
„Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

 

1. Javaslat: Jogállamiság, demokratikus értékek és európai identitás1 

Célkitűzés: A jogállamiság szisztematikus fenntartása valamennyi tagállamban, különösen 

az alábbiak révén: 

Intézkedések: 

1. Annak biztosítása, hogy az uniós szerződésekben és az EU Alapjogi Chartájában rögzített 

értékek és elvek az uniós tagság és csatlakozás alku tárgyát nem képező, 

visszafordíthatatlan és elengedhetetlen feltételét képezzék. Az uniós értékeket 

valamennyi tagállamban teljes mértékben tiszteletben kell tartani, hogy azok a 

diplomácián és a párbeszéden keresztül nemzetközi normaként és vonzó tényezőként 

léphessenek fel. Az EU bővítése nem áshatja alá az uniós vívmányokat az alapvető értékek 

és a polgárok jogai tekintetében;2  

2. Az európai értékek kézzelfoghatóvá tétele az uniós polgárok számára, elsősorban 

interaktívabb és közvetlenebb részvétel révén. E célból meg kell erősíteni az európai 

polgárságot, például egy polgárspecifikus jogokat és szabadságokat biztosító európai 

polgársági statútum, valamint a határokon átnyúló európai egyesületek és nonprofit 

szervezetek statútuma révén. Az európai értékeket a polgárok számára didaktikai 

elemeket és információs anyagokat tartalmazó „útravaló csomag” révén is népszerűsíteni 

kell. Végül pedig az audiovizuális és online médiát is magában foglaló európai közszférát 

további uniós befektetésekkel kell fejleszteni, a meglévő uniós médiaközpontokat szintén 

fejleszteni szükséges, és a több mint 500 helyi európai összekötő irodát tovább kell 

támogatni; 3 

3. Az EU Alapjogi Chartáját általánosan alkalmazandóvá és végrehajthatóvá kell tenni. 

Ezenkívül évente konferenciákat kell szervezni a jogállamiságról (a Bizottság 

jogállamiságról szóló jelentését követve) valamennyi tagállam küldöttségeinek 

részvételével, véletlenszerűen kiválasztott és különböző állampolgárok, köztisztviselők, 

parlamenti képviselők, helyi hatóságok, szociális partnerek és a civil társadalom 

bevonásával. A jogállamiságot a helyszínen előmozdító szervezeteket, köztük a civil 

társadalmat is tovább kell támogatni;4 

4. A feltételrendszerről szóló rendelet és más jogállamisági eszközök tényleges alkalmazása 

és hatályuk értékelése, valamint új területekre való kiterjesztésük mérlegelése, 

függetlenül attól, hogy milyen jelentőséggel bírnak az uniós költségvetés szempontjából. 

Minden szükséges jogi utat, beleértve a Szerződések módosítását is, meg kell fontolni a 

jogállamiság megsértésének szankcionálására;5 

 
1 A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: európai polgári vitacsoport (ECP2): 10, 11, 14, 30; 

Belga nemzeti polgári vitacsoport (NCP): 1.3.1, 1.4.2, 1.4.3; Német NCP: 5.1, 5.2; Holland NCP: 1.2. 

2 Az ECP2 14. sz. ajánlása. A belga NCP 1.3.1., 1.4.2., 1.4.3. sz. ajánlása, a holland NCP 1.2. sz. 

ajánlása. 

3 Az ECP2 11. sz. ajánlása. A német NCP 5.1. és 5.2. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita. 

4 Az ECP2 11. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita. Plenáris vita. 

5 Az ECP2 10. sz. ajánlása.  



5. Olyan oktatási és médiaprogramok erősítése, amelyek az uniós értékeket a migránsok 

integrációs folyamatának részévé teszik, és ösztönzik a migránsok és az uniós polgárok 

közötti interakciót a migránsok uniós társadalmakba való sikeres integrációjának 

biztosítása és az uniós polgárok migrációhoz kapcsolódó kérdésekről való tájékoztatása 

érdekében.6 

 

2. Javaslat: Adatvédelem7 

 

Célkitűzés: Védelmezőbb és polgárorientáltabb adatkezelési politika biztosítása, különösen 

az alábbiak révén: 

Intézkedések: 

1. A meglévő adatvédelmi jogszabályok teljes körű végrehajtása és felülvizsgálata annak 

érdekében, hogy szükség esetén értékelni lehessen a jelenleg a független nemzeti 

adatvédelmi hatóságok hatáskörébe tartozó, a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása 

mellett a személyes adatokat feldolgozó jogalanyokra vonatkozó szigorúbb végrehajtási 

mechanizmusok létrehozását. Az ilyen szervezeteket a jelenlegi rendeletben szereplőnél 

szigorúbb módon, éves forgalmuk (legfeljebb 4%-os) arányában kell szankcionálni, esetleg 

tevékenységük betiltásával is, és évente független ellenőrzésnek kell alávetni;8 9 

