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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós 
mechanizmus létrehozásáról
(2020/2072(INL))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 295. cikkére,

– tekintettel különösen az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére, 3. cikkének (1) 
bekezdésére, 3. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére, valamint 6., 7. és 11. 
cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a demokrácia, a 
jogállamiság és az alapvető jogok Unión belüli tiszteletben tartásával, és előmozdításával 
és védelmével kapcsolatos cikkeire, többek között annak 70., 258., 259., 260., 263. és 
265. cikkére,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésére és 5. cikkére, 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 295. cikkére, valamint a nemzeti 
parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. számú jegyzőkönyvre 
és a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. számú 
jegyzőkönyvre,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, 

– tekintettel a koppenhágai kritériumokra, valamint azon uniós szabályokra, amelyeket a 
tagjelölt országok teljesíteni kötelesek, ha csatlakozni kívánnak az Unióhoz (vívmányok),

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló ENSZ-
eszközökre és az ENSZ-egyezmények testületeinek joggyakorlatára,

– tekintettel az Európai Szociális Chartára, különösen annak E. cikkére,

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményre, az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatára, az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlésének, Miniszteri Bizottságának, emberi jogi biztosának és Velencei 
Bizottságának egyezményeire, ajánlásaira, határozataira és jelentéseire,

– tekintettel az Európa Tanács és az Európai Unió közötti 2007. május 23-i egyetértési 
megállapodásra,

– tekintettel a Velencei Bizottság 106. plenáris ülésén, 2016. március 18-án elfogadott, a 
jogállamiság kritériumait tartalmazó listára,

– tekintettel az Európa Tanács által a tagállamai számára „A demokrácia, a jogállamiság és 
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az emberi jogok tiszteletben tartása a Covid19 által előidézett egészségügyi válság 
keretében” címmel összeállított, 2020. április 7-i eszköztárra,

– tekintettel a partnerszervezetek által az Európa Tanács újságírók védelmének és 
biztonságának előmozdításával foglalkozó platformja számára készített 2020. évi éves 
jelentésre,

– tekintettel a Bizottság „Az Unión belüli jogállamiság megerősítése – Intézkedési terv” 
című, 2019. július 17-i közleményére (COM(2013)0343),

– tekintettel a Bizottság 2020. évi munkaprogramját tartalmazó 2020. január 29-i bizottsági 
közleményre (COM(2020)0027) és a Bizottság 2020. május 27-i módosított 
munkaprogramjára (COM(2020)440),

– tekintettel a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós 
mechanizmus létrehozásáról szóló, a Bizottságnak szóló ajánlásokat tartalmazó, 
2016. október 25-i állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Értékek Eszköze létrehozásának szükségességéről – az olyan civil 
társadalmi szervezetek támogatására, amelyek az Európai Unióban helyi és nemzeti 
szinten előmozdítják az alapvető értékeket – szóló, 2018. április 19-i állásfoglalására2,

– tekintettel a „Jogok és értékek” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2019. április 17-i jogalkotási 
állásfoglalására3,

– tekintettel a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmét szolgáló átfogó 
uniós mechanizmus szükségességéről szóló, 2018. november 14-i állásfoglalására4,

– tekintettel „Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben” című, 
2019. január 16-i állásfoglalására5,

– tekintettel az Európai Unióban, különösen Máltán és Szlovákiában a jogállamiság és a 
korrupció elleni küzdelem helyzetéről szóló, 2019. március 28-i állásfoglalására6,

– tekintettel az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetésről és 
gyűlöletbeszédről, többek között az LMBTI-mentes övezetekről szóló, 
2019. december 18-i állásfoglalására7, 

– tekintettel „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című, 2018. évi éves 
jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló, 2020. január 15-i 
állásfoglalására8,

1 HL C 215., 2018.6.19., 162. o.
2  HL C 390., 2019.11.18., 117. o
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0407.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0456.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0032.
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0328.
7 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0101.
8 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0007.
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– tekintettel az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése alapján Lengyelországgal és 
Magyarországgal kapcsolatban folyamatban lévő meghallgatásokról szóló, 
2020. január 16-i állásfoglalására9,

– tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló 
összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalására10,

– tekintettel a civil szervezetek közös, „A tervektől a lábnyomokig. A média szabadságának 
és pluralizmusának megóvása az európai jogállamisági mechanizmus révén” című 2020. 
áprilisi ajánlásaira,

– tekintettel a nemzeti emberi jogi intézmények európai hálózatának „A jogállamiság az 
Európai Unióban” című, 2020. május 11-i jelentésére, 

– tekintettel az emberi jogokkal és a demokráciával foglalkozó hálózat uniós belső emberi 
jogi politikával foglalkozó munkacsoportja által az érdekelt felekkel a jogállamiságról 
szóló jelentés kapcsán folytatott konzultáció keretében az Európai Bizottsághoz 2020. 
május 4-én benyújtott dokumentumra,

– tekintettel a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós 
mechanizmus létrehozásáról szóló, 2016. októberi jogalkotási saját kezdeményezésű 
jelentést kísérő uniós hozzáadottérték-felmérésre, 

– tekintettel a Parlament által a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmus uniós hozzáadott értékéről készített, 2020. áprilisi 
előzetes értékelésre,

– tekintettel eljárási szabályzata 47. és 54. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményeire,

– tekintettel az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9/2020), 

A. mivel az Európai Unió, az Európai Unióról szóló Szerződés (EUSZ) 2. cikkében 
rögzítettek alapján 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; mivel ezek olyan értékek, amelyek 
közösek a tagállamokban, és amelyekhez valamennyi tagállam szabadon csatlakozott;

B. mivel az előző évtizedben több tagállamban is ádáz módon támadták az uniós értékeket; 
mivel a nemzetközi összehasonlítások és a Parlament állásfoglalásai a demokrácia 
jelentős hanyatlásáról tanúskodnak, különösen Magyarországon és Lengyelországban; 
mivel a Parlament 2016 óta átfogó, megelőző és tényeken alapuló nyomon követésre 
szólít fel ezen a területen a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmus révén; 

C. mivel az EUSZ 2. cikkében említett értékek megsértése gyengíti az európai projekt 

9 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0014.
10 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.
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kohézióját, valamennyi uniós polgár jogait és a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat;

D. mivel a Bizottság éppen előkészíti a jogállamiságról szóló éves jelentés közzétételét, 
amelyet az Alapjogi Charta végrehajtására irányuló stratégia és az európai demokráciára 
vonatkozó cselekvési terv követ;

E. mivel a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló rendelet elfogadását 
követően nélkülözhetetlen eszközzé válna a jogállamiság Unión belüli védelme 
szempontjából;

F. mivel minden nyomonkövetési mechanizmusba szorosan be kell vonni a demokrácia, a 
jogállamiság és az alapvető jogok védelme és előmozdítása terén aktív érdekelt feleket, 
beleértve a civil társadalmat, az Európa Tanácsot és az ENSZ szerveit, az Európai Unió 
Alapjogi Ügynökségét, a nemzeti emberi jogi intézményeket, a nemzeti parlamenteket és 
a helyi hatóságokat; 

G. mivel a Parlament, a Bizottság és a Tanács közös politikai felelősséggel tartozik az uniós 
értékek tiszteletben tartásáért, a Szerződések által rájuk ruházott hatáskörök keretein 
belül; mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 295. cikkén alapuló 
intézményközi megállapodás biztosítaná a három intézmény e tekintetben való 
együttműködésének megkönnyítéséhez szükséges intézkedéseket; mivel az EUMSZ 295. 
cikke értelmében a három intézmény bármelyike javasolhat ilyen megállapodást; 

1. hangsúlyozza, hogy az Uniónak sürgősen szilárd és pozitív menetrendet kell kidolgoznia 
a demokrácia, a jogállamiság és a valamennyi polgárt megillető alapvető jogok védelme 
és megerősítése érdekében; kitart amellett, hogy az Uniónak továbbra is a szabadság és a 
jog bajnokának kell maradnia Európában és a világban;

