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Mit tehet az EU az uniós értékek megsértése 
esetén? (infografika)

Az EU-nak vannak eszközei az értékei és költségvetése védelmére, ha fennáll a veszélye 
annak, hogy valamelyik tagállam megsérti azokat. Tudja meg, hogyan működnek ezek a 
mechanizmusok!
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Az Európai Unió olyan közös értékeken alapul, amelyek összekötik az országokat és az 
embereket. Ezeket az értékeket az Európai Unióról szóló szerződés legelején, a 2. cikkben 
rögzítik. Ide tartozik az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a 
jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/eu-institutuions/20210325STO00802/az-eu-alapertekei-egy-percben-video


 

Ha egy tagállam megsérti az uniós értékeket, az uniós szintű reakciót indokol. 
 

Mi a jogállamiság?
 
A jogállamiság az egyik uniós érték, és a demokratikus államok kulcsfontosságú alapelve, mivel 
segíti többek között a méltányosságot és az átláthatóságot. 
 
A jogállamiság szerint a tagállamok kormányait törvény kötelezi arra, hogy ne hozzanak 
önkényes döntéseket, és hogy az állampolgároknak mindig megvan a lehetősége, hogy 
azokat független bíróságokon támadhatják meg. 
 
Magában foglalja a korrupció elleni küzdelem fontosságát is, amely igazságtalanul kedvez 
egyeseknek, vagy egy szűk rétegnek mások kárára. Emellett védi a média szabadságát, 
biztosítva, hogy az emberek megfelelő tájékoztatást kapnak a kormányzati intézkedésekről. 
 
Az elmúlt években az Európai Parlament megkongatta a vészharangot a jogállamiság 
helyzetének romlása miatt egyes tagállamokban, például Magyarországon. A képviselők 
lépéseket tettek, és ismételten felszólították a Bizottságot és a tagállamokat, hogy védjék meg 
az EU értékeit és költségvetését. 
 

A 7. cikk szerinti eljárás
 
Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke szerinti eljárást az Amszterdami Szerződés vezette 
be 1997-ben. A 7. cikk (1) bekezdése szerint a Tanács megállapíthatja, hogy egy tagállam 
esetében fenn áll az EU-s értékek megsértésének egyértelmű kockázata és konkrét ajánlásokat 
fogalmazhat meg a tagállam számára, hogy megelőzze az alapértékek tényleges megsértését. 
A cikkelyt a tagállamok egyharmada, vagy az Európai Parlament vagy a Bizottság aktiválhatja. 
A Tanácsnak négyötödös többséggel kell döntést hoznia, miután kézhez kapta a Parlament 
kétharmados (a képviselők abszolút többségét is kitevő) többséggel elfogadott beleegyezését. 
 
A 7. cikkely (2) bekezdése egy másik eljárásra ad lehetőséget, amikor a tagállamok 
egyharmada vagy a Bizottság javaslata alapján a Tanács megállapítja, hogy az alapértékek az 
adott országban ténylegesen sérültek-e. A Tanácsnak egyhangú döntést kell hoznia és az EP 
hozzájárulására is szükség van. A 7. cikkely (3) bekezdése a konkrét szankciókat indítja el, ami 
a tanácsi szavazati jog felfüggesztését is jelentheti. 
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Az uniós költségvetés védelmét szolgáló szabályok
 
2020-ban az EP-képviselők elfogadtak egy rendeletet, amely megvédi az uniós forrásokat attól, 
hogy a tagállamok visszaéljenek vele – ez az úgynevezett jogállamiság feltételrendszere. A 
Parlament azt szorgalmazta, hogy ne csak akkor alkalmazzák, ha az uniós forrásokkal 
közvetlenül visszaélnek, például korrupció vagy csalás esetén, hanem akkor is, ha az alapvető 
értékek rendszeres megsértése veszélyeztetheti az uniós források kezelését. 
 

