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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli az Európai Bizottság által elfogadott új megközelítést az alapjogok tiszteletben 
tartása terén, ami ideális kiindulópontot jelent az Európai Unió alapjogai hatékonyabb 
védelmének és tudatosításának biztosításához;

2. bízik abban, hogy a hivatkozott módszertan, amelynek révén a Bizottság alkalmazni 
kívánja az Európai Unió alapjogi chartáját jogalkotási javaslataiban, gyakorlati és konkrét 
megvalósítást fog nyerni;

3. úgy véli, hogy kedvezően kell értékelni a Bizottságnak a jogalkotási eljárás teljes 
folyamatában az alapjogok védelmére fordított figyelmét; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy 
meg kell erősíteni az Európai Parlament, mint par excellence demokratikus intézmény 
szerepét a jogalkotási javaslatok és a chartában szereplő jogok kompatibilitásának 
ellenőrzési folyamatában;

4. felkéri a Bizottságot, hogy gondoskodjék egy speciális riasztási eljárásról az alapjogok 
védelme érdekében, amelyben az Európai Parlament alapvető fontosságú szerepet töltene
be;

5. a parlamenti bizottságok nagyobb mértékű bevonását tartja szükségesnek a jogalkotási 
javaslatok és az alapjogok kompatibilitásának ellenőrzésébe; továbbá javasolja az Európai 
Parlament belső szabályzatának módosítását, hogy az lehetővé tegye, hogy

− az alapvető jogok védelmében illetékes bizottság elvégezze az Európai Bizottság 
összes olyan jogalkotási javaslatának hatásvizsgálatát, amely sértheti a chartában 
foglalt jogokat;

− amennyiben az alapjogok védelmével kapcsolatos probléma merül fel a jogalkotási 
folyamat során, az Európai Parlament, pontosabban annak egy parlamenti bizottsága a 
kérdést a témában illetékes bizottság elé utalja ellenőrzésre, biztosítva a szükséges 
koordinációt; 

6. hangsúlyozza, hogy az általános konzultációs mechanizmusok megléte ellenére fontos 
lenne nagyobb mértékben bevonni a speciálisan az alapjogokkal kapcsolatos kérdésekkel 
foglalkozó külső, független szervezeteket és intézményeket; felkéri ezért az Európai 
Bizottságot, hogy intézkedjen az alapjogokat érintő jogalkotási javaslatok kidolgozásának 
folyamata során egy külön konzultációs mechanizmus kialakításáról az említettekkel;

7. szükségesnek tartja, hogy az alapjogokkal kapcsolatos jogalkotási javaslatok kidolgozása 
vagy konkrét jogi eljárás során az Európai Unió jövendőbeli Alapjogi Ügynöksége saját 
kezdeményezésére vagy az érintett intézmények kérésre vélemények és/vagy ajánlások 
megfogalmazásával bekapcsolódhasson a folyamatba;  

8. emlékeztet annak jelentőségére, hogy a jogalkotási javaslatok kidolgozása során az 
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alapjogok betartásának rendszeres belső ellenőrzésével egy külön jelentés foglakozik, 
amelynek célja az alapjogok betartására való jogi ösztönzés; 

9. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy előzetesen ki kell dolgozni az állampolgárok és az 
európai intézmények az alapjogok tiszteletben tartásának belső ellenőrzéséről történő 
tájékoztatásának megfelelő módját, akár időszakos jelentések kiadása révén is.


