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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁS TERVEZETE

Az alapjogi charta tiszteletben tartása a Bizottság jogalkotási javaslataiban: 
A rendszeres és szigorú ellenőrzés módszertana
(2005/2169(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság közleményére az alapjogi charta tiszteletben tartásáról a Bizottság 
jogalkotási javaslataiban (COM(2005)0172),

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 6. és 7. cikkeire,

– tekintettel az Európai Unió 2000. december 7-én Nizzában kihirdetett alapjogi 
chartájára1,

– tekintettel a Rómában 2004. október 29-én aláírt Alkotmányszerződésre, amely magába 
foglalja az alapjogi charta rendelkezéseit, amelyeket ezáltal jogilag kötelező jelleggel 
ruház fel,

– tekintettel a Bizottság 2004. április 20-i, az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkére 
vonatkozó, (az Unió alapértékeinek tiszteletben tartásáról és előmozdításáról szóló) 
közleményét  érintő állásfoglalására2,

– tekintettel „az alapjogok védelméről és előmozdításáról: a tagállami és európai 
intézmények, köztük az Alapjogi Ügynökség szerepe” című, 2005. május 26-i 
állásfoglalására 3,

– tekintettel az Európai Unió független szakértőinek hálózata által kidolgozott 2005. évi 
éves jelentésre az alapjogok helyzetéről az Európai Unióban,

– tekintettel a Tanács rendeletre irányuló javaslatára, amely szerint létre kell hozni az 
Európai Unió Alapjogi Ügynökségét (COM(2005)0280), valamint Tanács határozatra 
irányuló javaslatára, amely engedélyezné az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 
számára, hogy kifejtse tevékenységét az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe 
hatálya alá tartozó területeken(COM(2005)0280),

– tekintettel José Manuel Barroso úrnak az Európai Parlament teljes ülésén 2004. november 
17-én az Európai Bizottság kijelölt elnökeként mondott beszédére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 45., 34. és 91. cikkeire,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, valamint az 

  
1 HL C 364., 2000. 12. 18., 1. o.
2 HL C 104 E, 2004. 4. 30., 408. o.
3 HL C 117 E, 2006. 5. 18., 242. o.
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Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

A. mivel az Unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságok 
tiszteletben tartása és a jogállamiság elvein alapul, amely alapelvek közösek a 
tagállamokban (Maastrichti Szerződés 6. cikk),

B. mivel a Parlamentnek, mint az unió polgárai közvetlenül választott képviseleti szervének 
ezen alapelvek megvalósításában kiemelt felelőssége van,

C. mivel a valamennyi jogalkotási javaslat Alapjogi Chartával való összeegyeztethetőségét 
vizsgáló eljárás olyan következtetést jelenít meg, amely meggyőzően következik a Charta 
Parlament, Tanács, Bizottság és valamennyi tagállam általi elismeréséből, illetve az unió 
polgárai számára 2000. december 7-én Nizzában történő ünnepélyes kihirdetéséből,

D. mivel az Alapjogi Charta valamennyi tagállam egyetértésével bekerült az európai 
alkotmányról szóló szerződésbe, amelyet a ratifikációs folyamatban a közvélemény által -
még Franciaországban és Hollandiában sem –vitatott, és ami ezzel együtt a legmélyebb és 
legátfogóbb európai egyetértés kifejezésének tekinthető, 

E. mivel ezen eljárás rendszerességének, alaposságának, objektivitásának, nyitottságának és 
átláthatóságának annál nagyobb a jelentősége, mivel az Alapjogi Chartának sajnálatos 
módon mai napig nincs jogi kötőereje,

F. mivel a Bizottságnak a 2001 óta alkalmazásra kerülő eljárás elmélyítésére és a 
közvéleményben való jobb tudatosulására vonatkozó javaslatában jelentős előrelépés 
nyilvánul meg az „alapjogi kultúra” Európai Unióban való kibontakozatásának 
szándékában,

G. mivel a javasolt eljárás túlságosan belső jelleget mutat, a kritériumok túl megszorítóak, az 
Európai Parlament szerepe elégtelen és a tagállamok parlamentjeinek - mint a brit 
felsőháznak – bevonására vonatkozó javaslatok ugyanúgy figyelmen kívül maradnak, 
mint az európai intézmények közötti, elengedhetetlenül szükséges folyamatos párbeszéd 
kialakítás és a tényszerűségek erősítése céljából független szervezetek bevonása,

H. mivel az Unióban egy igazi „alapjogi kultúra“ és az alapvető jogok ellenőrzésének olyan 
összefüggő rendszere kialakítását kívánja meg, amely a Tanácsot és kormányzati 
együttműködés területén született határozatokat is magában foglalja,

I. mivel olyan előforduló esetek, mint a CIA börtönök és emberrablások, az akadozó
felderítés és a kormányok hiányos együttműködése, vagy a repülőgépek utasaira 
vonatkozó személyi adatok törvényi alap nélküli továbbítása alkalmasak arra, hogy 
megrendítsék a polgároknak az európai intézmények alapvető jogok védelmének és 
megsértésük esetén megbüntetésének képességébe és akaratába vetett bizalmát,

