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A Magyarországgal kapcsolatosan jelenleg örvénylő nemzetközi politikai kritikák ré-
szeként az Európai Parlamentben zajló vita során visszatérően megjelenik az Európai 
Unióról szóló szerződés (EUSZ) 7. cikke alapján indítható eljárás alkalmazásának eset-
leges lehetősége. Az uniós alapszerződés vonatkozó rendelkezései alapján működésbe 
hozható és alkalmazható folyamat jellemzői, feltételei és eszközei az alábbiakban foglal-
hatók össze.

Uniós fellépés az alapértékek védelmében:
szerződéses jogalap, de alapvetően politikai eljárás

Az EUSZ 7. cikkének rendelkezései alapján az Európai Unió Tanácsa kollektív 
politikai és jogi szankciót alkalmazhat nemcsak az uniós alapértékek tényleges 
sérelme, hanem azok egyértelműnek tekintett kockázata esetén is. Az EUSZ 

2. cikkében azonosított alapértékek védelmében indítható eljárások vagy figyelmeztető 
(megelőző), vagy korlátozó (kényszerítő és korrekciós) intézkedések alkalmazását teszik 
lehetővé. Mindkét alkalmazható eljárás lényegi jellemzője politikai jellegük, amely az 
alapértékek veszélyeztetésének vagy sérelmének megállapítása során a tagállamok által 
korlátlanul (vagyis az alapszerződés, más uniós jogszabály vagy akár az EU Bíróságának 
joggyakorlata által nem korlátozottan) gyakorolt mérlegelési szabadságukban és a szank-
ciók alkalmazása alá vont tagállam számára rendelkezésre álló jogorvoslati eljárás 
hiányában nyer kifejezést.

a védett alapértékek gyakorlati sérelme

és ezek általános következményei

Az EUSZ 2. cikkében meghatározott uniós alapvető értékek – az emberi méltóság, 
a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi 
jogok (ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait) tiszteletben tartása – 

veszélyeztetése vagy sérelme megállapításához uniós jogszabály nem kínál támpontot. 
A felsorolt, rendkívül összetett és változó tartalmat hordozó értékek különböző jogok, jo-
gosultságok, illetve kötelezettségek tiszteletben tartása és végrehajtása révén valósulnak 
meg. Az alapértékek megsértése tehát ezek valamelyikének megtagadása, korlátozása, 
illetve áthágása során következhet be.

Az alapértékek tartalmát megvalósító körülmények és szabályok valamelyikének 
sérelme különböző formában – változó gyakorisággal és valószínűséggel – megtörtén-
het és meg is történik minden uniós tagállamban. Az uniós alapszerződésekben és az 
emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló (különböző jegyzőkönyvek-
kel kiegészített) európai egyezményben (1950) rögzített politikai, polgári és szociális 
jogok, valamint szabadságjogok különböző mértékben ugyan, de rendszeresen sérül-
nek az egyes európai országokban. Az emberi és szabadságjogok érvényesülésének 
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garanciáira és maradéktalan betartására rendszeresen figyelmeztetnek a nemzetek feletti 
illetékes európai bíróságok, amelyek végső jogorvoslati főrumként korrigálják a hibás 
nemzeti szabályozásokból vagy jogértelmezésből eredő változó súlyú jogsértéseket. Az 
EU Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) ítéletei szolgáltatják 
ezek bírósági megállapításainak bőséges példáit.

Amint azonban a kialakult gyakorlat szemlélteti, még a (különböző uniós tagállamok-
ban is) rendszeresen ismétlődő jogsértések sem bizonyítják az alapértékek olyan súlyú és 
terjedelmű sérelmét vagy legalábbis annak veszélyét, amely szükségessé tenné egy külön 
uniós eljárás beindítását. Az általános minta szerint elegendő, hogy a bírósági eljárások-
ban elfogadott határozatokat végrehajtja az elmarasztalt ország. További politikai vagy 
jogi eszközök alkalmazására nem szokott sor kerülni. Különösen nem az EU Tanácsában 
elfogadható figyelmeztető vagy büntető intézkedések bevezetésére.

