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Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ) és különösen annak 2. cikkére, 
3. cikkének (1) bekezdésére, 3. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére, 4. 
cikkének (3) bekezdésére, valamint 5., 6., 7., 11., 19. és 49. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), és különösen 
annak a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok Unión belüli tiszteletben 
tartásával, védelmével és előmozdításával kapcsolatos cikkeire, többek között a 70., 
258., 259., 260., 263., 265. és 267. cikkre,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára (a továbbiakban: a Charta),

– tekintettel az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítélkezési gyakorlatára, különösen a C-
156/21. sz., Magyarország kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 
ügyben1, valamint a C-157/21. sz., Lengyelország kontra Európai Parlament és az 
Európai Unió Tanácsa ügyben2 az uniós költségvetés védelmét szolgáló intézkedésekről 
hozott határozatokra,

– tekintettel a Bizottság „2021. évi jogállamisági jelentés – A jogállamiság helyzete az 
Európai Unióban” című, 2021. július 20-i közleményére (COM(2021)0700),

– tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
visszavonásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletre (általános 
adatvédelmi rendelet)3,

– tekintettel a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 

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

2 2022. február 16-i Lengyelország kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 
ítélet, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98.

3 HL L 119., 2016.5.4., 1. o.



2010/13/EU irányelvnek (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a változó 
piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 
2018/1808 európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló, 
2020. december 16-i (EU, Euratom) 2020/2092 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre2 (a továbbiakban: a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló 
rendelet),

– tekintettel a Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program létrehozásáról, valamint az 
1381/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 390/2014/EU tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/692 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre3,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelmét szolgáló ENSZ-
egyezményekre, az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatának ajánlásaira és 
jelentéseire, valamint az ENSZ-egyezmények végrehajtását felügyelő testületek 
ítélkezési gyakorlatára és az Emberi Jogi Tanács különleges eljárásaira,

– tekintettel a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala, a nemzeti kisebbségi 
főbiztos, a médiaszabadsággal foglalkozó képviselő és az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet (EBESZ) más szerveinek ajánlásaira és jelentéseire,

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményre és 
az Európai Szociális Chartára, az Emberi Jogok Európai Bíróságának és a Szociális 
Jogok Európai Bizottságának ítélkezési gyakorlatára, az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlésének, Miniszteri Bizottságának, emberi jogi biztosának, Rasszizmus és 
Intolerancia Elleni Európai Bizottságának, megkülönböztetésmentességgel, 
sokféleséggel és befogadással foglalkozó irányító bizottságának, Velencei 
Bizottságának és más szerveinek egyezményeire, ajánlásaira, határozataira, 
véleményeire és jelentéseire,

– tekintettel az Európa Tanács és az Európai Unió közötti, 2007. május 23-i egyetértési 
megállapodásra és az EU-nak az Európa Tanáccsal folytatott együttműködésre 
vonatkozó prioritásairól (2020–2022) szóló, 2020. július 8-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a Bizottságnak a jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése 
egyértelmű veszélyének megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló, az EUSZ 7. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban előterjesztett, indokolással ellátott, 2017. 
december 20-i javaslatára (COM(2017)0835),

– tekintettel a 2020. szeptember 18-án indított, a 2020–2025-ös időszakra vonatkozó, 
„Egyenlőségközpontú Unió” című, rasszizmus elleni uniós cselekvési tervre 
(COM(2020)0565),

1 HL L 303., 2018.11.28., 69. o.
2 HL L 433. I, 2020.12.22., 1. o.
3 HL L 156., 2021.5.5., 1. o.



– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének „Antisemitism: Overview of 
antisemitic incidents recorded in the European Union 2010-2020” (Antiszemitizmus: Az 
Európai Unióban 2010 és 2020 között észlelt antiszemita incidensek áttekintése) című, 
2021. november 9-i jelentésére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének „Protecting civic space in the EU” 
(A civil társadalmi tér védelme az EU-ban) című, 2021. szeptember 22-i jelentésére, 
valamint más jelentéseire, adataira és eszközeire, különösen az Európai Unió alapjogi 
információs rendszerére (EFRIS),

– 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 a lengyelországi helyzetre vonatkozóan az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének 
alkalmazásáról szóló bizottsági határozatról szóló, 2018. március 1-i állásfoglalására2,

– 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” című, 2018. április 19-i állásfoglalására3,

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

– tekintettel a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmét szolgáló átfogó 
uniós mechanizmus szükségességéről szóló, 2018. november 14-i állásfoglalására5,

– tekintettel az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése alapján Lengyelországgal és 
Magyarországgal kapcsolatban folyamatban lévő meghallgatásokról szóló, 2020. január 
16-i állásfoglalására6,

– tekintettel „A jogállamiság és az alapvető jogok Bulgáriában” című, 2020. október 8-i 
állásfoglalására7,

– tekintettel a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós 
mechanizmus létrehozásáról szóló, 2020. október 7-i állásfoglalására8,

– tekintettel a Covid19 kapcsán bevezetett intézkedések demokráciára, jogállamiságra és 
alapvető jogokra gyakorolt hatásáról szóló, 2020. november 13-i állásfoglalására9, 

1 HL C 215., 2018.6.19., 162. o.
2 HL C 129., 2019.4.5., 13. o.
3 HL C 390., 2019.11.18., 117. o.
4 HL C 433., 2019.12.23., 66. o.
5 HL C 363., 2020.10.28., 45. o.
6 HL C 270., 2021.7.7., 91. o.
7 HL C 395., 2021.9.29., 63. o.
8 HL C 395., 2021.9.29., 2. o.
9 HL C 415., 2021.10.13., 36. o.



– tekintettel „Az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban – A 2018–2019 közötti 
időszakra vonatkozó éves jelentés” című, 2020. november 26-i állásfoglalására1 , 

– tekintettel a Bizottság 2020. évi jogállamisági jelentéséről szóló, 2021. június 24-i 
állásfoglalására2 ,

– tekintettel az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszer 
alkalmazására vonatkozó iránymutatások létrehozásáról szóló, 2021. július 8-i 
állásfoglalására3 ,

– tekintettel az uniós jog és az LMBTIQ-személyek jogainak a magyar Országgyűlés által 
elfogadott jogszabályváltozások következtében Magyarországon történő megsértéséről 
szóló, 2021. július 8-i állásfoglalására4 ,

– tekintettel az LMBTIQ-személyek Unión belüli jogairól szóló, 2021. szeptember 14-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel a Lengyelországban a tömegtájékoztatás szabadságáról és a jogállamiság 
helyzetének további romlásáról szóló, 2021. szeptember 16-i állásfoglalására6,

– tekintettel „Az európai média a digitális évtizedben: a helyreállítást és átalakulást 
támogató cselekvési terv” című, 2021. október 20-i állásfoglalására7,

– tekintettel a lengyelországi jogállamisági válságról és az uniós jog elsőbbségéről szóló, 
2021. október 21-i állásfoglalására8,

– tekintettel „A demokráciának, valamint a tömegtájékoztatás szabadságának és 
sokszínűségének az Unióban való megerősítéséről: polgári és büntetőjogi eljárások 
indokolatlan alkalmazása újságírók, nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom 
elhallgattatására” című, 2021. november 11-i állásfoglalására9,

– tekintettel a Lengyelországban bevezetett tényleges abortusztilalom első évfordulójáról 
szóló, 2021. november 11-i állásfoglalására10,

– tekintettel a sürgősségi alapok és a válsággal kapcsolatos kiadási területek esetében a 
korrupció, a szabálytalan kiadások, valamint az uniós és nemzeti forrásokkal való 
visszaélés elkerülését célzó megelőző intézkedések értékeléséről szóló, 2021. december 
15-i állásfoglalására11,

1  HL C 425., 2021.10.20., 107. o.
2  HL C 81., 2022.2.18., 27. o.
3  HL C 99., 2022.3.1., 146. o.
4 HL C 99., 2022.3.1., 218. o.
5 HL C 99., 2022.3.1., 218. o.
6 HL C 117., 2022.3.11., 151. o.
7 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0428.
8 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0439.
9 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0451.
10 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0455.
11 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0502.



