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Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkére, 3. cikkének (1) 
bekezdésére, 4. cikkének (3) bekezdésére, 6., 7., 13. cikkére, 14. cikkének (1) 
bekezdésére, 16. cikkének (1) bekezdésére, 17. cikkének (1) bekezdésére, 17. cikkének 
(3) bekezdésére, 17. cikkének (8) bekezdésére, 19. cikke (1) bekezdésének második 
albekezdésére és 49. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 265., 310., 317. és 319. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

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

– tekintettel „Az (EU, Euratom) 2020/2092 rendelet alkalmazása: a jogállamiságra 
vonatkozó feltételrendszer” című, 2021. március 25-i állásfoglalására2,

– tekintettel a jogállamiság európai unióbeli helyzetéről és a feltételrendszerről szóló (EU, 
Euratom) 2020/2092 rendelet alkalmazásáról szóló, 2021. június 10-i állásfoglalására3,

– tekintettel az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszer 
alkalmazására vonatkozó iránymutatások létrehozásáról szóló, 2021. július 8-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel az Európai Unió Bírósága (Bíróság) előtt jelenleg folyamatban lévő C-
657/21. sz. Európai Parlament kontra Bizottság ügyben 2021. október 29-én benyújtott, 
mulasztás megállapítása iránti keresetére,

1 HL L 433. I, 2020.12.22., 1. o.
2 HL C 494., 2021.12.8., 61. o.
3 HL C 67., 2022.2.8., 86. o.
4 HL C 99., 2022.3.1., 146. o.



– tekintettel a Bizottság 2020. szeptember 30-i (COM(2020)0580) és 2021. július 20-i 
(COM(2021)0700) jogállamisági jelentéseire,

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

– tekintettel a Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatára,

– tekintettel a Bíróság C-156/21. és C-157/21. sz. ügyekben hozott, 2022. február 16-i 
ítéleteire1,

– tekintettel a Bíróságnak a C-650/18. sz. ügyben hozott, 2021. június 3-i határozatára, 
amely elutasította Magyarországnak az Európai Unió alapját képező értékek valamely 
tagállam általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapítására irányuló 
eljárást megindító, 2018. szeptember 12-i parlamenti állásfoglalás elleni keresetét2,

– tekintettel a Bíróság 2021. július 14-i végzésére és 2021. július 15-i ítéletére3, amelyek 
kimondják, hogy a bírákra vonatkozó lengyelországi fegyelmi rendszer nem 
egyeztethető össze az uniós joggal,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően az 
Unió alapértékeinek Magyarország általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítására a Tanácsot felszólító javaslatról szóló, 2018. szeptember 12-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel a Bizottság 2017. december 20-i, az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése alapján 
a lengyelországi jogállamiságról szóló, indokolással ellátott javaslatára: a jogállamiság 
Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapításáról 
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2017)0835),

– tekintettel a lengyelországi helyzetre vonatkozóan az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének 
alkalmazásáról szóló bizottsági határozatról szóló, 2018. március 1-i állásfoglalására5,

– tekintettel a Bizottság által a jogállamisági feltételrendszerről szóló rendelet 6. cikkének 
(4) bekezdése alapján Lengyelországnak és Magyarországnak küldött, 2021. november 
17-i levelekre,

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

A. mivel az Európai Unió az EUSZ 2. cikkében rögzített értékeken, vagyis az emberi 
méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, 

1 A 2022. február 16-i Magyarország kontra Európai Parlament és az Európai Unió 
Tanácsa ítélet, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97 és a 2022. február 16-i Lengyel 
Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ítélet, C-157/21, 
ECLI:EU:C:2022:98.

2 2021. június 3-i Magyarország kontra Parlament ítélet, C-650/18, 
ECLI:EU:C:2021:426.

3 A Bíróság elnökhelyettesének 2021. július 14-i végzése, Európai Bizottság kontra 
Lengyel Köztársaság, C-204/21 R, ECLI:EU:C:2021:593 és a 2021. július 15-i Európai 
Bizottság kontra Lengyel Köztársaság ítélet, C-791/19, ECLI:EU:C:2021:596.