Az eddigi európai gyakorlat szerint tehát még az – általános és elvont uniós alapérté-
kek sokrétű tartalmát megragadhatóan kifejező – egyezményes emberi jogok sérelmének 
ismétlődő vagy visszatérő példái sem szolgáltatnak önmagukban elegendő okot az EU 
alapértékeit védelmező eljárások elindításához vagy akár annak felvetéséhez. Tehát vala-
melyik illetékes európai (unión belüli vagy kívüli) bíróság által rendszeresen megállapított, 
tényleges emberi jogi sérelmeket jelentő esetek sem kínálnak objektív és vitathatatlan 
bizonyítékot az EU alapértékeinek megsértésére. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
vagy az Európai Unió Bíróságának ítéleteiben megállapítottak meghatározóak lehetnek 
az Európai Parlament, az Európai Bizottság vagy az EU tagállamai által – értelmezési 
szabadságuk gyakorlásával – kialakított helyzetértékelésekben. Az alapvető emberi jo-
gok megsértését megállapító bírósági határozatok hivatkozható értelmezési és érvelési 
alapként szolgálhatnak az EUSZ 7. cikke alapján indítható eljárás kezdeményezésére, va-
lamint az intézkedések elfogadására jogosult intézményi szereplők számára.

a kötelezettségszegési és az alapérték-védelmi

eljárások kapcsolata

Ugyanígy nem jelenti önmagában az alapértékek súlyos sérelmének veszélyét 
vagy megvalósulását az Európai Bizottság által indított olyan kötelezettség-
szegési eljárás sem, amely valamely alapértéket kifejező jog, jogosultság vagy 

tilalom lehetséges vagy tényleges megsértését vizsgálja, illetve azt kívánja felszámolni. 
A tagállamban kialakult, jogsértőnek tekintett jogalkotás vagy jogalkalmazási gyakorlat 
megszüntetésének szabályozott korrekciós útja a Bizottság saját hatáskörében lefolytatott 
adminisztratív eljárás, illetve annak sikertelensége esetén az azt követő bírósági peres 
eljárás.

Természetesen, ha az EU Bírósága megállapítja valamely alapértéket kifejező jog 
vagy kötelezettség súlyos sérelmét, de annak megváltoztatására az elmarasztalt tagállam 
nem mutat hajlandóságot, a hatályos és végleges bírósági ítéletre hivatkozva a Bizottság 
megindíthat egy, a 7. cikken alapuló (tagállam elleni büntető intézkedések alkalmazá-
sára irányuló) eljárást. Az Európai Tanácsnak az alapértékek súlyos sérelmét kimondó 
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határozatának szilárd talapzatát a bíróság döntése és a tagállam elutasító magatartása 
biztosíthatja, amely hathatósan és meggyőzően alá tudna támasztani egy, az elmarasztalt 
ország elleni szankciós eljárást.

Azonban az Európai Bizottság akkor is kezdeményezheti az alapértékek védelmére 
szolgáló korai figyelmeztetési vagy szankciós eljárás megindítását, ha kötelezettségsze-
gési eljárásra nincs jogalapja. Amikor úgy ítéli meg, hogy valamelyik tagállam nem 
az alapszerződésekből vagy másodlagos uniós jogforrásokból származó valamely köte-
lezettségének megszegését követi el ugyan, de mégis uniós alapértéket kifejező, illetve 
abból levezethető normát „súlyosan és tartósan megsértő” vagy annak „nyilvánvaló koc-
kázatát” hordozó jogalkotást vagy jogalkalmazást folytat, akkor tételes uniós jogi norma 
sérelmének hiányában is javasolhatja a Tanácsnak az alapértékek védelmére alkalmazha-
tó intézkedések elfogadását.