– tekintettel az „Alapvető jogok és jogállamiság Szlovéniában, különös tekintettel az 
EPPO ügyészeinek késedelmes kinevezésére” című, 2021. december 16-i 
állásfoglalására1 ,

– tekintettel „Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi 
beavatkozásról, beleértve a félretájékoztatást is” című, 2022. március 9-i 
állásfoglalására2 ,

– tekintettel az Európai Számvevőszék 9/2021. sz. „Az Uniót érintő dezinformáció: 
korlátozottan, de továbbra is árt” című, 2021. június 3-i különjelentésére, 

– tekintettel az Európai Számvevőszék 1/2022 sz., „A nyugat-balkáni országok 
jogállamiságához nyújtott uniós támogatás: a törekvések ellenére nem szűntek meg 
egyes alapvető problémák” című, 2022. január 10-i különjelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Jogi Bizottság, a Költségvetési 
Bizottság, az Alkotmányügyi Bizottság és a Petíciós Bizottság véleményére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-
0139/2022), 

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, 
valamint az emberi jogok – köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogai – 
tiszteletben tartásának értékein alapul, amelyek a tagállamok közös értékei, és 
amelyeket az uniós tagjelölt országoknak a koppenhágai kritériumok részeként be kell 
tartaniuk, ha csatlakozni kívánnak az EU-hoz, továbbá amelyeket nem lehet a 
csatlakozás után figyelmen kívül hagyni vagy újraértelmezni; mivel a demokrácia, a 
jogállamiság és az alapvető jogok egymást kölcsönösen erősítő értékek, amelyek 
sérelme rendszerszintű fenyegetést jelenthet az Unióra, valamint a polgárok jogaira és 
szabadságára nézve; mivel a jogállamiság tiszteletben tartása az Unió egészét és a 
tagállamokat is köti minden kormányzati szinten, a nemzeti szint alatti szerveket is 
ideértve;

B. mivel az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt lojális együttműködés elve arra 
kötelezi az Uniót és a tagállamokat, hogy kölcsönösen tiszteletben tartsák és segítsék 
egymást a Szerződésekből eredő kötelezettségek végrehajtásában, valamint hogy a 
tagállamok a Szerződésekből, illetve az Unió intézményeinek intézkedéseiből eredő 
kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében tegyenek meg minden megfelelő 
általános vagy különös intézkedést;

C. mivel a jogállamisággal kapcsolatos éves felülvizsgálati ciklus üdvözlendő kiegészítése 
az EUSZ 2. cikke szerinti értékek megőrzésére szolgáló eszköztárnak azáltal, hogy a 
jogállamiság tiszteletben tartásával közvetlenül összefüggő négy pillér alapján vizsgálja 
a jogállamiság helyzetét az összes uniós tagállamban;

1  Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0512.
2  Elfogadott szövegek, P9_TA(2022)0064.



D. mivel konkrét ajánlások és hatékony nyomon követés nélkül előfordulhat, hogy a 
jogállamisági jelentés nem előzi meg, nem tárja fel, illetve nem orvosolja ténylegesen és 
időszerűen a rendszerszintű kihívásokat és a jogállamiság terén tapasztalható 
visszalépéseket, amint az az elmúlt években több uniós tagállamban is megfigyelhető 
volt;

E. mivel a tagállamok veszélyhelyzeti intézkedéseket hoztak a Covid19-világjárvány 
kezelésére; mivel ezeknek ahhoz, hogy jogszerűek legyenek, az alapvető jogok vagy 
alapvető szabadságok korlátozása esetén tiszteletben kell tartaniuk a szükségesség és az 
arányosság elvét; mivel néhány tagállamban a jogállamiságot érintő kedvezőtlen 
tendencia tapasztalható, mivel a kormányok rendkívüli intézkedéseket ürügyként 
használtak fel a demokratikus fékek és ellensúlyok gyengítésére;

F. mivel meg kell erősíteni és egyszerűsíteni kell a meglévő mechanizmusokat, és ki kell 
dolgozni egy egységes, átfogó uniós mechanizmust a demokrácia, a jogállamiság és az 
alapvető jogok hatékony védelme, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az egész 
Unióban és a tagjelölt országokban is – bár ez utóbbiakra eltérő ellenőrzési rendszereket 
alkalmazva – tiszteletben tartsák az EUSZ 2. cikke szerinti értékeket, hogy a tagállamok 
ne dolgozhassanak ki olyan nemzeti jogszabályokat, amelyek ellentétesek az EUSZ 2. 
cikke által nyújtott védelemmel;

G. mivel a véleménynyilvánítás szabadságához, a tájékoztatáshoz és a közéleti részvételhez 
fűződő jogok a demokrácia sarokkövei;

H. mivel az Európa Tanács gyűlöletbeszéd elleni küzdelemmel foglalkozó szakértői 
bizottsága elkészítette a Miniszteri Bizottság gyűlöletbeszédről szóló ajánlástervezetét, 
amely nem kötelező érvényű iránymutatást nyújt a jelenség kezeléséhez, és amely 
jelenleg arra vár, hogy 2022-ben elfogadják1; mivel a gyűlölet-bűncselekmények elleni 
küzdelemmel foglalkozó, újonnan létrehozott szakértői bizottság feladata, hogy 2023 
végéig elkészítse a Miniszteri Bizottság gyűlölet-bűncselekményekről szóló 
ajánlástervezetét; 

I. mivel a Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program lehetővé teszi a civil társadalmi 
szereplők közvetlen, rugalmas támogatását az EUSZ 2. cikkében foglalt értékek helyi, 
nemzeti és európai szintű előmozdítása és védelme érdekében;

A 2021. évi jogállamisági jelentés: általános megfontolások

1. üdvözli a Bizottság második éves jogállamisági jelentését; megjegyzi, hogy az egyes 
tagállamok jogállamisági helyzetének megvitatása során a Parlament rendszeresen 
felhasználja az ebben az éves jelentésben szereplő információkat és véleményeket; 
sajnálja, hogy a Bizottság nem foglalkozott teljeskörűen a Parlament által a Bizottság 
2020. évi jogállamisági jelentéséről szóló, 2021. június 24-i állásfoglalásában 
megfogalmazott ajánlásokkal, különösen a jelentéstétel hatályának az EUSZ 2. cikkében 
rögzített valamennyi értékre való kiterjesztésével, a rendszerszintű és az egyedi 

1 A Miniszteri Bizottság gyűlöletbeszéd elleni küzdelemről szóló ajánlástervezete; 
elérhető a következő címen: https://rm.coe.int/draft-recommendation-on-combating-
hate-speech-public-consultation-v-18/native/1680a2ef25; A hír bejelentése itt olvasható: 
https://www.coe.int/en/web/committee-antidiscrimination-diversity-inclusion/-/the-
cdadi-finalised-important-deliverables-at-its-fourth-plenary-meeting.

https://rm.coe.int/draft-recommendation-on-combating-hate-speech-public-consultation-v-18/native/1680a2ef25
https://rm.coe.int/draft-recommendation-on-combating-hate-speech-public-consultation-v-18/native/1680a2ef25
https://www.coe.int/en/web/committee-antidiscrimination-diversity-inclusion/-/the-cdadi-finalised-important-deliverables-at-its-fourth-plenary-meeting
https://www.coe.int/en/web/committee-antidiscrimination-diversity-inclusion/-/the-cdadi-finalised-important-deliverables-at-its-fourth-plenary-meeting


jogsértések megkülönböztetésével, valamint a mélyrehatóbb és átláthatóbb értékeléssel, 
ezen belül a jogsértések nyomán hozott válaszintézkedésekkel; úgy véli, hogy ezek az 
ajánlások továbbra is érvényesek, és megismétli azokat;

2. üdvözli, hogy az igazságszolgáltatási rendszerek működése, a korrupcióellenes keret, a 
tömegtájékoztatás sokszínűsége és a fékekkel és ellensúlyokkal kapcsolatos bizonyos 
intézményi kérdések, ideértve bizonyos mértékig a civil társadalom mozgásterét is, 
mind részét képezik a Bizottság jelentésének; sajnálja azonban, hogy a 2021. évi 
jelentés nem foglalkozik sem kellő részletességgel, sem kellően átfogóan minden 
jogállamisági problémával; javasolja, hogy a Bizottság az egyes pilléreken belül 
felmerült jogállamisági kérdéseket az EUSZ 2. cikkében rögzített valamennyi érték és a 
Chartában ismertetett alapvető jogok szempontjából elemezze; kéri, hogy az éves 
jelentés terjedjen ki a Velencei Bizottság 2016. évi jogállamisági ellenőrzőlistájának 
egyéb fontos elemeire, így például a hatalommal való visszaélés megelőzésére, a 
törvény előtti egyenlőségre és a megkülönböztetésmentességre, valamint az 
igazságszolgáltatáshoz való jogra és azon belül a tisztességes eljáráshoz való jog 
szempontjaira is; ismételten felhívja a Bizottságot, hogy a jövőbeli jelentésekben térjen 
ki a börtönkörülmények értékelésére;

3. megelégedéssel állapítja meg, hogy a jelentés országspecifikus fejezeteket tartalmaz; 
üdvözli a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy együttműködjön a nemzeti 
kormányokkal, a nemzeti parlamentekkel és az Európai Parlamenttel, valamint a civil 
társadalommal és egyéb nemzeti szereplőkkel; felhívja a tagállamokat, hogy proaktív 
módon működjenek együtt a Bizottsággal, és hozzák nyilvánosságra írásbeli 
észrevételeiket annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a független szakértők és a civil 
társadalmi csoportok számára a tényellenőrzést és a reagálást, valamint hogy biztosítsák 
a teljes átláthatóságot; bátorítja a Bizottságot, hogy még inkább mélyítése el az 
elemzését, és felkéri a Bizottságot, hogy biztosítson ehhez megfelelő erőforrásokat – az 
emberi erőforrásokat is beleértve – annak érdekében, hogy a különféle érdekelt felek 
széles körét elérje; úgy véli, hogy több időt kell fordítani a Bizottság 
országlátogatásaira, illetve nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani e látogatásoknak, 
különösen a helyszíni látogatásokat illetően; kéri a Bizottságot, hogy irányítsa rá jobban 
a nyilvánosság figyelmét ezekre az országlátogatásokra, hogy nemzeti szinten elősegítse 
a jogállamiság kultúrájának kialakulását; üdvözli, hogy a Bizottság a jelentés 
megállapításainak ismertetése céljából látogatásokat tett nemzeti parlamentekben;