4 HL C 433., 2019.12.23., 66. o.
5 HL C 129., 2019.4.5., 13. o.



valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – 
tiszteletben tartásának értékein alapul;

B. mivel a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelettel összhangban a 
jogállamiságot az EUSZ 2. cikkében foglalt értékek és elvek, többek között az alapvető 
jogok és a megkülönböztetésmentesség fényében kell értelmezni; úgy véli, hogy a 
Bizottságnak minden rendelkezésére álló eszközt – többek között a jogállamiságra 
vonatkozó feltételrendszerről szóló rendeletet is – fel kell használnia a demokrácia és az 
alapvető jogok az Unióban bárhol történő folyamatos megsértésének kezelésére, 
beleértve a tömegtájékoztatás szabadsága és az újságírók, a migránsok, a nők jogai, az 
LMBTIQ-személyek jogai, valamint az egyesülési és gyülekezési szabadság elleni 
támadásokat; felhívja a Bizottságot, hogy lépjen fel, és vegye ezt figyelembe a 
jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet alkalmazása során;

C. mivel annak egyértelmű veszélye, hogy egy tagállam súlyosan megsérti az EUSZ 2. 
cikkében rögzített értékeket, nem csupán azt a tagállamot érinti, amelyben a veszély 
bekövetkezik, hanem kihat a többi tagállamra, a tagállamok egymás iránti kölcsönös 
bizalmára, magára az Unió jellegére és az uniós polgárok uniós jog szerinti alapvető 
jogaira is;

D. mivel az EUSZ 2. cikkében foglalt értékek magát az Európai Unió mint közös jogrend 
identitását határozzák meg, és ezért az Európai Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy 
a Szerződések által ráruházott hatáskörein belül megvédje ezeket az értékeket;

E. mivel a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet 2021. január 1-jén 
hatályba lépett, és ezen időpont óta teljes egészében kötelező, és közvetlenül 
alkalmazandó valamennyi tagállamban;

F. mivel a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet alkalmazhatósága, 
célja és hatálya a rendeletben egyértelműen meghatározásra került; mivel az EUSZ 17. 
cikke (1) bekezdésének értelmében a Bizottság gondoskodik a Szerződések, valamint az 
intézmények által a Szerződések alapján elfogadott intézkedések alkalmazásáról;

G. mivel a Bizottság elnökének a 2022. február 16-i plenáris vitáról való távolmaradása azt 
mutatja, hogy nem tartja tiszteletben a Bizottság azon kötelezettségét, hogy felkérés 
esetén prioritást biztosítson a Parlament plenáris ülésein való részvételének az azokkal 
ütköző eseményekhez vagy meghívásokhoz képest, az Európai Parlament és az Európai 
Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodásban foglaltak szerint1;

H. mivel Ursula von der Leyen elnök 2022. február 16-i sajtónyilatkozatában bejelentette, 
hogy figyelembe véve a Bíróság ítéleteit, a Bizottság „a következő hetekben olyan 
iránymutatásokat fog elfogadni, amelyek még egyértelműbbé teszik a mechanizmus 
gyakorlati alkalmazását”;

I. mivel a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet alkalmazása nem 
függ olyan iránymutatások elfogadásától, amelyek nem képezik a rendelet részét, és 
mivel semmilyen iránymutatás nem áshatja alá a társjogalkotók szándékát, és nem 
módosíthatja, bővítheti vagy szűkítheti a rendelet szövegének hatályát;

1 HL L 304., 2010.11.20., 47. o.



J. mivel a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet célja, hogy 
megvédje az Unió költségvetését és az Unió pénzügyi érdekeit a jogállamiság elveinek 
megsértéséből eredő hatásoktól;

K. mivel elfogadhatatlan, hogy a Bizottság és a Tanács 2021 decembere óta nem hajlandó 
tárgyalásokat kezdeni a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó egységes, tényeken alapuló és uniós szintű mechanizmusról szóló 
intézményközi megállapodásról, amint azt a Parlament 2020. október 7-i jogalkotási 
kezdeményezésében kérte1;

L. mivel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrásainak Lengyelország számára 
történő folyósítására vonatkozó, a Bizottság elnöke által, 2021. október 19-én említett 
három feltétel még nem teljesült;

M. mivel az EUMSZ 319. cikkével összhangban „az Európai Parlament a Tanács ajánlása 
alapján mentesíti a Bizottságot a költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősség alól”;

N. mivel az Ukrajnában kibontakozó háború emlékeztet bennünket arra a közös 
kötelességünkre, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel hatékonyan védjük a 
demokráciát, a jogállamiságot és az EUSZ 2. cikkében rögzített értékeinket;

O. mivel az EUMSZ 234. cikkével összhangban az Európai Parlament jogosult arra, hogy a 
Bizottság elleni bizalmatlansági indítványról szavazzon;