2. figyelmeztet arra, hogy az Unió alapértékeinek példátlan és egyre súlyosbodó válságával 
néz szembe, amely veszélyezteti hosszú távú fennmaradását mint demokratikus 
békeprojekt; mélységesen aggasztja az autokratikus és illiberális tendenciák erősödése és 
megszilárdulása, amit tovább súlyosbít a Covid19-világjárvány és a gazdasági recesszió, 
valamint a korrupció és az állam foglyul ejtése számos tagállamban; hangsúlyozza, hogy 
ez a tendencia veszélyt jelent az Unió jogrendjének kohéziójára, egységes piacának 
működésére, közös politikáinak hatékonyságára és nemzetközi hitelességére;

3. elismeri, hogy az Unió strukturálisan továbbra sem képes megbirkózni a tagállamokban 
a demokrácia és a jogállamiság visszaesésével; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács 
nem tud érdemi előrelépést tenni az uniós értékek érvényesítése terén az EUSZ 7. cikke 
szerinti folyamatban lévő eljárásokban; aggodalommal veszi tudomásul az Unió 
eszköztárának szétdarabolt jellegét ezen a területen;

4. üdvözli a Bizottságnak a jogállamiságról szóló éves jelentéssel kapcsolatos munkáját; 
megjegyzi azonban, hogy ez nem fedi le a demokrácia és az alapvető jogok területeit; 
megismétli, hogy szükség van egy olyan jogi aktusban rögzített átfogó ellenőrzési 
mechanizmusra, amely a Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot átlátható és rendezett 
folyamatra kötelezi, egyértelműen meghatározott felelősségekkel, annak érdekében, hogy 
az uniós értékek védelme és előmozdítása az uniós menetrend állandó és látható részévé 
váljon;
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5. a Parlament 2016. évi javaslata és a Bizottság 2020. évi jogállamisági jelentése alapján 
javasolja egy, a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó 
uniós mechanizmus (a továbbiakban: mechanizmus) létrehozását, amelyet a Parlament, a 
Tanács és a Bizottság közötti intézményközi megállapodás szabályozna, amely az EUSZ 
2. cikkének valamennyi vonatkozását lefedő, az uniós értékek éves nyomonkövetési 
ciklusából áll, és amely egyenlő, objektív és méltányos módon alkalmazandó valamennyi 
tagállamra; 

6. hangsúlyozza, hogy az éves ellenőrzési ciklusnak országspecifikus ajánlásokat kell 
tartalmaznia, a végrehajtásra vonatkozó határidőkkel és célokkal együtt, amelyeket a 
következő éves vagy sürgős jelentésekben nyomon kell követni; hangsúlyozza, hogy az 
ajánlások végrehajtásának elmulasztását konkrét uniós végrehajtási intézkedésekhez kell 
kötni;

7. rámutat arra, hogy a mechanizmusnak meg kell szilárdítania és fel kell váltania a meglévő 
eszközöket, különösen az éves jogállamisági jelentést, a Bizottság jogállamisági keretét, 
a Tanács jogállamisági párbeszédét, valamint az együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmust, ugyanakkor fokoznia kell az egyéb rendelkezésre álló eszközökkel való 
kiegészítő jelleget és koherenciát, ideértve az EUSZ 7. cikke szerinti kötelezettségszegési 
eljárásokat, a költségvetési feltételrendszert, amint hatályba lép, valamint az európai 
szemesztert; úgy véli, hogy az éves ellenőrzési ciklus képes teljesíteni az együttműködési 
és ellenőrzési mechanizmus Bulgáriára és Romániára vonatkozó célkitűzéseit, 
hozzájárulva ezáltal az összes tagállammal szembeni egyenlő bánásmódhoz; úgy véli, 
hogy a három intézménynek az éves ellenőrzési ciklus megállapításait fel kell használnia 
az EUSZ 7. cikkének és a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá 
vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló (EU) 2020/xxxx 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek11 az alkalmazása céljából;