Módszertan

4. hangsúlyozza, hogy minden tagállamot ugyanazon mutatók alapján és ugyanazon 
módszertan szerint, a tagállamok irányában tanúsított mindennemű megkülönböztetés 
nélkül kell vizsgálni; kéri a Bizottságot, hogy részletesen ismertesse a tagállamok 
jogállamisággal kapcsolatos helyzetének értékeléséhez használt mutatóit; felhívja a 
Bizottságot, hogy hozza létre az európai értékek hetét, amelyre minden év 
szeptemberében kerüljön sor, és ennek keretében terjessze a jelentést az Európai 
Parlament és a nemzeti parlamentek elé, azonos időben és szorosabb összefüggésben az 
igazságügyi eredménytáblával, az EU alapjogi Ügynökségének alapvető jogokról szóló 
jelentésével és a Médiapluralizmus Monitorral; úgy véli, hogy jelenleg a jogállamisági 
jelentés a tagállamokban fennálló helyzetet ismertető dokumentációként szolgál, de a 
jogsértések megelőzésére és enyhítésére vonatkozó céljainak elérése érdekében elemző 
és előíró jellegű eszköznek kellene lennie; hangsúlyozza, hogy a tagállamokon belüli 
aktuális helyzet alapos elemzéséhez átfogóan kell elemezni és értékelni a jogállamiságot 



a tagállamokban; hangsúlyozza, hogy a különböző természetű vagy súlyosságú 
hiányosságok vagy jogsértések bemutatása azzal a kockázattal jár, hogy a 
jogállamiságot érintő legsúlyosabb jogsértéseket elbagatellizálják; sürgeti a Bizottságot, 
hogy jelentésében világosabb és érthetőbb módon tegyen különbséget a jogállamiságot 
érintő rendszerszintű és szándékos jogsértések és az elszigetelt esetek között;

5. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a jelentés nem ismeri el egyértelműen a jogállamiság 
terén bekövetkezett szándékos visszalépést az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, 
folyamatban lévő eljárások hatálya alatt álló országokban, nevezetesen 
Lengyelországban és Magyarországon, és számos tagállamban nem tárta fel a 
jogállamiság terén fennálló hiányosságokat; felhívja a Bizottságot annak egyértelművé 
tételére, hogy az EUSZ 2. cikke szerinti értékek adott időn keresztüli szisztematikus, 
szándékos, súlyos és tartós megsértése esetén előfordulhat, hogy a tagállamok nem 
felelnek meg a demokrácia meghatározó kritériumainak, és autoriter rendszerekké 
válnak;

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az összefoglaló jelentésben a Bizottságnak több 
tagállamot, különösen Magyarországot és Lengyelországot több alkalommal is meg 
kellett említenie aggodalomra okot adó tagállamként anélkül, hogy a jelentés 
közzététele kézzelfogható javulást eredményezett volna; emlékeztet arra, hogy 2021 
júniusa óta a Parlament is foglalkozott a plenáris ülésen elfogadott állásfoglalásaiban a 
jogállamiság magyarországi, lengyelországi és szlovéniai helyzetével; emlékeztet 
továbbá arra, hogy a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának a 
demokrácia, jogállamiság és alapvető jogok nyomon követésével foglalkozó csoportja 
és a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága is foglalkozott problémákkal több 
uniós tagállamban; hangsúlyozza, hogy miután több eseti küldöttség is járt e tagállamok 
némelyikében, világossá vált, hogy a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok 
helyzete ezekben a tagállamokban sokkal rosszabb, mint ahogyan azt a Bizottság 
jelentésében leírta; úgy véli, hogy a visszaesést mutató országok jobb azonosítása 
érdekében a Bizottságnak az összes országfejezetben ugyanazokat az elemeket kell 
átfogóbban értékelnie;

7. felhívja a Bizottságot, hogy az egyes országokra vonatkozó fejezeteket a tagállamoknak 
a jelentés egyes pilléreivel kapcsolatos teljesítményének értékelésével zárja le, jelezve, 
hogy milyen mértékben teljesültek a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló 
rendeletben foglalt feltételek; felhívja ezért a Bizottságot, hogy a kvalitatív értékelés 
mellett dolgozzon ki egy objektív, hozzáférhető, átlátható, olvasható és 
megkülönböztetésmentes, megjelenítésre és független szakértők által elvégzendő 
összehasonlító elemzésre szolgáló rendszeren alapuló jogállamisági mutatót a 
különböző pillérekre vonatkozóan, amely jelezhetné a jogállamiság tiszteletben 
tartásának szintjét a tagállamokban;

8. úgy véli, hogy az éves jelentésnek fel kell tárnia az uniós szinten jelentkező, általános 
tendenciákat, beleértve az esetleges rendszerszintű sérülékenységeket; kéri a 
Bizottságot, hogy azonosítsa azokat az eseteket, amikor az egyik tagállam 
jogállamiságot veszélyeztető intézkedései vagy gyakorlatai más tagállamok számára 
mintává válnak, vagy fennáll ennek kockázata; kiemeli, hogy néhány tagállamban 
szándékosan célba vették a kisebbségi csoportok jogait, ami máshol is lendületet kapott, 
amint azt a nők, az LMBTIQ-személyek és más kisebbségi csoportok jogai terén 
bekövetkezett visszalépés is bizonyítja; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy 



hangsúlyozza a jogállamiság megsértése által az Unió egészére gyakorolt lehetséges 
negatív hatást;

9. úgy véli, hogy a jelentésnek túl kell mutatnia az éves pillanatfelvételeken, és 
folyamatosan alakuló, dinamikus képet kell adnia a jogállamiság tiszteletben tartásáról 
vagy visszaeséséről valamennyi tagállam igazságszolgáltatási rendszerében; elismerését 
fejezi ki a 2021. évi jelentés arra irányuló erőfeszítéseiért, hogy összehasonlítsa a 
helyzetet a 2020. évi jelentéssel; úgy véli, hogy egyértelműen meg kell határozni a 
jogállamiság helyzetével kapcsolatos pozitív és negatív tendenciákat, és elemezni kell 
ezek mögöttes okait;

10. úgy véli, hogy kívánatos lenne létrehozni az Unió intézményeiről szóló különálló új 
fejezetet, amely a hatalmi ágak szétválasztásával, az elszámoltathatósággal, valamint a 
fékekkel és ellensúlyokkal kapcsolatos helyzetet értékelné;

Értékelés és ajánlások

11. úgy véli, hogy a 2021. évi jelentés tartalmazhatott volna világosabb értékeléseket, 
amelyek megállapítják, hogy vannak-e hiányosságok és fennáll-e az EUSZ 2. cikke 
szerinti értékek megsértésének kockázata vagy tényleges megsértése az egyes 
országfejezetekben elemzett pillérek tekintetében; felkéri a Bizottságot, hogy ebbe az 
előző évben végrehajtott valamennyi jogállamisági intézkedés értékelését is foglalja 
bele, kiegészítve azt az említett intézkedések hatékonyságának elemzésével és 
tökéletesítésük lehetséges módjaival; kéri, hogy végezzenek integráltabb elemzést a 
négy pillér közötti kölcsönös összefüggésekről és arról, hogy a hiányosságok 
összeségükben hogyan válhatnak az EUSZ 2. cikke szerinti értékek megsértésévé vagy 
vethetik fel ezek megsértésének kockázatát; emlékeztet a közvetlen és egyértelmű 
nyelvezet használatának, valamint a szóban forgó kérdés egyértelmű kifejtésének 
fontosságára, Bizottság álláspontjával összhangban;

12. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy az országspecifikus ajánlásokat belefoglalja a 
2022. évi jelentésbe; felhívja a Bizottságot, hogy ezekhez az ajánlásokhoz rendeljen 
hozzá végrehajtási határidőket, célokat és konkrét meghozandó intézkedéseket; kéri a 
Bizottságot, hogy a későbbi jelentésekben adjon információt az ajánlásai 
végrehajtásáról, továbbá emellett tegye ezt a Parlamenttel az egész év során folytatott 
strukturált párbeszéd részévé; felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
jelentései az európai szemeszter keretében tett esetlegesen releváns országspecifikus 
ajánlásokra is összpontosítsanak, különösen azokra, amelyek a bírák és az ügyészek 
függetlenségéhez, a korrupció elleni küzdelemhez, valamint az átláthatóság és 
feddhetetlenség biztosításához kapcsolódnak;

13. javasolja, hogy a Bizottság minden egyes ajánlása mellett jelölje meg azon eszközök 
nem kimerítő listáját, amelyek alkalmazása az uniós intézmények részéről helyénvaló 
abban az esetben, ha a hiányosságokat nem orvosolják; felhívja Bizottságot, hogy ne 
habozzon alkalmazni ezeket az eszközöket, különösen akkor, ha nem bízik az ajánlások 
gyors végrehajtásában, vagy fennáll a helyzet további romlásának veszélye, és ne várjon 
a következő éves jelentéstételi ciklusra;

Hatály



14. sajnálatosnak tartja, hogy sem a 2020. évi, sem a 20201. évi jelentés nem tér ki 
teljeskörűen a demokrácia és az alapvető jogok EUSZ 2. cikke szerinti értékeire, 
amelyekre azonnal kihat, ha egy országban visszalépések történnek a jogállamiság 
terén; ismét hangsúlyozza a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok közötti 
szerves kapcsolatot;