a kezdeményezett eljárás okai és indoklása

Az EUSZ 7. cikkében foglalt eljárások megindításának kiindulópontját az uniós 
alapvető értékek súlyos sérelmének veszélyét, illetve tényleges megvalósulását 
eredményező helyzet meghatározására tett indítvány jelenti. Az alapszerződés az 

alapértékek védelmére vonatkozóan nem ír elő semminemű elfogultatlan előzetes szakértői 
helyzetfelmérést és értékelést. A tagállamok, az EP tagjai és az Európai Bizottság külön-
böző (saját vagy külső) forrásokra támaszkodhatnak. A Bizottság például az Alapvető 
Jogok Ügynökségének adataira és jelentésére, az EP saját vizsgálóbizottságot állíthat fel, 
s annak jelentése képezheti az Európai Parlamentben kialakítható álláspont egyik, de 
nem kizárólagos alapját. Semmi sem akadályozza meg az eljárás indítási felhatalmazással 
rendelkező szereplőket abban, hogy általuk tetszőlegesen választott, külső nemzetközi 
intézményi forrásokra támaszkodjanak (pl. az Európa Tanács Velencei Bizottsága), vagy 
sajtó- és NGO- (pl. jogvédő szervezetek, civil mozgalmak és szakmai szervezetek) jelen-
tésekre alapozzák véleményüket.

Az általuk beszerzett információk értékelésében és mérlegelésében is teljes szabad-
sággal rendelkeznek. A relevánsnak tekintett tények, adatok, illetve ezek értelmezése és 
a belőlük levont következtetések (részletesen vagy csak összegezve) tetszőleges terjede-
lemben megjelenhetnek a kötelezően indoklással ellátandó eljárás indítási javaslatban. 
Az indoklásba foglalt érvek, példák és értékelés elvileg elengedhetetlen kellékei lehetnek 
a megelőző, korai figyelmeztető folyamat megalapozottságának és szükségességének bi-
zonyításához. Megítélésük és az abból következő intézkedések meghatározása a Tanács 
korlátozás nélkül gyakorolható mérlegelési hatáskörébe tartozik.

Az indoklási előírás azonban nem vonatkozik a szankciós folyamatra. Az alapvető 
értékek megvalósult sérelmét megállapító korrekciós eljárás indításához szükséges javas-
latra vonatkozóan az alapszerződés nem rendelkezik kötelező indoklásról. Nyilvánvalóan 
szükséges azonban az eljárást megalapozó adatok és érvek bemutatása, mert a 7. cikk 
előírja, hogy az Európai Tanács az eljárás alá vont tagállam észrevételeinek benyújtását 
követően hozza meg a kialakult helyzet értékeléséről szóló döntését. Az érintett ország ér-
demi választ pedig csak akkor tud kialakítani, ha megismerheti a kezdeményezett eljárás 
indokait, a kifogásolt és a felelősségét megalapozható tényeket és körülményeket.
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az egyik lehetőség: korai figyelmeztető eljárás

Az alapértékek vélt vagy valós sérelmének esetén az uniós keretek között ren-
delkezésre álló és kollektív válaszlépésekre lehetőséget adó kétféle eljárás nem 
egymást feltételező két fázis vagy kötelezően követő szint. Az egyik ilyen eljárás 

lényegében az alapértékek tényleges sérelmének megtörténte előtt, egy kirajzolódó fenye-
getésre adandó, megelőző politikai intézkedés lehetőségét nyitja meg.

A megindításához a tagállamok egyharmadának (jelenleg tehát kilenc országnak), 
az Európai Parlamentnek (külön rendelkezés hiányában a jelenlévők többségének) vagy 
az Európai Bizottságnak az indoklással ellátott előterjesztése szükséges, amely annak 
megállapítását kezdeményezi, hogy valamelyik tagállamban fennállnak az alapvető érté-
kek súlyos megsértésének feltételei, illetve annak lehetőségei a tényleges megvalósulásuk 
előtt.