Ez azt jelenti, hogy a jogállamiság és egyéb értékek tiszteletben tartása feltétele annak, hogy a 
tagállamok uniós forrásokhoz jussanak, hiszen olyan országoktól lehet pénzt visszatartani, 
amelyekben a jogállamiság megállapított megsértése veszélyezteti az uniós források kezelését. 
 

Egyéb intézkedések
 
Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy tagállam megsérti az uniós jogot, ami azt jelenti, hogy 
nem alkalmazza az uniós szinten elfogadott szabályokat, kötelezettségszegési eljárást indíthat 
az Európai Bíróság előtt, amely pénzügyi szankciókat vonhat maga után az ország ellen. 
 
A Parlament kiemelt figyelemet fordít a tagállamok jogállami helyzetére, olyan jelentéseket 
készít, amelyek rávilágítanak a problémákra és cselekvésre szólítanak, köztük a 2020-as és 
2021-es alapvető jogokról szóló jelentés is. 
 
2020 óta az Európai Bizottság éves jogállamisági jelentést tesz közzé, amely valamennyi 
tagállamban figyelemmel kíséri a jogállamisággal kapcsolatos pozitív és negatív fejleményeket.
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220711IPR35032/fundamental-rights-report-2020-2021-meps-deeply-concerned
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220711IPR35032/fundamental-rights-report-2020-2021-meps-deeply-concerned


Egy magyar címer előtt uniós és magyar zászló lobog.

A Parlament lépései a jogállamiság magyarországi 
helyzete miatt
 
A képviselők 2018-ban indították el először a 7. cikk szerinti eljárást, amikor arra kérték a 
Tanácsot, hogy állapítsa meg, fennáll-e a veszélye annak, hogy Magyarország megsérti az EU 
alapértékeit. 
 
Számos aggályt fogalmaztak meg az ország intézményeinek működésével kapcsolatban, 
ideértve a választási rendszerrel, az igazságszolgáltatás függetlenségével és az állampolgárok 
jogainak és szabadságainak tiszteletben tartásával kapcsolatos problémákat. 
 

A Parlament támogatta a Bizottság hasonló javaslatát Lengyelországgal kapcsolatban. 
 
A Parlament 2022. szeptember 15-én úgy fogalmazott, hogy Magyarországon a helyzet olyan 
mértékben megromlott, hogy az ország „választási autokráciává”, vagyis olyan alkotmányos 
rendszerré vált, amelyben a választások zajlanak, de hiányzik a demokratikus normák tisztelete. 
A Parlamenti jelentés kitér arra, hogyan romlottak tovább az uniós értékek az országban 2018 
óta, „a magyar kormány tudatos és módszeres erőfeszítései révén”. A képviselők szerint az EU 
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tétlensége súlyosbította a demokratikus visszaesést, és az uniós források egy részét vissza kell 
tartani mindaddig, amíg az ország nem teljesíti az uniós ajánlásokat és a bírósági döntéseket. 
 

Az uniós költségvetés és az EU pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a Bizottság 
szeptember 18-án javasolta a 7,5 milliárd eurós uniós támogatás magyarországi kifizetésének 
felfüggesztését a jogállamisági aggályok miatt. Az eljárásnak megfelelően a következő lépések 
a tagállamoktól és a Tanáctól függenek. 
 

Ezt a cikket először 2018-ban tették közzé, és többször frissítették, az utolsó frissítés 2022 
szeptemberében volt.

További információ
Magyarország: az állampolgári jogok bizottsága a 7-es cikkely aktiválását kéri a Tanácstól 
(2018. június)
Multimedia Center
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180625IPR06503/magyarorszag-az-allampolgari-jogok-bizottsaga-a-7-es-cikkely-aktivalasat-keri
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180625IPR06503/magyarorszag-az-allampolgari-jogok-bizottsaga-a-7-es-cikkely-aktivalasat-keri
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