Igazságszolgáltatási rendszerek

15. hangsúlyozza, hogy a bírák elszámoltathatósága, az ügyészi és a bírói függetlenség, 
valamint az ítéletek végrehajtása a jogállamiság kulcsfontosságú elemei; sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy egyes tagállamokban súlyos és strukturális problémák merülnek 
fel az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban; hangsúlyozza a jogi szakmák 
alapvető szerepét az alapvető jogok védelmének biztosításában és a jogállamiság 
megerősítésében; felhívja a tagállamokat, hogy védjék meg a bírákat és az ügyészeket a 
munkájuk veszélyeztetésére irányuló politikai támadásokkal és nyomásgyakorlással 
szemben, és kitart amellett, hogy a tagállamoknak teljeskörűen meg kell felelniük az 
igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos uniós és nemzetközi jognak; felhívja a 
Bizottságot, hogy 2022. évi jelentésébe foglaljon bele konkrét ajánlásokat annak 
érdekében, hogy valamennyi tagállamban biztosítsa az igazságszolgáltatás 
függetlenségét, és az éves jelentésben térjen ki az ügyvédek és ügyvédi kamarák 
függetlenségére is, mivel ezek alapvető fontosságúak az igazságszolgáltatási rendszerek 
függetlensége szempontjából;

16. emlékeztet, hogy az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben, függetlenül 
a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek megszervezésének módjától; kéri a 
Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a nemzeti bíróságoknak az uniós jog 
nemzeti jogszabályokkal szembeni elsőbbségével, és különösen a Szerződések egyes 
cikkeinek a nemzeti alkotmányokkal való összeegyeztethetetlenségével kapcsolatos 
döntéseit, sürgeti a Bizottságot, hogy gondoskodjon konkrét, azonnali és megfelelő 
válaszlépésekről az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletek végrehajtásának és 
tiszteletben tartásának megtagadása esetén, és tegyen jelentést a Parlamentnek az ezzel 
kapcsolatban hozott intézkedésekről;

17. hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatási tanácsok fontos szerepet töltenek be az 
igazságszolgáltatás függetlenségének megőrzésében; rámutat, hogy számos tagállam 
régóta fennálló problémákkal küzd igazságszolgáltatási tanácsaik összetételével és a 
bírák kinevezésével kapcsolatban, mivel néha sérülékenyek lehetnek az illetéktelen 
politikai beavatkozással szemben; ösztönzi a tagállamokat, hogy rendszeresen kérjék ki 
a Velencei Bizottság véleményét, amennyiben az e testületek összetételét és működését 
kívánja kiigazítani, és kövessék nyomon ezeket az ajánlásokat; szükségesnek tartja, 
hogy a Bizottság az éves jelentésben értékelje az ilyen nyomon követést;

18. rámutat, hogy az ügyészség a bűnözés, a korrupció és a hatalommal való visszaélés 
elleni küzdelem kulcsfontosságú része; hangsúlyozza, hogy biztosítékokat kell 
bevezetni az ügyészség és az egyes ügyészek függetlenségének megőrzése érdekében, 
hogy mentesek legyenek az indokolatlan politikai nyomásgyakorlástól, különösen a 
kormány részéről, és egyúttal megfeleljenek a visszaélések vagy a gondatlanság 
elkerülése érdekében szükséges elszámoltathatósági követelményeknek; teljes 
szolidaritását és támogatását fejezi ki a bűncselekmények valamennyi áldozata felé;



19. rámutat, hogy a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek amellett, hogy jelentős 
mértékben akadályozzák a perek áldozatainak igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését, 
és így a jogállamiság érvényesülését, a tagállamok igazságszolgáltatási rendszereivel és 
jogi kereteivel való visszaélésnek is minősülnek, különösen azáltal, hogy megnehezítik 
a tagállamok számára, hogy sikeresen kezeljék a meglévő kihívásokat, például az 
eljárások hosszával, az igazságszolgáltatási rendszerek minőségével, valamint az 
ügyteherrel és az ügyhátralékkal összefüggésben;

Korrupcióellenes keret

20. ismét hangot ad annak a véleményének, hogy a korrupció komoly veszélyt jelent a 
demokráciára, az európai forrásokra és a jogállamiságra nézve; mélységes aggodalmát 
fejezi ki amiatt, hogy bizonyos tagállamokban egyre nagyobb mértékű korrupció és 
folyamatos romlás figyelhető meg, továbbra is magas szintű tisztviselőket és 
politikusokat érintő korrupciós ügyekre derül fény, és a szervezett bűnözés beszivárog a 
gazdaságba és a közszférába; üdvözli a 2021. évi jogállamisági jelentésben foglalt 
információkat erről kérdésről, és kéri, hogy a jövőbeli jelentésekben pontosítsák jobban, 
hogy azok uniós forrásokat érintettek-e;

21. sürgeti a Bizottságot, hogy frissítse és erősítse meg az Unió korrupcióellenes politikáját 
és eszközeit, többek között a korrupció bűncselekményének egységes 
fogalommeghatározása, közös normák és referenciamutatók létrehozása, valamint ezek 
megfelelő végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása révén; emlékeztet annak 
fontosságára, hogy a tagállamok elkötelezzék magukat az Európai Ügyészség mellett, és 
aktívan támogassák azt feladatai ellátásában; felhívja azokat a tagállamokat, amelyek 
ezt még nem tették meg, hogy csatlakozzanak az Európai Ügyészséghez; üdvözli, hogy 
a Bizottság felszólító levelet küldött szinte valamennyi tagállamnak a visszaélést 
bejelentő személyek védelméről szóló irányelv átültetésének elmulasztása miatt1; 

A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága, a tömegtájékoztatás szabadsága és 
sokszínűsége

22. emlékeztet arra, hogy a tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége – beleértve a 
magas színvonalú, fenntarthatóan és átláthatóan finanszírozott, mind a hagyományos, 
mind a digitális és független hírmédiát, a független újságírókat, a tényellenőrzőket és a 
kutatókat –, valamint az erős közszolgálati médiumok alapvető fontosságúak a 
demokráciához, garanciát jelentenek a hatalommal való visszaéléssel szemben, és a 
dezinformáció legjobb ellenszerét képezik; aggodalmát fejezi ki a média politikai 
függetlenségének helyzete miatt egyes tagállamokban, mivel a szerkesztői irányvonalak 
a politikai színtér erős polarizálódását tükrözik;

23. riasztónak tartja az egyre ellenségesebb környezetet, amelyben az újságírók és a 
médiaszereplők számos tagállamban tevékenykednek, különösen, ha munkájuk 
középpontjában a hatalommal való visszaélés, a korrupció, az alapvető jogok 
megsértése és a bűncselekmények állnak; emlékeztet arra, hogy egyes tagállamokban az 
újságírók és a médiaorgánumok egyre gyakrabban szembesülnek megfélemlítéssel, 
fenyegetésekkel (többek között a közösségi médiában), büntetőjogi vádakkal, fizikai 
támadásokkal, erőszakos incidensekkel és gyilkosságokkal; elítéli az egyes tagállamok 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve (2019. október 23.) az 
uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről (HL L 305., 2019.11.26., 17. o.).



kormányai által alkalmazott elnyomó stratégiákat, például a közéleti részvételt 
akadályozó stratégiai perek és lejárató kampányok alkalmazását, valamint a 
közszolgálati média, a civil társadalom és a tudományos intézmények feletti állami 
ellenőrzés fokozását, ami öncenzúrához, továbbá a média és a tudományos élet 
szabadságának fokozódó hanyatlásához vezet; emlékeztet arra, hogy meggyilkolása 
idején Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíróval szemben 47 polgári és 
büntetőjogi rágalmazási per volt folyamatban, és ezek közül sokat családtagjainak is 
folytatniuk kell; figyelmeztet arra, hogy ezek az elfogadhatatlan fejlemények 
visszavethetik a szólásszabadságot és a sajtószabadságot, és nem engedhető meg, hogy 
precedenst teremtsenek az Unión belül vagy az uniós tagjelölt és potenciális tagjelölt 
országok számára;

24. sajnálja, hogy a 2021. évi jelentés nem tükrözi e tendenciák súlyosságát, különösen a 
bizonyos tagállamokban megfigyelhető állami ellenőrzéssel, stratégiai perekkel és 
lejárató kampányokkal kapcsolatban; sürgeti a Bizottságot, hogy javítsa a médiával 
kapcsolatos fejezeteket azáltal, hogy értékeli a média szabadságának, sokszínűségének, 
és a médiabeli tulajdonviszonyok átláthatóságának védelmére szolgáló nemzeti keretek 
hatékonyságát és eredményességét, és vezessen be a közéleti részvételt akadályozó 
stratégiai perek alkalmazása elleni minimumszabályokat megállapító uniós normákat, 
továbbá a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló, küszöbön álló jogszabályban 
terjesszen elő ambiciózus jogi keretet a média egyes tagállamokban tapasztalható 
növekvő mértékű átpolitizálódása ellen; hangsúlyozza, hogy a jelentésnek az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokat szabályozó tagállami hatóságok függetlenségének 
alapos értékelésére is ki kell terjednie, amely hatóságoknak az uniós jog értelmében 
függetlennek kell lenniük a kormányuktól; kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
független, oknyomozó újságírás további és rugalmasabb finanszírozását az Unióban;

25. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy szerkesztőileg független közszolgálati média 
nyújtson minőségi, pártatlan és szabad tájékoztatást a közügyekről, különösen 
választások idején; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak több évre szóló stabil, 
nyílt, átlátható, fenntartható és megfelelő finanszírozást a közszolgálati média számára, 
hogy garantálják annak színvonalát és a kormányzati, politikai és egyéb nyomástól való 
függetlenségét; sajnálja, hogy a közszolgálati média kimaradt az éves jelentésből; 
felhívja a Bizottságot, hogy jövőbeli jelentéseiben vonja alapos vizsgálat alá a 
közszolgálati médiát;

