
 
Jogállamiság: a Parlament bíróság elé készül vinni
a Bizottságot
 

A képviselők utasították a Parlament elnökét, hogy két héten belül  a jogállamiság
feltételrendszeréről szóló rendelet szerinti kötelessége teljesítésére szólítsa fel a
Bizottságot.
 
A  csütörtökön  506  szavazattal,  150  ellenszavazat  és  28  tartózkodás  mellett  elfogadott
állásfoglalásban a képviselők rámutatnak, hogy az uniós költségvetést védő új feltételrendszer
már idén január elsején hatályba lépett, és a helyreállítási alapokra is vonatkozik. A Bizottság
ennek ellenére az új szabályok alapján még semmilyen lépést nem kezdeményezett, és nem
tartotta  tiszteletben  azt  a  június  elsejei  határidőt  sem,  amelyet  a  Parlament  a  rendelet
alkalmazásáról szóló útmutató elkészítésére a március 25-i állásfoglalásában meghatározott.
„Ez elegendő alapot jelent a Bizottság elleni jogi fellépéshez az EUMSZ 265. cikke értelmében",
jelenti ki a Parlament.
 
Egyre  inkább  fennáll  a  veszélye  annak,  hogy  egyes  tagállamok  visszaélnek  az  uniós
költségvetéssel, és közben a jogállamiság helyzete is romlik, hangsúlyozzák a képviselők. Ezért
arra  utasítják  a  Parlament  elnökét,  David  Sassolit,  hogy  két  héten  belül  szólítsa  fel  a
Bizottságot:  az  „tegyen  eleget  az  e  rendelet  szerinti  kötelezettségeinek".  A  felkészülés
érdekében „a Parlamentnek [...] azonnal meg kell kezdenie az EUMSZ 265. cikke szerinti, a
Bizottság elleni esetleges bírósági eljárásokhoz szükséges előkészületeket".
 
A képviselők sürgetik a Bizottságot, hogy gyorsan reagáljon a jogállamiság elveinek egyes
tagállamokban tapasztalható súlyos megsértésére, mert az komoly veszélyt jelent az uniós
források  tisztességes,  jogszerű  és  pártatlan  elosztására.  A  Bizottságnak  az  összes
rendelkezésére álló eszközt – többek között az uniós szerződés 7. cikkében szereplő eljárást, a
jogállamisági feltételrendszert és a kötelezettségszegési eljárásokat – be kell vetnie annak
érdekében, hogy kezelni tudja a demokrácia és az alapvető jogok tartós megsértését, beleértve
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• Egyre inkább fennáll a veszélye, hogy egyes tagállamok visszaélnek az uniós költségvetéssel

• A képviselők arra kérik a Bizottságot, hogy gyorsan kezdje el alkalmazni a jogállamisági
rendeletet

• 	A Parlament felkészül egy esetleges bírósági eljárásra
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0103_HU.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A12016E265
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/a-jogallamisag-helyzete-a-tagallamokban-es-a-hires-7-cikk


a média szabadsága és az újságírók, valamint az egyesülési és a gyülekezési szabadság elleni
támadásokat is.
 
A vita magyar felszólalói
 
Cseh Katalin (Renew)
 
Kósa Ádám (független)
 
Háttér
 
A költségvetési kifizetéseket egy jogállamiságra vonatkozó feltételrendszer teljesítéséhez kötő
mechanizmus 2021. január elsején lépett életbe. Azonban az új szabályok alapján eddig még
semmilyen eljárás nem indult. Az Európai Tanács arra kérte a Bizottságot, hogy halassza el a
jogszabály alkalmazását addig, amíg két tagállam (Magyarország és Lengyelország) az Európai
Bíróság elé nem viszi a jogszabályok ügyét (ez 2021. március 21-én megtörtént), és amíg a
Bizottság ki nem dolgozza a jogszabály alkalmazására vonatkozó külön útmutatóját.
 
Egy 2021 márciusában elfogadott állásfoglalásban a Parlament megismételte, hogy az Európai
Tanácsnak a mechanizmusra vonatkozó következtetései nem bírnak törvényi erővel,  és a
Bizottság számára június elsejét tűzte ki az iránymutatások elfogadásának határidejeként. A
képviselők  arra  is  kérték  a  Bizottságot,  hogy  egyeztessen  a  Parlamenttel  az  útmutató
elfogadása előtt. A Bizottság egy május 26-i szakbizottsági ülésen jelezte, hogy június első
felében kíván egyeztetni a képviselőkkel.
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Az elfogadott szöveg itt lesz olvasható (2021.6.10.)
A vita felvételről (2021.6.9.)
Az eljárás lépései (angolul)

Agnese KRIVADE
sajtóreferens

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
cult-press@europarl.europa.eu
@EPCulture
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=c6b68773-b7ba-5f0d-8d84-2d89968fdad1&date=20210609
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=d0633907-605d-af33-b71e-98b515457893&date=20210609
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201211IPR93622/kotelezo-ervenyu-europai-jogszaballya-valt-a-jogallamisagi-feltetelrendszer
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201211IPR93622/kotelezo-ervenyu-europai-jogszaballya-valt-a-jogallamisagi-feltetelrendszer
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/hu/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210304IPR99233/az-ep-a-jogallamisagi-feltetel-kesedelem-nelkuli-alkalmazasat-varjak
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0103_HU.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/cont-budg_20210526-1645-COMMITTEE-CONT-BUDG_vd
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-adopted.html#sidesForm
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=HU&vodId=66d0638b-7882-57c4-b6fc-938b71af7207&date=20210609#
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2711(RSP)&l=en
https://twitter.com/EPCulture
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https://twitter.com/Europarl_HU

