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A Bizottság e közleménye elsősorban egy olyan eljárás megvilágítására és erőteljesebb 
rögzítésére szolgál, amely már 2001 óta bevett gyakorlat – ez a jogalkotási aktusok és az 
alapjogi charta rendelkezései összeegyeztethetőségének vizsgálata. Tulajdonképpen nem 
újításról van tehát szó, hanem arról, hogy a többi szerv és a polgárok számára általánosan 
érthetőbbé tegyék a Bizottság által az alapvető jogok területén végrehajtott ellenőrzés 
eredményeit.

Ennek az ellenőrzésnek, amelynek „rendszeresnek” és „szigorúnak” kell lennie – ezek a 
fogalmak magyarázatra szorulnak –, két lépésben kell végbemennie: az első a hatásvizsgálat 
(impact assessment), amely a javaslat által az egyén jogaira gyakorolt különböző hatások 
lehető legteljesebb bemutatását tartalmazza, a másik pedig az indoklás, amelynek bizonyos
jogalkotási javaslatok esetében tartalmaznia kell egy szakaszt, amelyben jogilag 
alátámasztják, hogy az alapvető jogokat tiszteletben tartották.

Az előadó üdvözli a Bizottság e kezdeményezését, amely helyes irányba mutat, fel kívánja 
hívni azonban a figyelmet a választott eljárás néhány szempontjára, amelyeket nézete szerint 
kritikusan kell megítélni.

Az előadó álláspontja

Az első megjegyzés azt a szerepet érinti, amely a chartában foglalt alapvető jogok tiszteletben 
tartásának felügyelete során a Bizottságra hárul. Ezzel kapcsolatban meg kell állapítani, hogy 
a Bizottság által e célból tervbe vett eljárás ugyan megfelelő és célszerű lehet, mégis 
egyoldalú és tisztán házon belüli eljárásról van szó. Mint a brit felsőház a 2005–2005. évi 
16. üléséről szóló jelentésében megállapította: „bármilyen csodálatosak is a belső rendszerek, 
a tapasztalatok […] azt jelzik, hogy a jogalkotási folyamat során igazgatáson kívüli független 
szakértelemre lehet szükség a résztvevők tájékoztatásához, és amennyiben szükséges, 
ellenőrzéséhez”1. 

Az előadó nézete szerint ez meggyőző álláspont, és emiatt törekedni kellene arra, hogy az 
Európai Parlament és a leendő Alapjogi Ügynökség erőteljesebb szerephez jusson. Az 
Európai Parlament számára ez konkrétan eljárási szabályzata 34. cikkének kiigazítását 
jelentené, amelyben meghatároznák – ahogyan a Költségvetési Bizottság esetében a 
költségvetésre gyakorolt következmények vonatkozásában és a Jogi Bizottság esetében a 
jogalapok vonatkozásában teszik –, hogy az Állampolgári Jogi Bizottságot megbízzák azzal a 
feladattal, hogy vizsgálja meg, hogy azok az új intézkedések vagy előírások, amelyek az 
állampolgári jogok szempontjából következményekkel járhatnak, milyen hatással vannak az 
alapvető jogokra. Ennek során igénybe vehetné az új Alapjogi Ügynökség támogatását. Ezt 
ugyan megnevezi a Bizottság javaslata, nem világos azonban, hogy milyen feladatot fog 
kapni. Az előadó nézete szerint ezt pontosítani kellene.

Egy másik lehetőség, amelyet adott esetben egy e célból létrehozandó munkacsoport 
keretében szintén mérlegelni kellene, a nemzeti parlamentek bevonása a chartával való 
összeegyeztethetőség vizsgálatára irányuló eljárásba. Ezzel kapcsolatban a brit felsőház az 
előzőekben említett jelentésében a következőket állapítja meg: „az Európai Parlament és a 

  
1 Lordok Háza, Európai Uniós Bizottság, 2005–2006. évi 16. jelentés. „Uniós jogszabályok emberi jogok 

szempontjából történő ellenőrzése”, 2005. november 29., (149) bekezdés
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nemzeti parlamentek erőteljesebb részvétele nagyban hozzájárulna a közleményben 
népszerűsített mechanizmusokkal kapcsolatban érzékelt demokratikus deficit kezeléséhez”1. 