26. megállapítja, hogy az uniós polgárokat célzó álhírek és az ezekből eredő 
félretájékoztatás fenyegetést jelentenek a demokráciára és a jogállamiságra az Unióban, 
mivel a dezinformáció terjedése polarizálja és meggyengíti demokráciánkat; üdvözli, 
hogy a Bizottság éves jelentése ismerteti a médiára nehezedő politikai nyomást és 
befolyást, és felhívja a Bizottságot, hogy mutassa be egyértelműbben a közvélemény 
állami intézményekbe és a független médiába vetett bizalmának csökkentését célzó 
szisztematikus dezinformációs és külföldi beavatkozási kampányokat; elismeri, hogy a 
globális online platformok rendkívül diszruptív hatást gyakorolhatnak a médiaágazatra; 
e tekintetben hangsúlyozza, hogy a jelenlegi jogszabályok nem biztosítják teljes 
mértékben a tisztességes környezetet az online ökoszisztémában, például a 
dezinformáció elleni küzdelem és az algoritmikus elszámoltathatóság terén; úgy véli, 
hogy a vonatkozó jogszabályok – nevezetesen a digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabály és a digitális piacokról szóló jogszabály – elfogadása helyes irányba tett 
lépés volt, de az európai médiajogszabály keretében még többet kell tenni annak 



érdekében, hogy a médiaágazat digitális átalakulása és az online platformok elterjedése 
fényében igazságos viszonyok alakuljanak ki;

27. hangsúlyozza, hogy a médiaszabadság szorosan összefügg a művészi szabadsággal és a 
tudományos élet szabadságával; sajnálja, hogy egyes tagállamokban jelentősen 
csorbították és korlátozták a véleménynyilvánítás szabadságát, a művészet szabadságát 
és a gyülekezés szabadságát; hangsúlyozza, hogy az oktatási rendszerek függetlensége 
veszélyben van, ha nem garantált az intézmények autonóm szervezeti felépítése; 
felhívja a Bizottságot, hogy jogállamisági jelentésében vegye figyelembe a 
véleménynyilvánítás szabadságának valamennyi aspektusát;

Demokrácia, valamint fékek és ellensúlyok

28. támogatja azt az álláspontot, hogy a hatalmi ágak szétválasztásának elve alapvető 
fontosságú az igazságszolgáltatási rendszerek hatékony, független, pártatlan és 
eredményes működéséhez Unió-szerte, és megköveteli az intézményektől, hogy 
tartózkodjanak a bírákra és ügyészekre – különösen a politikai és gazdasági körökből – 
való nyomásgyakorlástól;

29. hangsúlyozza, hogy a tisztességes és szabad választások a működő demokrácia abszolút 
minimumkövetelményei közé tartoznak, és az Unióban minden választási folyamatnak 
mentesnek kell lennie az indokolatlan befolyásolástól és a szabálytalanságoktól; 
hangsúlyozza, hogy amennyiben az EBESZ megfigyelői szerint a választások nem 
tisztességes és szabad módon zajlottak, konkrét intézkedéseket kell hozni, többek között 
az EUMSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárás alapján; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést, amint felmerül annak 
kockázata, hogy állami, külföldi vagy magánszereplők manipulálják a választásokat 
valamely uniós tagállamban;

30. emlékeztet arra, hogy az alapvető szabadságjogok, többek között a nyilvános bírálathoz 
való jog gyakorlása a szabad és demokratikus társadalom egyik központi eleme; 
aggodalmának ad hangot a civil társadalmi tér zsugorodása miatt különböző 
tagállamokban, ami a média és az újságírók, az emberijog-védők, civil társadalmi 
szereplők és aktivisták, valamint a politikai ellenfelek elleni, közéleti részvételt 
akadályozó stratégiai perekben és az említett szereplők megfigyelésében nyilvánul meg; 
üdvözli, hogy a Bizottság kötelezettséget vállalt egy, az újságírókat és jogvédőket célba 
vevő visszaélésszerű peres eljárások elleni irányelvre irányuló javaslat előterjesztésére, 
és kiemeli, hogy az irányelv hatályának elég átfogónak kell lennie ahhoz, hogy az 
minden jogvédőre, köztük az egyéni aktivistákra is kiterjedjen;

31. hangsúlyozza, hogy a Pegasus és a hasonló kémprogramok tagállamok általi, 
újságírókkal, ügyvédekkel, ellenzéki politikusokkal és más személyekkel szembeni 
törvénytelen használata közvetlen fenyegetést jelent a demokráciára, a jogállamiságra és 
az emberi jogokra; felhívja a Bizottságot, hogy mérje fel a megfigyelési eszközökkel 
való visszaéléseket és annak Unión belüli demokratikus folyamatokra gyakorolt hatását, 
valamint az EUSZ 2. cikke szerinti értékek és a Charta esetleges megsértését; 

32. úgy véli, hogy a civil társadalmi tér tagállamokbeli helyzete megérdemli, hogy külön 
fejezetet kapjon a jelentésben, és létrejöjjön egy „európai civil társadalmi térre 
vonatkozó mutató”, miután a civil társadalom központi szerepet játszik az emberi jogok 
tiszteletben tartásán alapuló, teljes mértékben demokratikus és befogadó társadalom 



fenntartásában, és figyelembe véve a civil társadalom előtt álló kihívásokat – többek 
között jogalkotási és közigazgatási intézkedéseket, a finanszírozáshoz való korlátozott 
hozzáférést és lejárató kampányokat – a különböző tagállamokban;

33. javasolja, hogy a Bizottság az éves jelentés negyedik pillérét – „a fékekkel és 
ellensúlyokkal kapcsolatos egyéb intézményi kérdések” – alakítsa át egy 
demokráciával, valamint a fékekkel és ellensúlyokkal foglalkozó pillérré, amely olyan 
elemeket vizsgál, mint az Unió és a tagállamok demokratikus folyamatait fenyegető 
potenciális veszélyek, többek között a választások manipulálása;

A Covid19 kapcsán bevezetett intézkedések hatása a demokráciára, a jogállamiságra és az 
alapvető jogokra

34. emlékeztet a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos intézkedések – többek között a 
szükséghelyzeti rendszerek és a rendeleti kormányzás – demokráciára, jogállamiságra és 
alapvető jogokra gyakorolt erőteljes hatására az Unión belül, különösen az 
igazságszolgáltatás, a médiaszabadság és a korrupció elleni küzdelem területén;

35. sajnálatosnak tartja a szükséghelyzeti intézkedések túlzott alkalmazását a Covid19-
világjárvány során, amely ezen intézkedések nemzeti parlamentek általi utólagos 
ellenőrzésének hiányával – sőt, több tagállamban a parlamentek bezárásával – párosult, 
ami fokozta a kormányzatok hatalmát, és a végrehajtó hatalom elszámoltathatóságának 
és átláthatóságának hiányát eredményezte;

36. emlékeztet arra, hogy a Covid19-világjárvány, – többek között a nemzeti bíróságok 
részleges bezárása – negatív hatást gyakorolt az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésre és a nemzeti bíróságok hatékonyságára egyaránt; kiemeli, hogy a 
világjárvány által előidézett rendkívüli helyzet megmutatta, hogy sürgősen 
korszerűsíteni kell az igazságszolgáltatási eljárásokat, és digitális elemeket kell 
bevezetni az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságának növelése, valamint a 
költségmentességhez és információkhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében;

37. üdvözli, hogy a jelentés tartalmaz egy azzal foglalkozó szakaszt, hogy a Covid19-
járvány miként hatott a jogállamiságra; hangsúlyozza, hogy ezen intézkedések 
alkalmazásának és arányosságának ellenőrzését mindaddig folytatni kell, amíg kivétel 
nélkül az összes intézkedést fel nem oldják; ezzel kapcsolatban rámutat az uniós 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó pénzeszközökkel való 
visszaélés kockázatára; megismétli, hogy e pénzeszközöket csak akkor lehet kiosztani, 
ha maradéktalanul orvosolták ezeket az aggályokat; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
idővel értékelje, hogy a tagállamok által hozott intézkedések valóban időben 
korlátozottak, szükségesek és arányosak voltak-e, és tiszteletben tartották-e a fékek és 
ellensúlyok rendszerét; felkéri a Bizottságot, hogy fogalmazzon meg ajánlásokat annak 
érdekében, hogy segítse a tagállamokat a világjárvány negatív hatásainak enyhítésében 
az igazságügy, a korrupció elleni küzdelem és a tömegtájékoztatás szabadsága területén;

