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Magyarország: az állampolgári jogok bizottsága a
7-es cikkely aktiválását kéri a Tanácstól
 

Magyarországon fennáll az EU-s értékek megsértésének egyértelmű kockázata; a Tanács
avatkozzon be az alapértékek tényleges megsértése ellen, döntött az állampolgári jogok
bizottsága hétfőn.
 
A  37  szavazattal,  19  ellenszavazat  és  nulla  tartózkodás  mellett  elfogadott  jogalkotási
javaslattervezet  felkéri  az  uniós  tagállamokat,  hogy  indítsák  el  az  Európai  Unióról  szóló
szerződés 7. cikk (1) bekezdése szerinti eljárást. Az eljárást abban az esetben lehet elindítani,
amikor fennál a 2. cikkben foglalt alapértékek - többek között a demokrácia, a jogállamiság és
az emberi jogok tisztelete - megsértésének súlyos veszélye.
 
Az Európai Unió alapjogi chartájában is lefektetett alapértékek megsértésének kockázata más
tagállamokra és a tagállamok közötti  kölcsönös bizalomra is hatással van, állapítja meg a
jelentéstervezet. A képviselők szerint a magyar helyzet kedvezőtlen irányban befolyásolja az
Unióról  kialakult  képet,  és  világszerte  hitelteleníti  az  alapjogok,  az  emberi  jogok  és  a
demokrácia  melletti  európai  kiállást.
 
A Parlament aggályai leginkább az alábbi területekre fókuszálnak:
 

az alkotmányos és a választási rendszer működése, 
az igazságszolgáltatás függetlensége, 
korrupció és összeférhetetlenség, 
a magánélet védelme és az adatvédelem, 
a véleménynyilvánítás szabadsága, 
a tudományos élet szabadsága, 
vallásszabadság, 
egyesülési szabadság, 
az egyenlő bánásmódhoz való jog, 
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• Magyarország esetében fennáll az EU-s értékek megsértésének egyértelmű kockázata, véli a
bizottság

• az igazságszolgáltatás függetlensége, a véleménynyilvánítás szabadsága, a kisebbségek
jogai, a migránsok és menekültek helyzete ad okot aggodalomra

• az Európai Parlament egésze szeptemberben szavaz a javaslatról
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a kisebbségekhez tartozó személyek, köztük a romák és a zsidók jogai, 
a migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogai, és 
szociális jogok.
 

Judith Sargentini holland zöldpárti jelentéstevő kijelentette: „Súlyos helyzettel állunk szemben,
azonnal lépnünk kell. Az Unióban kiállunk a magyar polgárok jogaiért és az uniós értékekért.
Csak romlott  a helyzet  azóta,  hogy időt  adtunk a magyar kormánynak.  Ezért  lép közbe a
Parlament.”
 
A következő lépések
 
A tanácsi döntésre irányuló javaslatról szeptemberben szavaz a plenáris ülés. Elfogadásához a
képviselők  abszolút  többségére,  azaz  376  szavazatra,  valamint  a  leadott  szavazatok
kétharmadára  van  szükség.
 
Háttér
 
Az állampolgári jogi bizottságot 2017 májusában kérte fel a Parlament a magyarországi helyzet
áttekintésére olyan szempontból, hogy vajon szükség van-e az Európai Unióról szóló szerződés
7.  cikke  (1)  bekezdésének  aktiválására.  A  2017  májusi  állásfoglalásban  a  Parlament
kijelentette,  hogy  a  magyarországi  helyzet  okot  ad  az  eljárás  megindítására,  amelynek
eredményeképpen szankciókat fogadhatnak el Magyarország ellen. Ezek között például az
ország tanácsi szavazójogának ideiglenes felfüggesztése szerepel.
 
A mostani lenne az első alkalom, hogy a Parlament kezdeményezi a 7-es cikk szerinti eljárás
elindítását a jogállamiság, a demokrácia, és az alapjogok súlyos tagállami megsértésének
egyértelmű kockázata miatt.
 
További információ
A jogállamiság helyzete a tagállamokban és a híres 7-es cikk (infografika)
Az eljárás lépései (angolul)
Az alapjogok helyzete Magyarországon: A képviselők a 7-es cikkely aktiválását kérik (2017.
5.17.)
Audiovizuális anyagok szakemberek számára
Az állampolgári jogi bizottság honlapja
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http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/a-jogallamisag-helyzete-a-tagallamokban-es-a-hires-7-cikk
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2131%28INL%29
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170511IPR74350/alapjogok-magyarorszagon-a-kepviselok-a-7-es-cikkely-aktivalasat-kerik
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170511IPR74350/alapjogok-magyarorszagon-a-kepviselok-a-7-es-cikkely-aktivalasat-kerik
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-hungary_5702_pk
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/libe/home.html
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