A második megjegyzés azokat a kritériumokat érinti, amelyeket annak eldöntésére 
használnak fel, hogy egy jogalkotási javaslatot megvizsgáljanak-e a chartával való
összeegyeztethetősége szempontjából. E tekintetben a javaslat az előadó nézete szerint 
meglehetősen pontatlan. Eddig a „Charta tiszteletben tartása” preambulumbekezdés 
beillesztése tekintetében azt volt az irányadó, hogy az érintett jogalkotási javaslatok vagy jogi 
aktusok „különös kapcsolatban állnak-e az alapvető jogokkal”. Most két kritérium a mérvadó 
a „Charta“ kezdetű preambulumbekezdés tekintetében: ha olyan jogalkotási javaslatról van 
szó, amely „egy alapvető jog korlátozását vonja maga után”, amit alapos indokokkal kell 
alátámasztani, továbbá ha a jogalkotási javaslat „egy bizonyos alapvető jog alkalmazására
vagy előmozdítására” irányul2.

Az előadó ezzel szemben azt a nézetet képviseli, hogy az összes jogalkotási javaslatnak alapos 
vizsgálat tárgyát kell képeznie. A Bizottságnak tehát minden egyes esetben meg kellene 
indokolnia, hogy miért véli úgy, hogy javaslata összhangban van az alapvető jogokkal. Az 
előadó nézete szerint ez a minimum, ami egy „rendszeres“ ellenőrzéstől elvárható. Ezt az 
ellenőrzést ezen kívül a teljes jogalkotási folyamat alatt, a komitológia keretében kell 
végrehajtani. Mint a Bizottság maga is elismeri, „az alapvető jogokkal kapcsolatos problémák 
némely esetben vagy csak a gyakorlati megvalósításra vonatkozó részletes rendelkezések ... 
esetében merülnek fel”3. Problémák azonban felléphetnek a módosítási kérelmekkel 
összefüggésben is, amelyeket a Bizottság eredeti javaslatához dolgoznak ki. Az előadó ebben 
az esetben is teljes mértékben csatlakozik a brit felsőház véleményéhez, amely a következőket 
állapítja meg: „A Bizottságnak a megsemmisítési kereset benyújtásához fűződő joga 
messzemenően végső lehetőségnek számít, amelynek gyakorlását politikai és eljárási 
megfontolások nehezíthetik”. Ebből az okból kívánatos lenne, hogy a Bizottság a jogalkotási 
eljárás folyamán minden olyan módosítási javaslatot elutasítson, amely sértheti valamely 
alapvető jogot. Az Európai Parlamentben a jogalkotási eljárás keretében a Bizottság ilyen 
kifogásának az előadó nézete szerint minden esetben azt kell eredményeznie, hogy 
beterjesztik azt az Alapvető Szabadságok Bizottságához. A Bizottságnak azonban szükség 
esetén azt a jogot is fenn kellene tartania magának, hogy javaslatát a Tanács általi elfogadás 
előtt visszavonja4. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni továbbá, hogy a Bizottság 
javaslatának 29. pontjában bejelenti, hogy fenntartja magának azt a jogot, hogy „esetenkénti 
... politikai vizsgálat után” megsemmisítési keresetet nyújtson be az alapvető jogok 
megsértése miatt. Ilyen esetben a jogi megfontolásoknak elsőbbséget kell élvezniük a politikai 
megfontolásokkal szemben, mivel ez a jogbiztonság és így a jogállamiság alapelemeihez 
tartozik.