Nyilvánvaló kockázat

A „korai figyelmeztetési” eljárás alkalmazási lehetőségének vizsgálatakor a ma-
gyarul pontatlanul és félrevezetően fordított „egyértelmű veszély” helyett a 
szerződésben ténylegesen szereplő „nyilvánvaló kockázat” feltételt kell figye-

lembe venni. Ezt támasztják alá az EUSZ különböző idegen nyelvű hiteles változataiban 
szereplő meghatározások is (pl. angol: „clear risk”; olasz: „evidente rischio”; francia: 
„risque clair”), amelyek egészen más lehetőséget és eljárásindítást igazolnak, mint a 
jelenlegi magyar nyelvű szerződésfordításban említett megalapozó feltétel. Az alapér-
tékek sérelmének „kockázata” sokkal rugalmasabb és szubjektívebb értékelésre enged 
lehetőséget, mivel annak azonosításához még az alapértékeket megtestesítő jogok sé-
relmének részleges, illetve eseti konkrét megvalósulására vagy közvetlen fenyegetésére 
sincs szükség. Az alapértékek súlyos megsértésének „kockázata” elvileg fennállhat már 
az első tényleges jogsértés megtörténte előtt; ennek megállapításához elegendő az adott 
tagállamban az alapértékek sérülését megkönnyítő vagy azt elősegítő feltételek fennállá-
sa. A jelenlegi magyar fordításban szereplő változat némileg kézzelfoghatóbb helyzetre 
utal, mert a jogsértés „egyértelmű veszélye” már konkrétabb és közvetlenebb eshetősé-
get jelenthet, amely bizonyos körülményekben és fejleményekben kifejezést nyerhet (pl. 
egyes lefolytatott eljárásokban vagy ügyekben), és ezért megragadható fenyegetés formá-
ját öltheti. Szemben a szankciós eljárás alkalmazási feltételével, a „korai figyelmeztetés” 
kihirdetéséhez még „tartós” – vagyis ismétlődő és rendszeres – jelleget sem kell ölteniük 
az alapértékek sérelmének „nyilvánvaló kockázatát” hordozó körülményeknek vagy ál-
lami aktusoknak.

A „kockázati tényezők” megállapítása során a Tanács meghallgatja az érintett tag-
államot, amelynek képviselője lehetőséget kell, hogy kapjon az alapértékek sérelmének 
lehetőségét felvető kezdeményezés indoklásába foglalt aggályok, észrevételek és megál-
lapítások megválaszolására. Az érintett tagállam álláspontjának és érveinek bemutatása 



Törő Csaba                           Az EU alapértékeinek védelme

2012. február 29.            7

kiterjedhet a fennálló helyzet körülményeire, tényeire és értelmezésére, de magában 
foglalhatja a többi tagállam aggályainak eloszlatása érdekében megtett vagy tervezett lé-
péseket is. Az eljárás alá vont tagállam által kilátásba helyezett, az uniós alapértékek 
biztosítására irányuló „kockázatcsökkentési” intézkedések kívánatos irányához és tartal-
mának meghatározásához követendő útmutatást adhatnak a Tanácsban megfogalmazott 
ajánlások.

Az előrejelző és figyelmeztető nyilatkozat

Amennyiben a tagállamok túlnyomó része az érintett ország meghallgatása és 
a számára megfogalmazott ajánlások után is indokoltnak tekinti, sor kerülhet 
a Tanácsnak az alapértékek védelme érdekében kibocsátandó, „korai figyel-

