
 
Jogállamiság és költségvetés: a képviselők az új
szabály késedelem nélküli alkalmazását várják
 
A Parlament minden követ megmozgat, ha a Bizottság a törvényi kötelességét megsértve
nem alkalmazza késedelem nélkül a jogállamisági mechanizmust,  mondták képviselők
csütörtökön.
 
A képviselők a plenáris ülésen Johannes Hahn költségvetési és igazgatási biztost kérdezték
arról, hogy miért nem alkalmazta még a Bizottság az Unió költségvetését a jogállamisággal
kapcsolatos, általánossá vált hiányosságokkal szemben védő mechanizmust. A képviselők
rámutattak: az új szabályok január elsejétől már hatályosak és jogilag kötelező érvényűek.
Ezzel  szemben  az  Európai  Tanács  a  jogállamisági  mechanizmussal  kapcsolatos
következtetései  nem  bírnak  törvényi  erővel.
 
Több felszólaló rávilágított, hogy az eljárás alkalmazása a választóknak tett ígéretek valóra
váltásával egyenlő, ezért az Unió számára hitelességi kérdés. Néhány képviselő emlékeztetett
arra, hogy védeni kell az uniós források végső kedvezményezettjeit, például a diákokat vagy a
civil  szervezeteket,  és  érdeklődött  a  Bizottság  e  célra  tervezettt  digitális  platformjának
elkészültéről.
 
Több felszólaló határozottan elutasította Hahn biztos azon kijelentését, hogy a mechanizmus
alkalmazásával meg kell várni az arra vonakozó útmutató összeállítását és a mechanizmussal
kapcsolatban az Európai Bíróság döntését. Ehelyett a képviselők több tagországban számos
régóta húzódó ügyre és többek között Magyarországon és Lengyelországban a jogállamisági
helyzet folyamatos romlására hivatkozással azonnali lépéseket kértek az uniós költségvetés és
értékek védelmére.  Néhányan felhívták  a  figyelmet:  a  Bizottságnak politikailag  független
testületként  és  az  uniós  szerződések őreként  kell  fellépnie.
 
Ugyanakkor egyes felszólalók a vitát és magát a mechanizmust egyaránt politikailag elfogultnak
nevezték, és a Tanács következtetéseinek tiszteletben tartására szólítottak fel.
 
A vita magyar felszólalói
 
Cseh Katalin (Renew)
 
Hidvéghi Balázs (független)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:433I:FULL&from=HU
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201215IPR94024/a-jogallamisagi-eljaras-januar-elsejetol-kesedelem-nelkul-eletbe-lep
https://www.consilium.europa.eu/media/47331/1011-12-20-euco-conclusions-hu.pdf
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=cf24f5f8-ba0b-fed7-abc0-d3cb8befb67c&date=20210311
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=d0677f0c-1687-857a-290c-276a3aa19576&date=20210311


A teljes vita itt tekinthető meg.
 
Következő lépések
 
A Parlament a március 24-25-i ülésén szavaz a témában megfogalmazott állásfoglalásáról.
 
Háttér
 
A 2020 decemberében jóváhagyott szabályok értelmében miután a Bizottság megállapítja a
jogsértést, javasolja, hogy az adott tagállam kormánya ellen indítsák el a feltételrendszerhez
kapcsolódó eljárást, ezt követően pedig vágják meg vagy fagyasszák be a tagállamnak az uniós
költségvetésből járó forrásokat. A Tanácsnak ezt követően egy hónap (kivételes esetben három
hónap)  áll  rendelkezésére,  hogy  minősített  többséggel  -  azaz  a  tagállamok  leglább  55
százalékának a szavazatával úgy, hogy a szavazatok az Unió lakosságának 65 százalákát
képviseljék - szavazzon a javasolt intézkedésekről.
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Az eljárás lépései - jogállamisági eljárás (angolul)
Az eljárás lépései - állásfoglalás (angolul)
EP kutatószolgálat: Az Unió költségvetésének védelme jogállamisági hiányosságok esetén
(2020. december, angolul)

Jogállamiság: új mechanizmus az EU-s pénzek és értékek védelméért
(2020.12.17.)
Jogalkotási folyamat (angolul)
Infografika: A jogállamiság helyzete a tagállamokban és a híres 7. cikk
Jogállamiság: Első éves jelentés a jogállamiság helyzetéről az Európai Unióban (az Európai
Bizottság sajtóközleménye, 2020.9.30.)
A jogállamiságról szóló 2020. évi jelentés (az Európai Bizottság folyamatábrája)
EP kutatószolgálat: Egy demokráciával, jogállamisággal és alapvető jogokkal foglalkozó uniós
mechanizmus európai hozzáadott értéke (2020.9.30., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/debate-details.html?date=20210311&detailBy=date
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201211IPR93622/kotelezo-ervenyu-europai-jogszaballya-valt-a-jogallamisagi-feltetelrendszer
https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/voting-system/qualified-majority/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2858(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659409
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659409
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/mff/20201001STO88311/jogallamisag-uj-mechanizmus-az-eu-s-penzek-es-ertekek-vedelmeert
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/mff/20201001STO88311/jogallamisag-uj-mechanizmus-az-eu-s-penzek-es-ertekek-vedelmeert
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/mff/20201001STO88311/jogallamisag-uj-mechanizmus-az-eu-s-penzek-es-ertekek-vedelmeert
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/a-jogallamisag-helyzete-a-tagallamokban-es-a-hires-7-cikk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1756
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1756
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rule_of_law_mechanism_factsheet_hu.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk
https://twitter.com/EP_Justice
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