P. mivel a Bizottság sajnálatos módon úgy határozott, hogy tiszteletben tartja az Európai 
Tanács 2020. december 11-i, nem kötelező erejű következtetéseit, annak ellenére, hogy 
„teljes mértékben független” és tagjai „nem kérhetnek és fogadhatnak el utasításokat 
semmilyen kormánytól, intézménytől, szervtől vagy más szervezettől” (az EUSZ 17. 
cikkének (3) bekezdése, az EUMSZ 245. cikke), továbbá hogy „az Európai 
Parlamentnek tartozik felelősséggel” (az EUSZ 17. cikkének (8) bekezdése), és 
„gondoskodik a Szerződések, valamint az intézmények által a Szerződések alapján 
elfogadott intézkedéseknek az alkalmazásáról” (az EUSZ 17. cikkének (1) bekezdése);

1. üdvözli a Bíróság 2022. február 16-i ítéletét2 és következtetéseit, amelyek szerint a 
jogállamiságra vonatkozó feltételességi mechanizmus összhangban van az uniós joggal, 
és megerősíti a jogalap megfelelőségét, a rendszernek az EUSZ 7. cikkével és a 
jogbiztonság elvével való összeegyeztethetőségét, valamint az EU-nak a 
jogállamisággal kapcsolatos tagállami hatásköreit, továbbá azt a következtetést, hogy el 
kell utasítani a Magyarország és Lengyelország által a jogállamiságra vonatkozó 
feltételrendszerről szóló rendelet ellen benyújtott kereseteket;

2. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen sürgős lépéseket és haladéktalanul alkalmazza a 
jogállamiságra vonatkozó feltételrendszert azáltal, hogy a jogállamiságra vonatkozó 
feltételrendszerről szóló rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti írásbeli értesítést 
küld, majd közvetlenül tájékoztatja a Parlamentet, elvárja továbbá, hogy a rendelet 
hatálya alá tartozó, a rendelet 2021. januári hatálybalépését követő 14 hónapban 
felmerült valamennyi esemény az értesítés részét képezze; hangsúlyozza, hogy legfőbb 
ideje, hogy a Bizottság teljesítse a Szerződések őreként rá háruló feladatokat, és azonnal 

1 HL C 395., 2021.9.29., 2. o.
2 A fent hivatkozott C-156/21. és C-157/21. sz. ügyekben.



reagáljon a jogállamiság elveinek egyes tagállamokban zajló súlyos megsértéseire, 
amelyek komoly veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi érdekeire az uniós források 
tisztességes, jogszerű és pártatlan elosztása tekintetében, különös tekintettel a 
megosztott irányítás alá tartozó forrásokra; figyelmeztet arra, hogy minden további 
késedelem súlyos következményekkel járhat;

3. hangsúlyozza, hogy az oligarchikus struktúrákkal szembeni tétlenség és laza 
megközelítés, valamint a jogállamiság rendszerszintű megsértése gyengíti az egész 
Európai Uniót és aláássa polgárai bizalmát; hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy az 
adófizetők pénze soha ne kerüljön az EU közös értékeit veszélyeztetők zsebébe;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság nem adott megfelelő választ a Bíróság 2022. 
február 16-i ítéleteire, annak ellenére, hogy elkötelezte magát a jogállamisági 
mechanizmus alkalmazására vonatkozó iránymutatások véglegesítése mellett; 
megismétli azonban, hogy a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet 
szövege egyértelmű, alkalmazásához nincs szükség további értelmezésre, és hogy a 
társjogalkotók e célból nem ruháztak hatásköröket a Bizottságra; hangsúlyozza, hogy a 
Bíróság elismerte különösen azt, hogy a tagállamok nem hivatkozhatnak arra, hogy nem 
tudják kellő pontossággal meghatározni a rendelet lényeges tartalmát és az abból eredő 
követelményeket; ezzel összefüggésben kiemeli, hogy a jogilag nem kötelező erejű és a 
rendelet részét nem képező iránymutatások kidolgozásának folyamata semmi esetre sem 
késleltetheti tovább a rendelet alkalmazását, és rámutat különösen arra, hogy a Bizottság 
köteles az uniós jogszabályokat a tagállamok választási menetrendjétől függetlenül 
végrehajtani;