A harmadik és utolsó megjegyzés a Bizottságnak azt a döntését érinti, hogy a hatásvizsgálat 
kapcsán nem hoz létre különálló kategóriát az alapvető jogok számára. A Bizottság az 
alapvető jogokat érintő megfontolásokat ehelyett a három meglévő kategóriába, a gazdasági, a 
társadalmi és a környezeti hatások közé sorolja be. Az előadó határozottan ellenzi a Bizottság 

  
1 Lordok Háza, i.m. 110. pont
2 COM (2005) 172 végleges, 22. pont.
3 COM (2005) 172 végleges, 14. o.
4
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e szándékát. A Bizottság úgy érvel, hogy „a chartában szereplő alapvető jogok sokfélék és 
minden szektorban, azok határain átnyúlva fordulnak elő”. Az előadó nézete szerint azonban 
éppen ez az érv szól egy saját kategória létrehozása mellett, amivel mindenekelőtt 
megakadályozható lenne, hogy bizonyos jogokat, amelyek külön a három megnevezett 
kategória egyikébe sem sorolhatók be, figyelmen kívül hagyjanak. A saját kategória 
létrehozása emellett jótékony hatással lenne az alapvető jogok tiszteletben tartására irányuló 
bizottsági erőfeszítések „érthetőségének“, ami a Bizottság kinyilvánított céljai közé tartozik.1

Az előadó amellett emel szót, hogy vegyék figyelembe a fent érintett pontokat, amikor 2007-
ben a biztosokból álló, „Az alapvető jogok, a diszkrimináció elleni harc és esélyegyenlőségi” 
csoport elé terjesztik a belső ellenőrzéseknek e közleményben tervezett általános mérlegét.

Az alapvető jogok kultúrájának előmozdítása

Jelenleg nem létezik olyan korai figyelmeztető rendszer, amely lehetővé tenné, hogy 
módszeresen megállapítsák az EUSz. 6. cikke (1) bekezdése szerinti alapelvek valamely 
tagállam általi egyértelmű megsértésének a veszélyét. Az EUSz. 7. cikkének (1) bekezdése 
szerint a Tanács „a tagállamok egyharmada, az Európai Parlament vagy a Bizottság 
indoklással ellátott javaslata alapján” megállapíthatja, hogy ilyen veszély áll fenn, és ennek 
során független személyeket kérhet fel arra, hogy jelentést terjesszenek be az érintett 
tagállamban fennálló helyzetről. Nincs azonban utalás arra, hogy milyen alapon kerülhet sor 
ilyen javaslatokra. Más szavakkal a Szerződés meghatároz egy eljárást, amely lehetővé teszi, 
hogy reagáljanak egy veszélyre, viszont nem határoz meg olyan eljárást, amely lehetővé 
tenné, hogy időben felismerjék vagy már keletkezésekor kezeljék ezt a veszélyt. Az előadó 
nézete szerint itt olyan joghézagról van szó, amelyet meg kell szüntetni. Az EUSz. 7. 
cikkének (1) bekezdése szerinti eljárásra vonatkozó kezdeményezési jogából adódóan az 
Európai Parlament megkerülhetetlenül és autonóm módon felelős a megfelelő korai 
figyelmeztető rendszer létrehozásáért. Mivel a 7. cikk (1) bekezdése szerint a tagállamok 
egyharmada és a Bizottság is javaslattételi joggal rendelkezik, ennek a korai figyelmeztető 
rendszernek szoros együttműködésben és kölcsönös megegyezéssel kell létrejönnie. Ha 
valóban elő kívánjuk mozdítani az „alapvető jogok kultúráját“, ahogy azt a Bizottság 
közleményében megállapítja, fel kell szerelkeznünk az ehhez szükséges eszközökkel, hogy ne 
férhessen kétség ezeknek a nyilatkozatoknak a szavahihetőségéhez.