Alapvető jogok és egyenlőség

38. aggodalommal hangsúlyozza, hogy a nők és a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek, 
köztük a fogyatékossággal élő személyek, a gyermekek, a vallási kisebbségek – 
különösen az egyre növekvő antiszemitizmus, cigányellenesség és muszlimellenes 
gyűlölködés idején Európában –, a romák, az afrikai és ázsiai származású emberek és az 



etnikai és nyelvi kisebbségekhez tartozó más személyek, a migránsok, a menedékkérők, 
a menekültek, az LMBTIQ-személyek és az idősek, különösen a marginalizált 
településeken élők továbbra is úgy látják, hogy jogaikat Unió-szerte nem tartják teljes 
mértékben tiszteletben, és továbbra is diszkriminatív gyakorlatokat kell elszenvedniük; 
hangsúlyozza, hogy nyilvánvaló kapcsolat áll fenn a romló jogállamisági normák, 
valamint az alapvető jogok és a kisebbségi jogok megsértése, például a bűnüldöző 
hatóságok által a tüntetések során és az Unió határain alkalmazott túlzott erőszak 
között; emlékeztet arra, hogy bizonyos körülmények között a tagállamok szándékosan 
folyamodnak olyan intézkedésekhez, amelyek a jogállamiság szempontjából 
megkérdőjelezhetők, ideértve a nyilvános konzultáció nélkül, gyorsított eljárásban 
elfogadott jogszabályokat, sőt, kivételes esetekben akár olyan diszkriminatív politikákat 
legitimáló alkotmánymódosításokat is, amelyeket más módon nem lehetne törvénybe 
iktatni, például olyan rendelkezéseket, amelyek kifejezetten az LMBTIQ-személyeket 
veszik célba vagy bevezetik az abortusz szinte teljes tilalmát; emlékeztet arra, hogy a 
tagállamok felelősséggel tartoznak a kiszolgáltatott helyzetbe került személyekért, és 
biztonságot és a megkülönböztetéssel szembeni védelmet kell nyújtaniuk számukra; 
határozottan megismétli a Bizottsághoz intézett felhívását, hogy a jövőbeli jelentések 
keretében részletesen értékelje az alapvető jogok folyamatos megsértését szerte az 
Unióban, beleértve az egyenlőséget és a kisebbségekhez tartozó személyek jogait is; 
felhívja az uniós intézményeket, hogy addig is az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 
által kiadott, az alapvető jogokról szóló jelentések fényében olvassák a jogállamiságról 
szóló éves jelentéseket;

39. sajnálatosnak tartja, hogy egyes tagállamok nem ültették át teljes mértékben és 
megfelelően a rasszizmusról és az idegengyűlöletről szóló tanácsi kerethatározatot1, és 
hogy a faji egyenlőségről szóló irányelv2 rendelkezéseit még mindig nem hajtják végre 
teljes körűen valamennyi tagállamban; javasolja, hogy a Parlament által 2020-ban 
elfogadott George Floyd-állásfoglalás3 fényében fordítsanak nagyobb figyelmet a 
kisebbségek ellen gyűlöletet szító politikai és médiamegszólalásokra, valamint ezeknek 
az olyan hátrányos megkülönböztetést alkalmazó jogszabályok vagy gyakorlatok 
elfogadására gyakorolt közvetlen hatására, amelyek aláássák a mindenki számára 
biztosítandó jogállamiságot, többek között a terrorizmus elleni és a biztonsági politikák 
területén;

40. különös aggodalmának ad hangot a szexuális és reproduktív egészséggel és a nők 
jogaival kapcsolatos helyzet egyes tagállamokban tapasztalt romlása, többek között az 
abortuszra vonatkozó rendkívül korlátozó jogszabályok bevezetése, valamint az 
LMBTIQ-személyek alapvető jogai elleni folyamatos és szisztematikus támadások 
miatt, amit több tagállamban a jogállamiság romlása tovább erősít; sajnálja, hogy ezek a 
fejlemények nem tükröződnek következetesen a Bizottság jogállamisági jelentésében; 

1 A Tanács 2008/913/IB kerethatározata (2008. november 28.) a rasszizmus és az 
idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel 
történő küzdelemről (HL L 328., 2008.12.6., 55. o.).

2 A Tanács 2000/43/EK irányelve (2000. június 29.) a személyek közötti, faji- vagy 
etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról (HL 
L 180., 2000.7.19., 22. o.).

3 Az Európai Parlament 2020. június 19-i állásfoglalása a George Floyd halálát követő, 
rasszizmus elleni tiltakozásokról (HL C 362., 2021.9.8., 63. o.).



felhívja a Bizottságot, hogy foglalkozzon szisztematikusan ezekkel a kérdésekkel 
minden vonatkozó országjelentésben és az összefoglaló jelentésben;

41. üdvözli a Bizottság által Magyarországgal és Lengyelországgal kapcsolatban a 2021. 
júliusi kötelezettségszegési csomag keretében az LMBTIQ-személyek emberi jogainak 
tiszteletben tartásával és az uniós jog megsértésével kapcsolatban kezdeményezett 
kötelezettségszegési eljárásokat; megállapítja, hogy ez az első alkalom, hogy a 
Bizottság kifejezetten az LMBTIQ-személyek jogainak védelme érdekében indított 
kötelezettségszegési eljárásokat;

42. aggodalommal veszi tudomásul a migránsok és a menedékkérők alapvető jogainak az 
Unió egész területén, de különösen a külső határokon történő jelentős és szisztematikus 
megsértéséről érkező számos jelentést; sajnálja, hogy több tagállam olyan nemzeti 
jogszabályokat fogadott el, amelyek súlyosan korlátozzák a menedékkérők jogait, és 
egyes esetekben még a visszaküldés tilalmának elvét és a hatékony jogorvoslathoz való 
jogot is fenyegetik; sajnálja, hogy a Parlament felhívásai ellenére a Bizottság nem 
fejezte be számos, a menekültügy és a migráció területén hozott nemzeti jogalkotási 
intézkedés uniós joggal való összeegyeztethetőségének értékelését; megismétli, hogy az 
alapvető jogok – mint a menedékjog és a hatékony jogorvoslathoz való jog – 
tiszteletben tartása a megfelelően működő jogállamiság szerves része;

Források

43. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse tovább a rendszeres, inkluzív és strukturált 
párbeszédet a kormányokkal, a nemzeti parlamentekkel, a nem kormányzati 
szervezetekkel, a nemzeti emberi jogi intézményekkel, az ombudsmanokkal és az 
esélyegyenlőségi szervekkel, a szakmai szervezetekkel és más érdekelt felekkel, és éves 
jelentéseinek összeállítása során legyen átláthatóbb az említett érdekelt felektől kapott 
információk kiválasztásakor alkalmazott kritériumok tekintetében; úgy véli, hogy a civil 
társadalmi szervezeteknek világos kritériumokon alapuló, átlátható folyamat révén 
szorosan részt kell venniük a felülvizsgálati ciklus minden szakaszában; kiemeli, hogy a 
tematikusan strukturált konzultációk fokoznák a folyamat hatékonyságát, és növelnék 
az értékes visszajelzések mennyiségét; üdvözli, hogy a konzultációs kérdőív immár 
lehetővé teszi az érdekelt felek számára, hogy a Bizottság által tervezett hatókörön kívül 
eső szempontokról is beszámoljanak, és arra kéri a Bizottságot, hogy szükség esetén 
igazítsa ki a nemzeti jelentések szerkezetét; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül 
és tökéletesítse az érdekelt felek észrevételeinek megtételére szolgáló online 
eszközöket, és legyen rugalmas a terjedelmi korlátozások tekintetében;

44. úgy véli, hogy a civil társadalommal folytatott konzultációra vonatkozó határidők a 
múltban túl rövidek és rosszul időzítettek voltak, és megfelelően ki kell igazítani és 
rugalmassá kell tenni azokat a teljes és átfogó hozzászólások lehetővé tétele érdekében; 
rámutat arra, hogy kapacitásaik és pénzügyi erőforrásaik korlátai miatt mindez 
megnehezítette az érdekelt felek számára észrevételeik és tájékoztatási tevékenységeik 
előkészítését és megtervezését, különösen akkor, ha a konzultáció egybeesett az éves 
szabadságokkal; felkéri a Bizottságot, hogy a civil társadalom számára biztosítson 
lehetőséget az egész éves konzultációra ahelyett, hogy elsősorban határidőhöz kötött 
hozzájárulási felhívásokra összpontosít; üdvözli, hogy a Bizottság az Unió valamennyi 
hivatalos nyelvén lehetővé teszi az észrevételek többnyelvű benyújtását; felhívja a 
Bizottságot, hogy előzetesen határozza meg és tegye közzé ütemtervét a készülő 
jelentés vonatkozásában, meghatározva a folyamat különböző lépéseivel kapcsolatos 



időpontokat, többek között az országlátogatások ütemezését, valamint a jelentés 
közzétételének időpontját is; megállapítja, hogy a konzultáció megalapozottsága tovább 
erősíthető, és ösztönzi a Bizottságot, hogy végezzen nyomon követő egyeztetéseket a 
civil társadalmi szereplőkkel az általuk adott észrevételekkel kapcsolatban;

45. ösztönzi a Bizottságot, hogy az éves jelentés keretében biztosítsa a petíciók és az egyes 
polgárok jogállamisági hiányosságokkal kapcsolatos egyéb aggályainak és 
beszámolóinak megfelelő nyomon követését; úgy véli, hogy a jogállamiság kultúrájának 
és az uniós intézmények polgárokkal való kapcsolatfelvételének megerősítése 
érdekében olyan részvételi fórumokat és struktúrákat kell létrehozni, amelyek Unió-
szerte lehetővé teszik a tendenciák azonosítását, és nagyobb láthatóságot nyújtanak az 
EUSZ 2. cikkében foglalt értékeket érintő fenyegetésekkel, hiányosságokkal és az 
értékek megsértésével kapcsolatban;