5. megjegyzi, hogy 2021 októberében a Parlament az EUMSZ 265. cikke alapján keresetet 
indított a Bíróság előtt a Bizottság ellen amiatt, hogy mulasztást követett el és nem 
alkalmazta a rendeletet, amit 2021-ben két állásfoglalásban kért tőle, és amit a Bizottság 
időhúzási kísérlete és nem kielégítő válaszai előztek meg; emlékeztet arra, hogy ez az 
ügy1 jelenleg az írásbeli eljárás szakaszában van, amelyben az érintett felek – a 
Bizottság és a Parlament – írásban terjesztik elő érveiket; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a Bizottság még nem válaszolt a Parlamentnek a rendelet 6. cikke (1) 
bekezdésének alkalmazására vonatkozó felhívására, és nem küldött írásbeli értesítést az 
érintett tagállamoknak, hanem 2021 novemberében csak információkat kért 
Magyarországtól és Lengyelországtól;

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács képtelen érdemi előrelépést tenni az uniós 
értékek érvényesítése terén a 7. cikk szerinti, folyamatban lévő, a Lengyelországban és 
Magyarországon a közös európai értékeket fenyegető veszélyekre válaszul indított 
eljárásokban; rámutat, hogy továbbra is aláássa a közös európai értékek integritását, a 
kölcsönös bizalmat és az Unió egészének hitelességét az, hogy a Tanács nem 
alkalmazza hatékonyan az EUSZ 7. cikkét; sürgeti a francia elnökséget és az utána 
következő elnökségeket, hogy rendszeresen szervezzenek meghallgatásokat; üdvözli e 
tekintetben a francia elnökség által 2022. február 22-re összehívott első meghallgatást 
és a 2022. május 30-ra tervezett második meghallgatást; javasolja, hogy a Tanács a 
meghallgatások nyomon követéseként az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően intézzen konkrét ajánlásokat az érintett tagállamokhoz, és 
tűzzön ki határidőket ezen ajánlások végrehajtására;

1 C-657/21.



7. felhívja ezért a francia elnökséget, hogy tegyen eleget a „humánus Európa” iránti 
kötelezettségvállalásának, és határozottan járuljon hozzá a jogállamiság 
megerősítéséhez és az alapvető jogok védelméhez, amint azt az uniós elnökségi 
programja is rögzíti, amelyben a jogállamiságot „az Unió megfelelő működésének 
alapvető előfeltételeként” írják le; sürgeti a francia elnökséget, hogy támogassa a 
jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet gyors és megfelelő 
alkalmazását és végrehajtását;

8. hangsúlyozza, hogy a jogállamiság egyes tagállamokban tapasztalható romló helyzete 
miatt konstruktív párbeszédre van szükség az uniós jogállamisági eszköztár 
továbbfejlesztéséről;

9. hangsúlyozza, hogy a rendelet szerinti intézkedések meghozatalakor a Bizottságnak 
biztosítania kell a teljes átláthatóságot, és teljeskörűen és időben tájékoztatnia kell a 
Parlamentet, ellentétben a Bizottság által a rendelet alapján 2021 novemberben az 
információkérő levelek küldésekor alkalmazott megközelítéssel;

10. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az uniós források végső címzettjeit vagy 
kedvezményezettjeit a rendelet 5. cikkének (4) és (5) bekezdésében rögzítettek szerint 
ne fosszák meg az uniós alapokból származó előnyöktől abban az esetben, ha 
szankciókat alkalmaznak a jogállamisági mechanizmus keretében;

11. hangsúlyozza, hogy a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszert mind az uniós 
költségvetésre, mind a Next Generation EU-ra alkalmazni kell; hangsúlyozza továbbá, 
hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében a nemzeti tervek 
jóváhagyását a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 19. 
cikkében és V. mellékletében meghatározott mind a 11 kritérium teljesítésétől kell 
függővé tenni; elvárja, hogy a Bizottság a partnerségi megállapodások és a kohéziós 
politikai programok jóváhagyása előtt zárjon ki a kohéziós politika keretébe tartozó 
programokkal kapcsolatban minden olyan kockázatot, amely hozzájárul az uniós 
forrásokkal való visszaéléshez vagy a jogállamiság megsértéséhez; felszólítja a 
Bizottságot, hogy alkalmazza szigorúbban a közös rendelkezésekről szóló rendeletet és 
a költségvetési rendeletet az uniós alapok diszkriminatív felhasználásának 
kiküszöbölése érdekében, különös tekintettel bármely politikai indíttatású 
diszkriminatív felhasználásra;

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