meztető” határozatának elfogadására. Az alapértékek súlyos sérelmének „nyilvánvaló 
kockázatát” (vagyis tulajdonképpen annak fenyegető lehetőségét) azonosító tanácsi ha-
tározat elfogadásához nincs szükség a tagállamok álláspontjának teljes összhangjára. Az 
Európai Parlament (abszolút többségét képviselő) támogató álláspontja mellett elegendő 
csupán a négyötödös többségük (jelenleg huszonkét ország) nézetazonossága az egyértel-
mű „értéksérelmi kockázat” jelenlétének azonosításához. A korai előrejelzési eljárásban 
elfogadott határozat nem kíván ugyan konszenzust a tagállamok között, de az egyhangú-
ság hiánya nélkül is kiemelten magas politikai egyetértési küszöb átlépését követeli meg 
a Tanács „kockázati” határozatának elfogadásához. A tagállamoknak ez a külön megál-
lapított, túlnyomó többségük azonos álláspontra jutása széles körű egyezést feltételez, 
amelynek kialakítása nem könnyű ugyan, de a megfelelő arányban egybecsengő értelme-
zések és politikai szándékok esetén lehetséges.

A Tanácsnak az uniós alapértékek súlyos sérelmének nyilvánvaló kockázatát megál-
lapító határozata lényegében egy közvetlen joghatás nélküli deklaratív állásfoglalás. Egy 
ilyen határozat politikai szankcióként és megelőző intézkedésként kerülhet elfogadására. 
A megbélyegző állásfoglalás – nemzetközi „pellengérre” állítva – politikai nyomást kíván 
gyakorolni az érintett tagállamra, a kifogásolt tagállami jogalkotás, jogalkalmazás vagy 
hatósági gyakorlat megváltoztatása céljával.

A Tanácsnak rendszeresen tájékozódnia kell a határozata elfogadása indokaiként meg-
határozott körülmények fennállásáról vagy azok időközbeni megváltozásáról. Habár erről 
a 7. cikk nem rendelkezik, az általa rendszeresen elvégezendő helyzetértékelés alapján, 
a „kockázati körülmények” lényeges megváltozása (felszámolása) után a Tanácsnak egy 
újabb határozatban kellene kimondania, hogy az alapértékekre leselkedő „fenyegetések” 
és „veszedelmek” elhárultak az adott tagállamban. Egy újabb, külön határozat elfogadása 
nélkül a Tanács korábbi, preventív célú, de megbélyegző hatású nyilatkozatában tett meg-
állapítások továbbra is korlátlanul érvényesnek tekinthetők, az időközben bekövetkezett 
változások ellenére is.



a másik lehetséges eljárás:
tényleges alapértékbeli sérelem megállapítása

és szankciók alkalmazása

A megelőző célzatú, „korai figyelmeztetési” eljárást követheti az alapértékek nagy-
arányú és komoly sérelmének megállapítására, valamint az arra adandó kollektív 
válaszok elfogadására irányuló eljárás. Az EUSZ 7. cikke alapján lefolytatható két 

eljárás nem feltétele, illetve szükségszerű előzménye vagy következménye egymásnak. 
A kockázatok azonosítását nem feltétlenül követik később a korrekciós intézkedéseket 
kikényszerítő határozatok; ugyanígy a korlátozó intézkedések elfogadásához vezető 
döntéseket sem kell egy, az alapértékek lehetséges sérelmére figyelmeztető „riasztási” 
határozatnak megelőznie.

Az alapértékek súlyos megsértését hivatalosan is megállapító állásfoglalás megvita-
tásának indítványozására már csak két alanyi kör jogosult: a tagállamok (egyharmaduk 
közös kezdeményezésére) és az Európai Bizottság. (A „kockázat-megállapítási” eljárástól 
eltérően, az Európai Parlament szerepe itt már nem terjed ki a javaslattételre, de a hatá-
rozat elfogadásához nélkülözhetetlen politikai ellensúly vagy támogatás biztosításában 
továbbra is jelentős szerep hárul rá.) Az alapértékek tényleges sérelmét azonosító határo-
zat elfogadására irányuló kezdeményezést – annak súlya és következményei miatt – az 
Európai Tanács elé kell terjeszteni.