8. emlékeztet a civil társadalom, a nemzeti emberi jogi intézmények és más érintett 
szereplők nélkülözhetetlen szerepére az éves ellenőrzési ciklus valamennyi szakaszában, 
a hozzájárulástól a végrehajtás elősegítéséig; rámutat, hogy a nemzeti emberi jogi 
intézmények akkreditációs státusza és a civil társadalom mozgástere értékelési 
mutatókként szolgálhat; úgy véli, hogy a nemzeti parlamenteknek nyilvános vitákat kell 
tartaniuk, és állást kell foglalniuk az ellenőrzési ciklus eredményeiről;

9. megerősíti a Parlament szerepét az EUSZ 7. cikkével összhangban az uniós értékeknek 
való megfelelés ellenőrzésében; ismételten kéri, hogy a Parlament legyen jelen a 7. cikk 
szerinti meghallgatásokon, amikor a Parlament kezdeményezte az eljárást; úgy véli, hogy 
az intézményközi megállapodással alátámasztott mechanizmus biztosítja a jobb 
koordinációhoz szükséges keretet;

10. azon a véleményen van, hogy hosszú távon az Unió saját alkotmányos alapjainak 
előmozdítására és védelmére irányuló képességének megerősítéséhez módosítani kell a 
Szerződést; várakozással tekint az Európa jövőjéről szóló konferencia ezzel kapcsolatos 
megfontolásai és következtetései elé; 

11. határozottan úgy véli, hogy az uniós értékek válságának kezelése – többek között a 

11 [xxxx helyett ide beillesztendő a 2018/136(COD) végleges száma és kijavítandó a HL-ra való hivatkozás 
a lábjegyzetben] HL C ..., ........., .. o.
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javasolt mechanizmus révén – a tagállamok közötti kölcsönös bizalom helyreállításának 
előfeltétele, ami lehetővé teszi, hogy az Unió mint egész fenntartsa és továbbvigye az 
összes közös politikát; 

12. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az EUMSZ 295. cikkével összhangban 
haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a Parlamenttel az intézményközi 
megállapodásról; úgy véli, hogy a mellékletben foglalt javaslat megfelelő alapul szolgál 
az ilyen tárgyalásokhoz;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és az ezt kísérő ajánlást a 
Bizottságnak és a Tanácsnak.
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MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ

Javaslat az uniós értékek megerősítéséről szóló intézményközi megállapodásra

AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÉS AZ EURÓPAI 
BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 295. cikkére,

mivel:

(1) az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke értelmében az Unió az emberi méltóság 
tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint 
az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben 
tartásának értékein alapul.

(2) Az EUSZ 49. cikke értelmében az uniós értékek tiszteletben tartása és az azok 
előmozdítása iránti elkötelezettség az uniós tagság alapvető feltétele. Az EUSZ 7. 
cikkével összhangban az uniós értékek valamely tagállam általi súlyos és tartós 
megsértése az adott tagállam kormányának képviselőjét a Tanácsban megillető szavazati 
jog felfüggesztését vonhatja maga után. Az uniós értékek tiszteletben tartása képezi a 
tagállamok közötti magas szintű bizalom és kölcsönös bizalom alapját.

(3) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság (a továbbiakban: a három intézmény) 
elismeri az uniós értékek tiszteletben tartásának kiemelkedő fontosságát. Az Unió 
megfelelő működéséhez és az EUSZ 3. cikkében meghatározott célkitűzéseinek 
eléréséhez tiszteletben kell tartani az uniós értékeket. A három intézmény a kölcsönös 
lojális együttműködés mellett kötelezte el magát az uniós értékek előmozdításának és 
tiszteletben tartásának biztosítása érdekében.