Az előadó két további szempontra kíván még kitérni, amelyeket a Bizottságnak a későbbi 
mérlegelés során figyelembe kell vennie. Az alapjogi charta az alapvető szociális jogok 
területén egyértelműen túlmutat az emberi jogok európai egyezményén. Ezen „új” szociális 
alapjogok tiszteletben tartásának, amelyek a charta tulajdonképpeni történelmi hozzáadott 
értékét képezik, ezért különös figyelmet kell kapnia. Az új tagok csatlakozása és a folyó 
csatlakozási tárgyalások kapcsán egyre hangosabbá válnak az ellenőrző eljárást követelő 
hangok, amely a reformok új tagállamokban való folytatásának szavatolására szolgál. Az 
alapvető jogok tiszteletben tartása ennek kapcsán központi szerepet játszik. Mérlegelni 
kellene a leendő Alapjogi Ügynökség bevonását ebbe a potenciális ellenőrző eljárásba.

Az „alapvető jogok kultúrájának” előmozdítása tekintetében azt a kérdést is fel kell tenni, 

  
1 COM (2005) 172 végleges, 31. pont
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hogy az alapjogi szakértői hálózat munkáját – amely a chartában szereplő cikkek betartásának 
módszeres elemzése alapján immár harmadik éve éves jelentést dolgoz ki az alapvető jogok 
EU-n belüli helyzetéről – kellő mértékben felhasználták-e, továbbá hogy ezt a jelentést jogi 
szempontjain túlmenően nem lenne-e érdemes „politikailag” is értékelni, és hogy az Európai 
Parlament hogyan foglalkozhatna az alapvető jogok e jelentésben megállapított 
megsértéseivel. Az EP az európai polgárok közvetlenül megválasztott képviseleteként az 
alapvető jogok őrének szerepét tölti be, és fokozottan figyelembe kellene vennie azt a 
feladatot, hogy „e különleges megbízatás ellátásakor elfogulatlanul és körültekintően, 
felelősségteljesen és igazságosan fel kell lépnie a közös alapelvek, alapvető értékek és 
alapvető jogok védelmében”1. Mivel az éves jelentés kidolgozása a jövőben az Alapjogi 
Ügynökség illetékességébe kerül át, célszerű lenne már most elgondolkozni azon, hogy ezt a 
jelentést hogyan lehetne konkrétan felhasználni.

Az EP a maga részéről mérlegelhetné eljárási szabályzata 91. és 115. cikkének módosítását, 
hogy lehetővé tegye, hogy a plenáris ülés elé terjesztett állásfoglalások az uniós 
tagállamokban fennálló helyzetre is vonatkozhassanak. Mivel általában sürgősségi
állásfoglalásokról van szó, ügyelni kell arra, hogy a Bizottság és a Tanács alkalmat kapjon az 
első válaszra. Ez hozzájárulna a szavahihetőség javításához, mivel egyre világosabban 
megmutatkozik, hogy az emberi jogok „belső” és „külső” dimenziója nehezen választható 
külön.

A folyamatos „ellenőrzés” kapcsán felmerül az a kérdés is, hogy milyen eszközökkel érhető el 
a legjobban az EU és különösen az EP, valamint az emberi jogokért síkra szálló más 
nemzetközi szervezetek közötti valódi szinergia. Az Európa Tanács által e területen szerzett 
tapasztalatokra és ismeretekre tekintettel kívánatos lenne az EKSz. 300. cikke és az EUSz. 24. 
és 38. cikke szerinti egyezmények megkötése az idevágó együttműködés és információcsere 
előmozdítása érdekében, ami lényeges előfeltétele a hatékony, eredményes és működőképes 
Alapjogi Ügynökség megteremtésének. 

  
1 Lásd „az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke: az Európai Unió alapértékeinek tiszteletben tartása és 
előmozdítása” című bizottsági közleményre irányuló, 2004. április 20-i európai parlamenti állásfoglalást (COM 
(2003) 606 - C5-0594/2003 - 2003/249 (INI).


