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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. kiemeli a jogállamiság saját országukban történő megsértése és az ilyen jogsértések 
életükre gyakorolt következményei miatt az érintett polgárok által benyújtott petíciók 
magas számát; hangsúlyozza, hogy az uniós polgárok jogainak teljes körű védelme csak 
akkor biztosítható Unió-szerte, ha valamennyi tagállam tiszteletben tartja a jogállamiság 
valamennyi alapelvét, mivel az egyik tagállamban tapasztalható hiányosságok hatással 
vannak a többi tagállamra és az Unió egészére;

2. megjegyzi , hogy a Parlament ismételt kérései ellenére a Bizottság 2020. évi 
jogállamisági jelentése nem terjed ki a demokrácia és az alapvető jogok területére; 
felhívja a Bizottságot, hogy következő jelentésében gondoskodjon az Unió valamennyi 
alapértékének egyenlő kezeléséről; úgy véli, hogy a teljes hitelesség garantálása 
érdekében a Bizottságnak független szakértőket is be kell vonnia ebbe az éves 
gyakorlatba, és egyértelműen meg kell határoznia a feltárt hiányosságok nyomon 
követésére irányuló intézkedéseket;

3. bírálja, hogy az EUSZ 7. cikke szerinti folyamatban lévő eljárásokban a Tanácsnak nem 
sikerült szankciók alkalmazásával előrelépést tennie, ami megerősíti, hogy az Unió 
strukturálisan továbbra is rosszul van felvértezve a jogállamiság megsértésével 
szemben; hangsúlyozza, hogy a jogállamiság megsértésének kezelése érdekében minden 
esetben teljes körűen és hatékonyan ki kell használni az uniós szinten rendelkezésre álló 
valamennyi eszközt, például a kötelezettségszegési eljárásokat, a közös 
rendelkezésekről szóló rendeletben és a feltételrendszerről szóló rendeletben1 foglalt 
eljárásokat, a jogállamisági keretet és az EUSZ 7. cikkét; hangsúlyozza, hogy a 
polgárok magas elvárásokat fogalmaztak meg a petíciókban, megfelelő és gyors uniós 
szintű választ kérve az ilyen jogsértések megszüntetése érdekében;

4. úgy véli, hogy az egyes tagállamokban elfogadott reformok súlyosan veszélyeztették az 
igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét, növelve a végrehajtó és jogalkotó hatalom 
befolyását annak működésére, ami arra késztette a Bizottságot, hogy 
kötelezettségszegési eljárást indítson és aggályokat vessen fel az EUSZ 7. cikke szerinti 
eljárásokkal összefüggésben;

5. felhívja a figyelmet arra, hogy a Covid19-világjárvány megerősítette, mennyire fontos a 
független újságírás és a sokszínű információkhoz való hozzáférés – mint a jogállamiság 
és a demokratikus elszámoltathatóság kulcsfontosságú tényezői – megerősítése, 
amelyek képesek a polgárok tényeken alapuló tájékoztatására, ezáltal hozzájárulva a 
dezinformáció elleni küzdelemhez; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy számos tagállamban 
az újságírók – különösen a női újságírók – egyre gyakrabban szembesülnek fizikai 
fenyegetésekkel és online zaklatással;

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2020/2092 rendelete (2020. december 16.) az uniós 
költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről.
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6. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió Bírósága nemrégiben úgy határozott2, hogy a civil 
szervezetek számára lehetővé kell tenni, hogy indokolatlan állami beavatkozás nélkül 
működhessenek, elismerve, hogy az egyesülés szabadságához való jog a demokratikus 
és pluralista társadalom egyik alapvető alapja; komoly aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy a migráció és az LMBTI+ jogok területén tevékenykedő egyes nem kormányzati 
szervezetek lejárató kampányoknak vannak kitéve, és polgári mozgásterüket súlyosan 
korlátozzák.

2 A Bíróság 2020. június 18-i ítélete, Bizottság kontra Magyarország, C-78/18, EU:C:2020:476, 112. és 113. pont.