(4) A három intézmény elismeri, hogy ésszerűsíteni kell és meg kell erősíteni az uniós 
értékeknek való megfelelés előmozdítását célzó meglévő eszközöket. Ezért átfogó 
intézményközi mechanizmust kell létrehozni a három intézmény közötti koordináció 
javítása és a korábbi kezdeményezések megszilárdítása érdekében. A Bel- és Igazságügyi 
Tanács 2013. június 6–7-i következtetéseivel összhangban egy ilyen mechanizmusnak 
„átlátható módon, objektíven összeállított, összehasonlított és elemzett bizonyítékok 
alapján, valamint a tagállamok közötti egyenlő bánásmód elve alapján” kell működnie.

(5) A három intézmény egyetért abban, hogy az uniós értékek előmozdításának és 
tiszteletben tartásának megerősítése érdekében szükség van az uniós értékek éves 
nyomonkövetési ciklusára. Az éves ellenőrzési ciklusnak átfogónak, objektívnek, 
pártatlannak és bizonyítékokon alapulónak kell lennie, és azt valamennyi tagállamra 
egyformán és méltányosan kell alkalmazni. Az éves ellenőrzési ciklus elsődleges célja, 
hogy megelőzze az uniós értékek megsértését és az azoknak való meg nem felelést, 
ugyanakkor közös alapot biztosítson a három intézmény egyéb intézkedéseihez. A három 
intézmény abban is megállapodik, hogy az átfedések elkerülése és az általános 
hatékonyság megerősítése érdekében ezt az intézményközi megállapodást az uniós 
értékek előmozdításával és tiszteletben tartásával kapcsolatos meglévő eszközök és 
kezdeményezések – különösen az éves jogállamisági jelentés, a Tanács éves 
jogállamisági párbeszéde és a Bizottság jogállamisági kerete – integrálására használják.
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(6) Az éves nyomonkövetési ciklus egy előkészítő szakaszból, az uniós értékekről szóló, 
ajánlásokat is tartalmazó éves nyomonkövetési jelentés közzétételéből, valamint egy 
nyomonkövetési szakaszból áll. Az éves ellenőrzési ciklust az átláthatóság és a nyitottság 
szellemében kell lefolytatni.

(7) A három intézmény osztja azt a nézetet, hogy a Bulgáriára és Romániára vonatkozó 
együttműködési és ellenőrzési mechanizmust jelenlegi formájában meg kell szüntetni a 
feladatok megkettőzésének elkerülése és az összes tagállammal szembeni egyenlő 
bánásmód megerősítése érdekében. Az éves ellenőrzési ciklusnak ezért a 2006/928/EK1 
és a 2006/929/EK2 bizottsági határozat helyébe kell lépnie, és többek között Bulgária és 
Románia tekintetében teljesítenie kell az említett határozatok célkitűzéseit. Ez az 
intézményközi megállapodás nem érinti a 2005. évi csatlakozási okmányt és különösen 
annak 37. és 38. cikkét.

(8) Az éves ellenőrzési ciklusnak továbbá ki kell egészítenie az uniós értékek 
előmozdításával és megerősítésével kapcsolatos egyéb eszközöket, és összhangban kell 
állnia azokkal. A három intézmény vállalja, hogy az éves ellenőrzési jelentések 
megállapításait felhasználja annak értékeléséhez, hogy fennáll-e az egyértelmű veszélye 
annak, hogy egy tagállam súlyosan vagy tartósan megsérti az EUSZ 7. cikke szerinti uniós 
értékeket. Hasonlóképpen, a három intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy az (EU) 
2020/xxxx európai parlamenti és tanácsi rendelet3 5. cikkével összhangban felhasználja 
az éves monitoringjelentés megállapításait annak értékelése során, hogy vannak-e 
általános hiányosságok a jogállamiság tekintetében a tagállamokban. A három intézmény 
egyetért abban, hogy az éves ellenőrzési jelentéseknek általánosabban kell vezérelniük 
fellépéseiket az uniós értékek tekintetében.