A 7. cikk rendelkezései nem tartalmazzák, hogy a tagállamok egy csoportja vagy az 
Európai Bizottság által beterjesztett határozathozatali javaslathoz indoklást kellene csatol-
ni. Erre azonban nyilvánvalóan itt is szükség lesz, hiszen az EU állam- és kormányfőinek 
fóruma felkéri a kérdéses tagállamot „észrevételei benyújtására”. Ezeket pedig csak akkor 
tudja az érintett ország megtenni, ha megismerheti az alapértékek sérelmének megállapí-
tására irányuló indítványba foglalt indokokat.

Határozat az alapértékek sérelméről

A tagállam álláspontjának és érveinek ismeretében, de az Európai Bizottság vagy 
az EiT elnöke által benyújtott javaslat alapján az Európai Tanács tagjai értelme-
zik és értékelik a helyzetet. Az alapértékeket kifejező jogok és kötelezettségek 

tényleges, „súlyos és tartós” sérülésének megállapításában, illetve azok mélységének 
és kiterjedtségének megítélésében semmi sem köti az Európai Tanács szuverén tagja-
it. Teljes mértékben korlátok és irányadó értelmezési kötöttségek nélkül mérlegelhetik 
a tagállamban kialakult helyzet súlyát, s határozhatják meg az alapértékek azonosítható 
sérelmét jelentő példákból, esetekből és gyakoriságukból levonható következtetéseiket. 
Amennyiben valamennyien úgy ítélik meg, hogy egy adott tagállamban megvalósult az 
Unió alapértékeinek „súlyos és tartós sérelme”, akkor ezt egyhangúan elfogadott határo-
zatukban állapítják meg. A korai figyelmeztető eljárás határozathozatalával egyezően, az 
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Európai Parlament egyetértése itt is elengedhetetlen az Európai Tanács állásfoglalásának 
érvényes elfogadásához.

Az EiT így elfogadott határozata konstitutív állásfoglalás, mivel nemcsak megálla-
pítja bizonyos uniós alapértékek súlyosnak ítélt sérelmét, hanem ezzel jogalapot is teremt 
az érintett tagállam elleni intézkedések megtételére. Az EUSZ idevágó rendelkezése (7. 
cikk 2. bekezdése) szerint az Európai Tanács az alapértékeket érintő jogsértések azo-
nosításán és minősítésén túl nem rendelkezik azok következményeiről. A jogsértések 
megvalósulásának egyhangú kimondását és az azokból levont intézkedési következtetése-
ket az alapszerződés vonatkozó rendelkezései – sajátos módon – elválasztják egymástól. 
A felelősség fennállását rögzítő határozat meghozatalára az EU legmagasabb döntéshozói 
szintjén kerül sor, miközben annak az adott tagállamra vonatkozó jogi következményei-
nek megállapítása eggyel alacsonyabb szinten, a Tanácsban történhet.

A szankciók

A tagállamok kormányainak képviselői az Általános Ügyek Tanácsának keretében, 
az EiT jogsértéseket megállapító határozata alapján döntést fogadhatnak el az 
alapértékek lényeges és kiterjedt sérelméért felelősnek tekintett uniós tagország-

gal szembeni ellenintézkedésről. Az együttesen (kollektíven) elfogadható és alkalmazható 
eszközök választéka nem tetszőleges, azt maga az alapszerződés (7. cikk 3. bekezdés) 
korlátozza. A megengedett szankciók köre az eljárás alá vont ország tagállami jogosult-
ságai korlátozására irányulhat, „egyes jogainak” felfüggesztésével. A részleges korlátozó 
intézkedések alkalmazása teljes egészében a Tanács belátásától, vagyis az uniós országok 
kormányainak képviselői közötti szükséges politikai kompromisszumtól függ. A kollek-
tív büntető és korrekciós szankció elfogadásához a Tanács – az eljárás alá vont ország 
szavazati súlya nélkül számolt – minősített többségének az egyetértése szükséges.

