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UNIÓS JOGÁLLAMISÁGI ESZKÖZTÁR
Az EU számos eszközzel rendelkezik, amellyel biztosíthatja a jogállamiság tiszteletben tartását valamennyi tagállamban.
Sok tagállam magas szintű jogállamisági normákkal rendelkezik, ugyanakkor tagállamonként eltérő fontos kihívásokkal
is kell számolni. Mivel a jogállamisággal kapcsolatos kihívások eltérőek, az eszközeink is különbözőek. Minden eszköz
a konkrét helyzethez igazodik, és célja a jogállamisági kérdések előtérbe állítása, megelőzése, illetve kezelése.

MIÉRT FONTOS A JOGÁLLAMISÁG?

MI A BIZOTTSÁG SZEREPE?

A jogállamiság az Európai Unió alapját képező egyik
alapvető érték. Nem valamiféle elvont fogalomról van
szó. A jogállamiság minden polgár életére közvetlen
hatással van. Ez azt jelenti, hogy a jog – a független
és pártatlan bíróságok felügyelete mellett – egyaránt
alkalmazandó a társadalom minden tagjára, beleértve
a kormányokat és a parlamenti képviselőket is.

Miként az Európai Unió Bírósága is elismeri, az Európai
Bizottság felel a jogállamiság – az uniós szerződésekben
rögzített egyik alapvető érték – tiszteletben tartásának
biztosításáért, valamint az uniós jog, értékek és elvek
érvényesítéséért.

MEGELŐZÉS ÉS ELŐMOZDÍTÁS
EURÓPAI JOGÁLLAMISÁGI MECHANIZMUS

UNIÓS IGAZSÁGÜGYI EREDMÉNYTÁBLA

Éves ciklusban működő mechanizmus, középpontjában
éves jogállamisági jelentéssel, amely a jogállamiság
valamennyi tagállamon belüli előmozdítását, illetve
a kihívások megjelenésének vagy elmélyülésének
megelőzését szolgálja.

Éves jelentés, amely összehasonlítható adatokkal szolgál
a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségéről,
minőségéről és hatékonyságáról.

EURÓPAI SZEMESZTER

EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI
MECHANIZMUS

Éves folyamat, amelynek eredményeként a gazdasági
növekedés fellendítése érdekében makrogazdasági és
strukturális kérdésekre – többek között az igazságszolgáltatási
rendszerekre és a korrupció elleni küzdelemre – vonatkozó
országspecifikus ajánlások születnek.

A CIVIL TÁRSADALOM, HÁLÓZATOK ÉS PROJEKTEK
TÁMOGATÁSA
Uniós finanszírozási eszközök, kommunikációs kampányok
és promóciós tevékenységek, beleértve az igazságügyi
hálózatok, a médiapluralizmus és -szabadság támogatását.

Rendszeres nyomon követés és jelentéstétel a Romániában
és Bulgáriában az igazságügyi reformhoz, a korrupcióhoz és
Bulgária esetében a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez
kapcsolódó hiányosságok kezelése terén elért eredményekről.

STRUKTURÁLIS REFORMOK
Technikai és pénzügyi támogatás a tagállamok számára
a strukturális reformok végrehajtásához.

VÁLASZLÉPÉS
KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁS

AZ EUSZ 7. CIKKE

Biztosítja az uniós jog helyes alkalmazását és tiszteletben
tartását nemzeti szinten.

A jogállamiság súlyos megsértésének kezelésére irányuló,
a Szerződésben rögzített eszköz, lehetséges szankciókkal.

JOGÁLLAMISÁGI KERET

AZ UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS VÉDELMÉRE
JAVASOLT FELTÉTELRENDSZER

A Bizottság által 2014 márciusában elfogadott korai
előrejelző eszköz, amely lehetővé teszi számára, hogy
párbeszédet kezdjen egy tagállammal a jogállamiságot
fenyegető rendszerszintű veszélyek kezelése és
a problémák súlyosbodásának megelőzése érdekében.

Javaslat, amely kapcsolatot teremt a jogállamiság és az
uniós finanszírozás igénybevétele között, lehetővé téve
az EU számára, hogy jogsértés esetén felfüggessze,
csökkentse vagy korlátozza az uniós finanszírozáshoz
való hozzáférést.
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HOGYAN MŰKÖDIK AZ EU-SZERZŐDÉS 7. CIKKE?
A 7. cikk (1) bekezdése: MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK
Az EUSZ 2. cikkében foglalt értékek súlyos megsértése egyértelmű VESZÉLYÉNEK
megállapítása

Indokolással ellátott
javaslat, amelyet
a következők
nyújthatnak be:

Az érintett uniós tagállam
meghallgatása
a Tanácsban

A tagállamok 1/3-a

Az Európai Parlament
egyetértése
(a szavazatok 2/3-a, mely
többségét képviseli)

A Tanács határozata az
EUSZ 2. cikkében említett
értékek súlyos megsértése
egyértelmű veszélyének
megállapítása
(a tagállamok 4/5-ös
többségével, az érintett
országot leszámítva)

vagy
az Európai Bizottság

A Tanács ajánlásokat
bocsáthat ki

vagy
az Európai Parlament

(a tagállamok 4/5-ös
többségével, az érintett
országot leszámítva)

(a szavazatok 2/3-a,
mely tagjainak többségét
képviseli)

7. cikk (2)–(3) bekezdés SZANKCIÓS MECHANIZMUS

A tagállamok 1/3-a
vagy

Az Európai Parlament
egyetértése
(a szavazatok 2/3-a,
mely tagjainak többségét
képviseli)

Az Európai Tanács
megállapítja az
alapértékek súlyos és
tartós megsértését (a
tagállamok EGYHANGÚ
határozatával, az érintett
országot leszámítva)

az Európai Bizottság

Az EUSZ 7. cikkének (3) bekezdése: Egyes jogok
felfüggesztése
A Tanács felfüggesztheti a tagságot, beleértve
a szavazati jogokat
A szavazáshoz minősített többség szükséges, amely
a következőképpen határozható meg:
• a tagállamok 72%-a, leszámítva az érintett
tagállamot;
• és a szavazásban részt vevő tagállamok
népességének 65%-a
Az érintett EU-ország nem vesz részt a szavazásban.
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A 7. cikk (2) bekezdése

Az érintett tagállam
észrevételeket nyújthat
be

PDF

A következők általi
javaslat:
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Az EUSZ 2. cikkében foglalt értékek súlyos és tartós MEGSÉRTÉSÉNEK megállapítása