(9) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 295. cikkével összhangban ez 
az intézményközi megállapodás kizárólag az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
közötti együttműködés megkönnyítésére szolgáló szabályokat határoz meg, és az EUSZ 
13. cikkének (2) bekezdésével összhangban ezek az intézmények a Szerződésekben rájuk 
ruházott hatáskörök határain belül, az ott meghatározott eljárások, feltételek és célok 
szerint járnak el. Ez az intézményközi megállapodás nem sérti az Európai Bíróság 
előjogait az uniós jog hivatalos értelmezése tekintetében,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. CÉLKITŰZÉSEK

1. A három intézmény megállapodik abban, hogy az EUSZ 2. cikkével összhangban 
koordinál és együttműködik az uniós értékek tiszteletben tartásának előmozdítása és 

1 A Bizottság 2006. december 13-i határozata a Romániában felállítandó együttműködési, valamint az 
igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem területén érvényes külön értékelési kritériumok 
teljesítése terén elért haladást ellenőrző mechanizmus létrehozásáról (HL L 354., 2006.12.14., 56. o.).

2 A Bizottság 2006. december 13-i határozata a Bulgáriában felállítandó együttműködési, valamint az 
igazságügyi reform, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén érvényes külön 
értékelési kritériumok teljesítése terén elért haladást ellenőrző mechanizmus létrehozásáról (HL L 354., 
2006.12.14., 58. o.).

3 [xxxx helyett ide beillesztendő a 2018/136(COD) végleges száma és kijavítandó a HL-ra való hivatkozás 
a lábjegyzetben] Az Európai Parlament és a Tanács (EU).../... rendelete a tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről (HL 
C..., ......, ... o.).



PR\1207632HU.docx 11/14 PE653.810v01-00

HU

megerősítése céljából.

II. ÉVES NYOMONKÖVETÉSI CIKLUS

2. A három intézmény megállapodik abban, hogy őszinte és kölcsönös együttműködés 
keretében éves nyomon követési ciklust szervez az uniós értékekről, amely az uniós értékek 
területeivel kapcsolatos kérdésekre és bevált gyakorlatokra terjed ki. Az éves nyomonkövetési 
ciklus egy előkészítő szakaszból, az uniós értékekről szóló, ajánlásokat is tartalmazó éves 
nyomonkövetési jelentés közzétételéből, valamint egy nyomonkövetési szakaszból áll.

3. A három intézmény megállapodik az uniós értékekkel foglalkozó állandó 
intézményközi munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) létrehozásáról. A munkacsoport 
az éves ellenőrzési ciklusban elősegíti a három intézmény közötti koordinációt és 
együttműködést. A munkacsoport felkéri az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét, hogy vegyen 
részt ülésein. A munkacsoport rendszeresen konzultál független szakértőkkel is.

Előkészítő szakasz

4. A Bizottság évente célzott konzultációt szervez az érdekelt felekkel, hogy információkat 
gyűjtsön az éves jelentéshez. Az érdekelt felekkel folytatott konzultációra minden év első 
negyedévében kerül sor. A konzultációnak átláthatónak kell lennie, és a munkacsoport által 
elfogadott egyértelmű és szigorú módszertanon kell alapulnia. A módszertannak minden 
esetben megfelelő formában tartalmaznia kell a 2006/928/EK és a 2006/929/EK bizottsági 
határozatok mellékleteiben felsorolt referenciaértékeket.

5. Az érdekelt felekkel folytatott konzultáció lehetőséget biztosít a civil társadalmi 
szervezeteknek, szakmai szövetségeknek és hálózatoknak, az Európa Tanács szerveinek, az 
uniós intézményeknek, szerveknek, hivataloknak és ügynökségeknek, valamint a 
tagállamoknak, beleértve a nemzeti parlamenteket és a helyi hatóságokat, hogy hozzájáruljanak 
az éves jelentéshez. A Bizottság az érdekelt felek által szolgáltatott információkat belefoglalja 
az éves jelentésbe. A Bizottság az éves jelentés közzétételét megelőzően honlapján közzéteszi 
a konzultációval kapcsolatos észrevételeit.

6. A Bizottság az éves jelentés elkészítésekor a rendelkezésére álló valamennyi 
információra támaszkodik. E tekintetben különösen fontosak az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége, az Európa Tanács – beleértve a Velencei Bizottságot és a Korrupció Elleni 
Államok Csoportját –, valamint a vonatkozó tanulmányokat készítő egyéb nemzetközi 
szervezetek jelentései és adatai.