A megkívánt többség által meghatározott, de együttesen alkalmazott szankció ter-
mészetét és terjedelmét a Tanács határozza meg. Az elmarasztalt országot időlegesen 
megfosztják a tagságából származó egyes jogosultságainak gyakorlásától, amelyek 
változatos módon korlátozhatják a szankciós kordába szorított tagállam részvételét az 
Unió működésében, illetve részesedését a különböző uniós szakpolitikák előnyeiből. Az 
egyetlen lehetséges korlátozó körülmény, amelynek mérlegelést a 7. cikk előírja a Tanács 
számára, az a tagállamot megillető jogosultságok felfüggesztésének a „természetes és 
jogi személyek jogait és kötelezettségeit érintő lehetséges következményei”. Ennek figye-
lembe vételét a Tanács nem mellőzheti a tagállammal szemben alkalmazásra kiválasztott 
joghátrányok meghatározásakor, mivel azok közvetve vagy közvetlenül érinthetnek a tag-
államtól független, más uniós jogalanyokat is.

Az alapszerződés nem az elmarasztalt ország teljes uniós tagságának felfüggesztését 
engedi meg (annak minden tartozékával együtt), hanem az egyenrangú tagságából eredő 
jogosítványok korlátozását, időleges megvonását teszi lehetővé. Ezzel lényegében átme-
netileg visszavonják az eljárás alá vont tagországtól az egyenlő státusz elismerését és a 
joggyakorlás lehetőségét.
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A politikailag leglátványosabbnak és legsúlyosabbnak tekinthető szankció alkalma-
zásaként az EiT által elmarasztalt országnak a Tanácsban gyakorolt szavazási jogát is 
felfüggeszthetik. Az alapszerződés nem rendelkezik az egyes jogai felfüggesztésével kor-
látozott tagállamnak az Unió mindennapi intézményi és döntéshozatali rendjében való 
részvételéről (pl. tanácskozási és felszólalási jog szavazati jog nélkül is). A jogai korlá-
tozásából eredő közvetlen következményeit és a fennmaradó mozgásterének korlátjait a 
Tanács szankciós döntésében kell egyértelműen meghatározni, a későbbi jogértelmezési 
viták elkerülése érdekében.

A korlátozó intézkedések által érintett tagállamnak az alapszerződésekből eredő 
kötelezettségeit azonban a tagságából származó egyes jogainak felfüggesztése érintet-
lenül hagyja. Mivel az eljárás alá vont országnak nem a teljes tagságát függeszti fel a 
Tanács vonatkozó határozata, hanem csak a minősített többség által politikailag elfo-
gadhatónak tekintett egyes jogait korlátozzák, az alapszerződés (7. cikk 3. bekezdése) 
kifejezetten rögzíti, hogy „kötelezettségei minden esetben továbbra is kötik ezt az álla-
mot”. Jogosultságainak korlátozása nem jelenti tehát kötelezettségeinek bármilyen arányú 
vagy irányú csökkenését vagy felfüggesztését.