46. emlékeztet arra, hogy a Bizottságnak továbbra is szisztematikusan figyelembe kell 
vennie a megfelelő forrásokból és az elismert intézményektől származó releváns 
információkat; emlékeztet arra, hogy figyelembe kell venni az érintett nemzetközi 
testületek – például az ENSZ, az EBESZ és az Európa Tanács égisze alatt működő 
testületek – megállapításait; felhívja a Bizottságot, hogy vegye jobban figyelembe a 
vonatkozó mutatókból – például a „Globális kormányzati mutatókból” (WGI), a World 
Justice Project jogállamisági indexéből vagy a Varieties of Democracy (V-DEM) 
projektből – származó adatokat és megállapításokat;

47. előrelépésként üdvözli az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) megbízatásának 
módosításáról a Tanácsban létrejött megállapodást; felhívja a Bizottságot, hogy 
használja ki ezt a lendületet, és kérje fel az Alapjogi Ügynökséget, hogy az általa – 
például az EFRIS-en keresztül és a civil társadalmi térről szóló jelentései révén – 
jelenleg is nyújtott hozzájárulás mellett adjon módszertani tanácsokat, és végezzen 
összehasonlító kutatást az éves jelentésben szereplő kulcsterületek további részletekkel 
való kiegészítése céljából, szem előtt tartva, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog, a 
véleménynyilvánítás szabadsága és más alapvető jogok szervesen kapcsolódnak a 
jogállamisághoz;

48. úgy véli, hogy az Európa Tanáccsal és más nemzetközi szervezetekkel folytatott 
együttműködés különösen fontos a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok 
előmozdítása szempontjából az EU-ban; felhívja a Bizottságot, hogy szisztematikusan 
elemezze az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek be nem tartásáról szóló 
adatokat és az ENSZ emberi jogi egyezményeinek végrehajtását felügyelő testületek 
egyedi közleményekkel kapcsolatos véleményét;

A demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmét szolgáló mechanizmus

49. sajnálja, hogy a Bizottság és a Tanács vonakodik attól, hogy pozitív választ adjanak a 
Parlament 2020. október 7-i állásfoglalásában a demokráciával, a jogállamisággal és az 
alapvető jogokkal foglalkozó, az EUSZ 2. cikke szerinti értékek teljes körét lefedő 
közös uniós mechanizmus létrehozása érdekében tett felhívásra; ismételten felszólítja a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a Parlamenttel 
egy intézményközi megállapodásról;

50. emlékeztet álláspontjára egy független szakértőkből álló testület bevonásával 
kapcsolatban, amely az Alapjogi Ügynökséggel szoros együttműködésben tanácsokkal 



látná el a három intézményt; kéri Elnökségét, hogy tekintettel a Bizottság és a Tanács 
vonakodására bonyolítson le közbeszerzési eljárást e testület – első lépésként a 
Parlament égisze alatt, a Bizottság 2020. évi jogállamisági jelentéséről 2021. június 24-i 
állásfoglalásával összhangban történő – létrehozására annak érdekében, hogy az 
tanácsokkal lássa el a Parlamentet az EUSZ 2. cikke szerinti értékeknek való 
megfeleléssel kapcsolatban a különböző tagállamokban, és példát mutasson egy ilyen 
testület gyakorlati működését illetően;

51. ismét felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra az Alapjogi Ügynökségről szóló 
rendelet1 átfogóbb és ambiciózusabb felülvizsgálatát; ezért felhívja a Bizottságot, hogy 
az emberi jogok védelmével és előmozdításával foglalkozó nemzeti intézmények 
jogállására és működésére vonatkozó elvekkel (a párizsi alapelvekkel) összhangban 
tárja fel az Alapjogi Ügynökség fejlesztésének teljes hosszú távú potenciálját annak 
érdekében, hogy az ügynökség teljes mértékben független szervvé váljon, amely 
pártatlan és nyilvánosan hozzáférhető álláspontokkal szolgál a demokrácia, a 
jogállamiság és az alapvető jogok országspecifikus helyzetével kapcsolatban; 
hangsúlyozza, hogy ennek a fejlesztésnek együtt kell járnia a rendelkezésre álló 
erőforrások növelésével;

Más jogállamisági eszközökkel való kiegészítő jelleg

52. megismétli, hogy az éves jelentésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy fontos 
forrásként és referenciadokumentumként szolgáljon annak eldöntéséhez, hogy 
aktiváljanak-e egy vagy több vonatkozó eszközt, például az EUSZ 7. cikkét, a 
jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendeletet, az EU pénzügyi 
jogszabályai keretében rendelkezésre álló egyéb eszközöket és az EU költségvetésének 
hatékony védelmét szolgáló alkalmazandó ágazatspecifikus és pénzügyi szabályokat, a 
jogállamisági keretet vagy a kötelezettségszegési eljárásokat – ideértve a gyorsított 
eljárásokat –, az EUB előtti ideiglenes intézkedés iránti kérelmeket, valamint az EUB 
által hozott ítéletek végrehajtásának elmulasztásával kapcsolatos kereseteket; felhívja a 
Bizottságot, hogy ezeket az eszközöket kifejezetten a jelentésben azonosított vagy 
lehetséges jogállamisági problémákkal kapcsolják össze; felhívja az intézményeket, 
hogy haladéktalanul aktiválják ezeket az eszközöket, köztük a jogállamiságra vonatkozó 
feltételrendszert, hogy proaktívan támogassák a jogállamiságot, és kezeljék a 
demokrácia visszaesését az Unióban, miután a Bizottság 2021. évi jogállamisági 
jelentése a jogállamiság megsértésének számos és részletes olyan példáját tartalmazza, 
amely a feltételrendszerről szóló rendelet hatálya alá tartozik; ismételten felszólítja a 
Bizottságot, hogy teremtsen közvetlen kapcsolatot az éves jogállamisági jelentések, a 
jogállamiságról szóló más források és a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszer 
mechanizmusa között;

53. emlékeztet arra, hogy a kötelezettségszegési eljárások az uniós jog és az EUSZ 2. 
cikkében rögzített közös értékek védelmének és oltalmazásának alapvető eszközei; 
aggodalommal állapítja meg, hogy a Bizottság által indított kötelezettségszegési 
eljárások száma 2004 óta jelentősen csökkent; meglepetését fejezi ki amiatt, hogy a 
kötelezettségszegési eljárásokat nem indítják meg szisztematikusan legalább akkor, 
amint az adott kötelezettségszegés dokumentálásra került az éves jelentésben; sajnálatát 

1 Időközi jelentés (2021. március 25.) az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 
létrehozásáról szóló 168/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0225).

https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=HU&type_doc=COMfinal&an_doc=2020&nu_doc=0225


fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság vonakodik attól, hogy aktívan és szisztematikusan 
nyomon kövesse az uniós jog végrehajtását, és kimerítse a tagállamokkal szembeni 
kötelezettségszegési eljárásokban rejlő lehetőségeket, mivel ez az eszköz a 
legalkalmasabb a problémák hatékony és késedelem nélküli megoldására; megjegyzi, 
hogy ez a vonakodás a tagállamok arra való felszólítását eredményezte, hogy az 
EUMSZ 259. cikkével összhangban kezdeményezzenek államok közötti ügyeket; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy szisztematikus és kellő időben történő alkalmazás 
nélkül csökken a kötelezettségszegési eljárások megelőző képessége; kéri, hogy a 
jelentés tartalmazzon áttekintést a Bizottság által az egyes tagállamokra vonatkozóan 
hozott valamennyi végrehajtási intézkedésről – köztük a folyamatban lévő 
kötelezettségszegési eljárásokról –, valamint az EUB és az EJEB ideiglenes 
intézkedéseinek és ítéleteinek végrehajtásáról, és ezt vezessék be egy átfogó, uniós 
igazságügyi eredménytábla alkalmazásba;

54. emlékeztet a jogállamisággal kapcsolatos előzetes döntések fontosságára; úgy véli, hogy 
az EUB vonatkozó ítélkezési gyakorlata hozzájárult a jogállamiság további 
meghatározásához, és segítheti a Bizottságot abban, hogy tovább finomítsa a 
tagállamokban a jogállamiság helyzetének értékeléséhez használt referenciamutatóit;

55. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes tagállamok, köztük Magyarország és 
Lengyelország folyamatosan elmulasztják a hazai bíróságok, az EUB és az EJEB 
ítéleteinek végrehajtását, ami hozzájárul a jogállamiság erodálódásához; hangsúlyozza, 
hogy az ítéletek végrehajtásának elmulasztása eredményeként az emberi jogok 
megsértése jogorvoslat nélkül maradhat; kiemeli, hogy ez olyan érzetet kelthet a 
közvéleményben, hogy az ítéleteket figyelmen kívül lehet hagyni, aláásva az 
igazságszolgáltatás függetlenségét és a tisztességes ítélkezés erejébe vetett általános 
bizalmat; felhívja a Bizottságot, hogy a részleges végrehajtás vagy a végrehajtás 
elmaradása eseteiben a vonatkozó országfejezetekben továbbra is számoljon be az 
ítéletek tagállamok általi végrehajtásáról; ösztönzi a Bizottságot, hogy működjön együtt 
a hatóságokkal annak érdekében, hogy megfelelő megoldásokat találjanak a teljes körű 
végrehajtásra, és éves szinten aktualizálja az információkat; emlékeztet arra, hogy az 
EUB Coman & Hamilton ítélete1 végrehajtásának elmulasztása miatt a panaszosoknak 
az EJEB-hez kellett fordulniuk jogorvoslatért;