7. A három intézmény bármelyikének kijelölt képviselői számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy korlátozott számú tényfeltáró látogatást tegyenek a tagállamokban annak 
érdekében, hogy további információkat szerezzenek és tisztázzák az uniós értékek helyzetét az 
érintett tagállamokban. A Bizottság a megállapításokat belefoglalja az éves jelentésbe.

8. A Bizottság tájékoztatja a munkacsoportot az előkészítő szakasz során elért haladásról.

Éves jelentés és ajánlások

9. A Bizottság az éves jelentést az előkészítő szakaszban összegyűjtött információk 
alapján készíti el. Az éves jelentésnek ki kell terjednie az uniós értékekhez kapcsolódó pozitív 
és negatív fejleményekre a tagállamokban. Az éves jelentésnek pártatlannak kell lennie, 
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objektíven összeállított bizonyítékokon kell alapulnia, és tiszteletben kell tartania a tagállamok 
közötti egyenlő bánásmódot. A jelentéstétel mélységének tükröznie kell a szóban forgó helyzet 
súlyosságát.

10. Az éves jelentés kifejezetten a tagállamokra vonatkozó ajánlásokat tartalmaz az uniós 
értékek megerősítése céljából. Az ajánlásokban meg kell határozni a végrehajtásra vonatkozó 
konkrét célokat és határidőket. Az ajánlások figyelembe veszik a tagállamok politikai és jogi 
rendszereinek sokféleségét. Az ajánlások végrehajtását az egymást követő éves jelentésekben 
vagy adott esetben sürgős jelentésekben kell értékelni.

11. Az éves jelentést, annak ajánlásaival együtt, minden év szeptemberében közzé kell 
tenni. A közzététel időpontját a munkacsoportban részt vevő három intézmény egymással 
egyeztetve dönti el.

Nyomon követés

12. Az Európai Parlament és a Tanács legkésőbb a közzététel időpontjától számított két 
hónapon belül megvitatja az éves jelentés tartalmát. A jelentést nyilvánosságra kell hozni. A 
Parlament és a Tanács állásfoglalások és következtetések formájában elfogadja az éves 
jelentéssel kapcsolatos álláspontját. A nyomon követés részeként az Európai Parlament és a 
Tanács értékeli és mérlegeli, hogy a tagállamok milyen mértékben hajtották végre a korábbi 
ajánlásokat. A három intézmény törekszik az éves jelentésről szóló vita előmozdítására a 
tagállamokban, különösen a nemzeti parlamentekben.

13. Az éves jelentés megállapításai alapján a Bizottság saját kezdeményezésére vagy az 
Európai Parlament vagy a Tanács kérésére párbeszédet kezdhet egy vagy több tagállammal, 
beleértve a nemzeti parlamenteket és a helyi hatóságokat is, az ajánlások végrehajtásának 
megkönnyítése céljából. A Bizottság rendszeresen jelentést tesz a párbeszéd előrehaladásáról. 
A Bizottság különböző tevékenységeken keresztül bármikor technikai segítséget nyújthat a 
tagállamoknak. Az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel együttműködve parlamentközi 
vitát szervez az éves jelentés megállapításairól.

14. A Bizottság EUMSZ 258. cikke szerinti hatásköreinek, valamint az Európai Parlament 
és a Bizottság azon jogának sérelme nélkül, hogy az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban indokolással ellátott javaslatot nyújtson be a Tanácsnak, a három intézmény 
megállapodik abban, hogy az éves jelentéseknek iránymutatásul kell szolgálniuk az uniós 
értékekre vonatkozó tevékenységeikhez.