A Tanács által elfogadott szankciók alkalmazása azonban nyilvánvalóan nem jelent-
het állandó és folyamatos korlátozást az eljárás alá vont ország tagsági jogosítványainak 
érvényesítése és gyakorlása útjában. Az alkalmazott szankcióknak természetesen nem 
céltalan büntető, illetve megtorló eszközként kerülhetnek elfogadásra, hanem kényszerí-
tő és korrekciós funkciót kell betölteniük, a szankciók alá helyezett tagállam kifogásolt 
jogszabályainak, illetve gyakorlatának megváltoztatása érdekében. Ha az Unió többi tag-
ja által súlyosan jogsértőnek ítélt körülmények lényeges megváltozásával az alkalmazott 
kényszerintézkedések elérték céljukat, további fenntartásuk okafogyottá és igazolhatatlan-
ná válik. Ezért a szankciók alkalmazásának indokaként meghatározott helyzet, gyakorlat 
vagy feltételek megszűnése, illetve felszámolása megalapozhatja az elmarasztalt tagál-
lam ellen alkalmazott intézkedések visszavonását. Ennek elfogadásához nincs szükség 
az eredeti alapértékek sérelmét elfogadó Európai Tanács újabb határozatára. A korábbi 
„súlyosan és tartósan” jogsértőnek tekintett körülményekben beállt kedvező változások 
megállapításához és a korábban alkalmazott szankciók megszüntetéséhez elegendő a 
Tanács mérlegelése és minősített többséggel elfogadott döntése.

az ep egyetértése az eljárásokban

A korai megelőző eljárás során a Tanácsban elért, különösen magas minősí-
tett többségi (4/5) szint, valamint az Európai Tanácsban kialakított vélemény 
egyhangúsága mellett azonban a határozathozatal tényleges, a tagállami képvi-

selőkön túlmutató politikai támogatásának biztosítékát az EP előírt egyetértése jelenti. 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 354/7. cikke alapján lefolyta-
tott mindkét eljárásra meghatározott egyetértési előírása szerint az Európai Parlament 
támogatásához nem elegendő a jelenlévők kétharmados többsége, hanem a támogató 
szavazatoknak még az abszolút parlamenti többséget is képviselniük kell. A „kétszeres 
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többségi” követelmény együttes kielégítése hivatott biztosítani a mindenkori uniós parla-
menti demokratikus kontrollt, az EP egyértelmű többségi támogatásának előírásával akár 
az alapvető értékek súlyos sérelmének fenyegető lehetősége, akár azok megvalósulásának 
megállapítása esetére.

jogorvoslati lehetőség az eU bíróságán?

Az alapértékek védelme érdekében indított eljárás során csak nagyon korlátozott 
mértékben áll rendelkezésre a bírósági (vagy bármilyen más) jogorvoslati lehe-
tőség. Az EUMSZ 263. cikke alapján ugyan valamely tagállam indítványára az 

EU Bírósága megvizsgálhatja a Tanács nem jogalkotási döntéseinek jogszerűségét, de 
ez csak a „korai figyelmeztetés” céljával elfogadott döntéssel szemben alkalmazható. Az 
érintett tagállam az ellene alapértékek védelme érdekében indított eljárás során a Tanács 
„nyilvánvaló kockázatot” megállapító határozata ellen tud bírósági felülvizsgálatot kez-
deményezni, megkérdőjelezve annak megalapozottságát.

A tényleges, komoly és kiterjedt értéksérelmet megállapító határozat, amelyet az EiT 
fogad el, nem keletkeztet önmagában joghatást. Ez egy politikai alapon elfogadott állás-
foglalás, közvetlen jogi következményt (pl. szankciót) tartalmazó rendelkezés nélkül. Az 
EiT határozatainak jogszerűségét csak azok harmadik félre kifejtett joghatásai tekinteté-
ben vizsgálhatja az EU Bírósága.

Az egyes tagállami jogok felfüggesztését jelentő, tényleges korlátozó intézkedések 
alkalmazásáról szóló egyedi döntést (nem jogalkotói aktust) a Tanács fogadja el ugyan, 
és ezért a Bíróság előtti megtámadása formálisan lehetséges, ám minden bizonnyal siker-
telen lenne. Ugyanis a tagállami jogok felfüggesztését kimondó szankció indokoltságát 
az Európai Tanácsban elfogadott, megtámadhatatlan határozat alapozza meg, a tagállam 
ellen alkalmazandó kényszerintézkedések tartalmát és terjedelmét a Tanács pedig saját 
belátása szerint határozza meg, azok következményeinek előírt figyelembevételével.

2012. február 17.
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