1. utal arra a történelmi feladatra, hogy „az Európa népei közötti egyre szorosabb egység 
létrehozásának folyamata” alatt (Maastrichti Szerződés 1. cikk) a biztonság és jog 
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intézményeinek fejlesztése valamint a gazdasági és szociális előrelépések mellett a 
szabadság intézményeinek létrehozása is szükséges;

2. hangsúlyozza az alkotmányozási folyamatban fellépő nehézség leküzdésének, az 
Alkotmány központi vívmányai megtartásának és az Alapjogi Charta jogi kötőereje vitán 
felül helyezésének szükségességét;

3. üdvözli a Bizottság indítványát, amely jogalkotási javaslataiban az alapvető jogoknak 
tiszteletben tartására vonatkozó eljárás elmélyítésére és jobb átláthatóságára irányul, és 
ebben José Manuel Barroso mint a Bizottság elnöke által a Parlamentben 2004. november 
17-én a bejelentett, az alapvető jogok védelmére vonatkozó ambiciózus intézkedések és 
az erre általa létrehozott munkacsoport első pozitív eredményeit látja;

4. hangsúlyozza, hogy a Bizottság által javasolt „szisztematikus“ ellenőrzés feltétlenül 
szükségessé teszi, hogy minden jogalkotási javaslat valóban alaposan kivizsgált és a 
kapott eredmény megalapozott legyen;

5. felhívja a Bizottságot, hogy határozatát – a következmények megbecslésével 
kapcsolatosan - az alapvető jogokra vonatkozó megfontolásokat illetően a három fennálló 
kategóriába – gazdasági, szociális és környezeti kihatás – sorolja be, gondolja át, és 
hozzon létre egy specifikus kategóriát „kihatás az alapvető jogokra“ címmel, mivel csak 
ezáltal biztosított az alapjogok valamennyi aspektusának figyelembevétele;

6. kiemeli a Bizottság jogát, hogy - a jogalkotási folyamat egésze alatt előforduló olyan 
változtatások vonatkozásában, amelyek által valamely alapjog megsértve lenne- javaslatát 
elfogadás előtt a Tanácson keresztül visszavonja;

7. visszautasítja a Bizottság azon fenntartását, hogy semmisség megállapítására irányuló per 
az adott eset politikai vonatkozásainak vizsgálatát követően indítható, és nyomatékosan 
hangsúlyozza az alap- és szabadságjogok védelmének mindennemű politikai 
megfontoláshoz mért feltétlen elsőbbségét;

8. feltétlenül szükségesnek tartja az Alapjogi Charta figyelembevételére vonatkozó 
eljárásnak az egész jogalkotási folyamatra és a komitológiára való kiterjesztését, a 
Parlament helyzetének erősítését, az újonnan felállított ún. Alapjogi Hivatal szerepének 
pontosítását és az alapjogok támogatására történő fokozott igénybevételét;

9. szándékozik ehhez saját működési szabályzatának 32. cikkét módosítani annak 
érdekében, hogy a polgári szabadságjogokért felelős bizottságot az alapvető jogok 
szempontjából releváns jogalkotási folyamatok, intézkedések és előírások hatásainak 
vizsgálatával megbízhassa, és szándékozik a 91. és 115. cikket úgy módosítani, hogy a 
Parlament határozatai a tagállamok viszonyaira is vonatkoztathatóak legyenek, hogy így a 
Maastrichti Szerződés 6. és 7. cikkében meghatározott felelősséget idejében 
felvállalhassa;
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10. felhívja a Tanácsot a szisztematikus alapjogi vizsgálatnak a többek között a kormányzati 
együttműködés területén történő erősítésére, az eredmények nyilvánosságra hozatalára és 
az alapjogok védelmének vállalására;

11. kéréssel fordul a tagállamok parlamentjeihez, hogy mindenekelőtt a rendőrségi és az 
igazságügyi együttműködés, valamint a közös kül- és biztonságpolitika területén született 
határozataikat és intézkedéseiket azok Alapjogi Chartával való összeegyeztethetősége 
szempontjából vizsgálják meg, hogy ezáltal az alapjogok oszthatatlansága és az Unió 
valamennyi politikája területén szisztematikus és alapos alapjogi vizsgálat biztosítva 
legyen;

12. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy - a Maastrichti Szerődés 4. cikkének, illetve a 
Római Szerződés 200 és 212 cikkének megfelelően – terjesszen elő éves jelentést az Unió 
alapjogi politikájáról és kezdjen szisztematikus, nyílt és állandó párbeszédet az alapjogok 
Unión belüli biztosítására vonatkozóan;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a 
tagállamok, valamint a csatlakozó és tagjelölt országok kormányainak és 
parlamentjeinek.
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