteletben tartásán kell 

alapulniuk, beleértve az Alapjogi Chartát és annak végrehajtási keretét. 
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