Sürgős jelentés

15. Amennyiben egy vagy több tagállamban a helyzet az uniós értékek közvetlen és súlyos 
sérelmét idézi elő, az Európai Parlament vagy a Tanács kivételesen felkérheti a Bizottságot, 
hogy készítsen sürgős jelentést a helyzetről. A Bizottság a jelentést a munkacsoporttal 
konzultálva készíti el. A Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kérését követően 
legkésőbb két hónapon belül nyilvánosságra hozza a sürgős jelentést. A sürgős jelentés 
megállapításait bele kell foglalni a következő éves jelentésbe. A sürgős jelentés ajánlásokat 
fogalmazhat meg az uniós értékeket fenyegető közvetlen veszély kezelésére.

III. MÁS ESZKÖZÖKKEL VALÓ KIEGÉSZÍTŐ JELLEG

16. A három intézmény elismeri az éves ellenőrzési ciklus és az uniós értékek védelmét és 
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előmozdítását szolgáló egyéb mechanizmusok – különösen az EUSZ 7. cikkében és az (EU) 
2020/xxxx rendeletben meghatározott eljárás – egymást kiegészítő jellegét. A három intézmény 
vállalja, hogy az uniós politikákban figyelembe veszi ezen intézményközi megállapodás 
célkitűzéseit.

17. Amennyiben az éves jelentés egy vagy több uniós érték tekintetében rendszerszintű 
hiányosságokat tár fel, a három intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződések által 
rájuk ruházott hatáskörükön belül haladéktalanul meghozza a megfelelő intézkedéseket. A 
három intézmény többek között mérlegelheti, hogy a magas szintű kölcsönös bizalmat igénylő 
uniós politikák fenntarthatók-e az éves jelentésben azonosított rendszerszintű hiányosságok 
fényében. 

18. Az e megállapodással létrehozott éves ellenőrzési ciklus felváltja a 2006/928/EK 
bizottsági határozattal létrehozott, az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem 
területén meghatározott kritériumok teljesítése terén Románia által elért haladásra vonatkozó 
együttműködési és ellenőrzési mechanizmust, valamint a 2006/929/EK bizottsági határozattal 
létrehozott, az igazságügyi reform, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelem területén meghatározott kritériumok teljesítése terén Bulgária által elért haladásra 
vonatkozó együttműködési és ellenőrzési mechanizmust, és teljesíti többek között az említett 
határozatok célkitűzéseit. A Bizottság ezért vállalja, hogy ezeket a határozatokat megfelelő 
időben hatályon kívül helyezi.

Az EUSZ 7. cikkére vonatkozó közös szabályok

19. A három intézmény vállalja, hogy az éves ellenőrzési jelentések megállapításait 
felhasználja annak értékeléséhez, hogy fennáll-e az egyértelmű veszélye annak, hogy egy 
tagállam súlyosan vagy tartósan megsérti az EUSZ 7. cikke szerinti uniós értékeket.

20. Az EUSZ 7. cikkén meghatározott eljárás átláthatóságának és hatékonyságának 
fokozása érdekében a három intézmény megállapodik annak biztosításában, hogy az EUSZ 7. 
cikkének bekezdése szerinti javaslatot kezdeményező intézmény részt vehessen a 
meghallgatáson, amennyiben a javaslatot előterjesztik, és az eljárás minden szakaszában 
konzultálnak vele. A három intézmény megállapodik abban, hogy a munkacsoport keretében 
rendszeresen konzultálnak egymással az EUSZ 7. cikke alapján indított meglévő és lehetséges 
eljárásokról.

A költségvetési feltételrendszerre vonatkozó közös rendelkezések

21. Hasonlóképpen, a három intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy az (EU) 2020/xxxx 
rendelet 5. cikkével összhangban felhasználja az éves monitoringjelentés megállapításait annak 
értékelése során, hogy vannak-e általános hiányosságok a jogállamiság tekintetében a 
tagállamokban.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. A három intézmény megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy 
rendelkezésükre álljanak az e megállapodás megfelelő végrehajtásához szükséges eszközök és 
források.

23. A három intézmény közösen és rendszeres időközönként nyomon követi e 
megállapodás végrehajtását, mind politikai szinten éves egyeztetések révén, mind technikai 
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szinten a munkacsoport keretében.

24. Ez a megállapodás az aláírásának napján lép hatályba.