56. emlékeztet a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet fontosságára, 
amennyiben a jogállamiság elveinek megsértése érinti az uniós költségvetéssel való 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmét, vagy ennek kockázata komolyan fennáll; üdvözli az EUB 2022. február 16-i 
ítéleteit és annak megállapításait, amelyben megállapítja, hogy az Unió valóban 
rendelkezik hatáskörrel a tagállamok jogállamiságát illetően, és a jogállamiságra 
vonatkozó feltételrendszer összhangban van az uniós joggal, továbbá elutasítja a 
Magyarország és Lengyelország által a jogállamisági feltételrendszerről szóló rendelet 
ellen benyújtott kereseteket; ismételten felhívja a Bizottságot, hogy tegyen azonnali 
lépéseket a rendelet alapján, amely 2021 januárja óta hatályban van;

57. úgy véli, hogy az éves jelentés a legmegfelelőbb hely arra, hogy külön szakasz 
foglalkozzon a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszer szerinti vonatkozó elemzés 
elvégzésével; tudomásul veszi, hogy a Bizottság 2022. április 27-én írásbeli értesítéssel 

1 2018. június 5-i ítélet, Relu Adrian Coman és társai kontra Inspectoratul General pentru 
Imigrări és Ministerul Afacerilor Interne ügy, C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385.



végre megindította a Magyarországgal szembeni, a jogállamisági feltételrendszerről 
szóló rendelet szerinti hivatalos eljárást; sürgeti a Bizottságot, hogy legalább 
Lengyelország esetében is indítsa el a rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében rögzített 
eljárást; emlékeztet arra, hogy a rendelet alkalmazhatósága, célja és hatálya 
egyértelműen meg van határozva, és ezek alátámasztásához nincs szükség további 
magyarázatokra; elítéli a Bizottság azon döntését, hogy továbbra is iránymutatásokat 
dolgoz ki még azt követően is, hogy a EUB ítélete megerősítette a rendelet 
jogszerűségét és érvényességét; felhívja a Bizottságot annak biztosítására – lehetőség 
szerint jogalkotási javaslat révén –, hogy a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről 
szóló rendelet 6. cikkének alkalmazása ne érintse sem közvetlenül, sem közvetve a 
polgárokat, mivel a jogállamiság megsértéséért felelős személyek a kormányzat 
képviselői vagy államfők, és hogy a helyi közintézmények vagy magánszervezetek 
közvetlenül hozzájuthassanak a konszolidált uniós költségvetésben visszamaradó 
forrásokhoz; felhívja a Bizottságot, hogy alkalmazza szigorúbban a közös 
rendelkezésekről szóló rendeletet és a költségvetési rendeletet az uniós források 
diszkriminatív felhasználásának – különösen a politikai indíttatású felhasználás – 
leküzdése érdekében, és tárja fel ezen eszközökben és a jogállamiságra vonatkozó 
feltételrendszerről szóló rendeletben rejlő, a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető 
jogok védelmét szolgáló teljes potenciált, biztosítva ezáltal, hogy az uniós forrásokat ne 
használják fel olyan kezdeményezésekre, amelyek nem felelnek meg az EUSZ 2. 
cikkében foglalt uniós értékeknek, tiszteletben tartva ugyanakkor a nem kormányzati 
szervek végső kedvezményezettjeinek érdekeit;

58. aggodalmát fejezi ki a Bizottság 2021. évi jogállamisági jelentésének azon 
megállapításai miatt, amelyek szerint egyes országokban az LMBTIQ-szervezetek 
államilag támogatott zaklatása és megfélemlítése befolyásolja a finanszírozáshoz való 
hozzáférési képességüket; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg közelebbről a 
kérdést, és a szükséges eszközök révén gondoskodjon arról, hogy az Unióban mindenütt 
tiszteletben tartsák a megkülönböztetésmentesség elvét, amely irányadó az uniós 
forrásokhoz való hozzáférés tekintetében; úgy véli, hogy ezek a megállapítások 
megerősítik a Parlament régóta fennálló álláspontját, amely szerint a jogállamisági 
jelentés hatályát ki kell terjeszteni az EUSZ 2. cikke szerinti valamennyi értékre;

59. rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a Tanács nem képes érdemi előrelépést elérni az 
EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő eljárásokban; sürgeti a 
Tanácsot annak biztosítására, hogy elnökségenként legalább egyszer kerüljön sor 
meghallgatásokra az EUSZ 7. cikke szerinti, folyamatban lévő eljárásokban, és hogy 
foglalkozzon a jogállamiságot, a demokráciát és az alapvető jogokat érintő új 
fejleményekkel; hangsúlyozza, hogy a Tanácsban nincs szükség egyhangúságra ahhoz, 
hogy azonosítsák a 7. cikk (1) bekezdése szerinti uniós értékek súlyos megsértésének 
egyértelmű kockázatát, és ahhoz sem, hogy konkrét ajánlásokat intézzenek az érintett 
tagállamokhoz, és határidőket tűzzenek ki ezen ajánlások végrehajtására; ismételten 
felszólítja a Tanácsot e lépések megtételére, kiemelve, hogy e fellépés további 
késleltetése a jogállamiság elvének Tanács általi megsértését jelentené; ragaszkodik a 
Parlament szerepének és hatásköreinek tiszteletben tartásához;

60. tudomásul veszi az Általános Ügyek Tanácsában a Bizottság éves jogállamisági 
jelentései alapján, a Tanács éves jogállamisági párbeszéde keretében folytatott 
országspecifikus megbeszéléseket; javasolja, hogy e megbeszélések összpontosítsanak 
azokra a tagállamokra, ahol a legsürgetőbb jogállamisági problémák felmerültek, 
megőrizve ugyanakkor a betűrendben való haladás gyakorlatát; hangsúlyozza, hogy a 



nagyobb átláthatóság fokozná jogállamisági párbeszédet az Unióban, ezért felkéri a 
Tanácsot, hogy tegye nyilvánossá ezen országspecifikus megbeszéléseket, ideértve a 
részletes nyilvános következtetéseket is;

61. határozottan elítéli azokat a tagállami hatóságokat, amelyek elutasítják a Bizottság 
évenkénti jogállamisági párbeszédében való részvételt; véleménye szerint minden ilyen 
elutasítás elegendő indok arra, hogy a Bizottság felgyorsítsa és tovább finomítsa a 
jogállamiság helyzetének vizsgálatát az érintett országokban; határozott véleménye, 
hogy a jogállamisági ciklus csak akkor lehet eredményes, ha az EUSZ 4. cikkének (3) 
bekezdésében meghatározott lojális együttműködés elvét az európai intézmények és a 
tagállamok egyaránt tiszteletben tartják és alkalmazzák;

62. sürgeti a Bizottságot, hogy helyi, regionális és nemzeti szinten aktívan vegyen részt a 
nyilvános vitákban, és fordítson nagyobb figyelmet az EUSZ 2. cikkében rögzített uniós 
értékekre és az alkalmazandó eszközökre, köztük az éves jelentésre, különösen azokban 
az országokban, ahol komoly aggályok merülnek fel; hangsúlyozza a stratégiai 
kommunikáció jelentőségét a demokráciaellenes narratívák elleni fellépésben, valamint 
annak fontosságát, hogy e narratívákat az uniós fellépések jobb elmagyarázása révén 
kezeljék; ezért felhívja a Bizottságot, hogy szervezzen kommunikációs kampányokat a 
jogállamiság tiszteletben tartásának fontosságáról; felhívja a Bizottságot, hogy indítson 
külön programot, amely innovatív kezdeményezéseket támogat azzal a céllal, hogy 
elősegítse a jogállamiságról és a demokratikus intézményekről szóló formális oktatást, 
különösen a jogi szakemberek körében, valamint előmozdítsa az informális oktatást az 
uniós polgárok minden korosztálya körében;

63. kötelezettséget vállal arra, hogy rendszeresen konzultál a tagállamok kormányaival és 
parlamentjeivel az éves jelentés megállapításairól; felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy képviselőik a lehető legmagasabb szinten vegyenek részt a 
Parlamenttel a jogállamiságról folytatott eszmecserében; mélyen sajnálatosnak tartja, 
hogy a lengyel Szejm elutasította a találkozást az Európai Parlament bizottságközi 
küldöttségével 2022 februárjában, és hogy nem válaszolt a hivatalos meghívásra, ami 
közvetlenül ellentétes az EU-szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az 
Európai Unióban betöltött szerepéről szóló (1.) jegyzőkönyv 9. cikkével;

64. hangsúlyozza, hogy a belső jogállamisági hiányosságok hátrányosan befolyásolhatják az 
Unió külpolitikájának hitelességét, különösen a közvetlen szomszédságával, valamint az 
uniós tagjelölt és potenciális tagjelölt országokkal szemben;

65. hangsúlyozza, hogy uniós szinten is el kell végezni a fékek és ellensúlyok független 
értékelését; e célból kötelezettséget vállal arra, hogy felkéri a Velencei Bizottságot 
tanulmány készítésére a demokrácia uniós kormányzásban érvényesülő alapelveiről, 
különösen a hatalmi ágak szétválasztásáról, az elszámoltathatóságról, valamint a 
fékekről és ellensúlyokról;

°

° °

66. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Európai Unió Alapjogi Ügynökségének, az Európa Tanácsnak, valamint a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek.