2. Az alapértelmezett és beépített adatvédelem elvének jobb érvényesítése, például 

könnyen érthető, tömör és felhasználóbarát, harmonizált adatkezelési hozzájárulási 

formanyomtatványok értékelése és bevezetése révén, amelyek egyértelműen jelzik, hogy 

mi szükséges és mi nem. A felhasználóknak képesnek kell lenniük arra, hogy könnyen, 

gyorsan és tartósan hozzájárulásukat adják vagy visszavonják az adatfeldolgozáshoz; 10 11 

3. A kiskorúak adatainak lehetőleg az uniós általános adatvédelmi rendeletben történő 

kezelésére vonatkozó egyértelműbb és fokozottabb védelmet biztosító szabályok 

értékelése és bevezetése, többek között a kiskorúak érzékeny adatainak különleges 

kategóriájának létrehozása révén, valamint a hozzájárulási korhatár harmonizálása az 

uniós tagállamokban. Míg a magánélet védelmére vonatkozó szabályok végrehajtásának 

és a figyelemfelkeltésnek továbbra is a tagállamok hatáskörébe kell tartoznia, többek 

között nemzeti szinten nagyobb beruházások és további erőforrások révén, az EU-nak 

erősebb szerepet kell játszania, például azáltal, hogy uniós hatásköröket hoz létre az 

adatvédelemre vonatkozó állampolgári ismeretek oktatása terén;12 

 
6 Az ECP2 30. sz. ajánlása. 

7 A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: az ECP2. 7., 8., 9 sz. ajánlása; a holland NCP 1.3. és 

4.3. sz. ajánlása. 

8 Az ECP2 7. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita. 

9 A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 

10 Az ECP2 9. sz. ajánlása.  

11 A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 

12 Az ECP2 8. sz. ajánlása. A holland NCP 1.3. és 4.3. sz. ajánlása 



4. Az európai és nemzeti adatvédelmi hatóságok jogosultsági kritériumainak jobb 

érvényesítése a képesítések és az alkalmasság tekintetében, tagjaik legmagasabb szintű 

függetlenségének biztosítása érdekében.13 14 

 

3. Javaslat: Média, álhírek, dezinformáció, tényellenőrzés, kiberbiztonság15 

 

Célkitűzés: A dezinformáció kezelése a média függetlenségének és sokszínűségének, valamint a 

médiaműveltségnek a további előmozdítása révén, különösen az alábbiak révén: 

Intézkedések: 

1. Egy olyan jogszabály bevezetése, amely uniós szintű minimumszabályok révén kezeli a 

média függetlenségét fenyegető veszélyeket, beleértve a média üzleti modelljének 

felülvizsgálatát az uniós médiapiac integritásának és függetlenségének biztosítása 

érdekében;16 

2. Az uniós versenyszabályok szigorú érvényesítése a médiaágazatban a nagy 

médiamonopóliumok kialakulásának megelőzése, valamint a médiapluralizmus és az 

indokolatlan politikai befolyástól és/vagy külföldi beavatkozástól való függetlenség 

biztosítása érdekében. A magas szintű etikai és önszabályozási normákkal rendelkező, 

minőségi újságírást szintén elő kell mozdítani;17 

3. Egy uniós szerv létrehozása, amelynek feladata a célzott félretájékoztatás és beavatkozás 

észlelése és kezelése, a helyzetfelismerés javítása, valamint a tényellenőrző szervezetek és 

a független média megerősítése. Továbbra is támogatni és népszerűsíteni kell a 

„forróvonalakat” és az olyan weboldalakat, mint a Europe Direct, ahol a polgárok és a 

nemzeti média tényszerűen ellenőrzött információkat kérhetnek és kaphatnak az európai 

politikákról és szakpolitikákról; 18 19 

4. A polgárok médiaműveltségének és a dezinformációval és a hamis hírek akaratlan 

terjesztésével kapcsolatos tudatosságának előmozdítása, többek között kötelező iskolai 

képzések révén. A tagállamokat arra is ösztönözni kell, hogy biztosítsanak e célra 

megfelelő humán és pénzügyi erőforrásokat; 20  

5. A meglévő kezdeményezésekre – például a dezinformációs magatartási kódexre és az 

Európai Digitális Média Megfigyelőközpontra (EDMO) – építve az online platformok 

kötelezése arra, hogy egyértelmű nyilatkozatokat tegyenek az általuk használt 

algoritmusokról (a felhasználókra bízva annak eldöntését, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, 

 
13 Az ECP2 7. és 8. sz. ajánlása. 

14 A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 

15 A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: az ECP2. 5., 12., 13., 17. és 28. sz. ajánlása; a belga 

NCP 1.5.1. és 2.1.1.–2.4.3. sz. ajánlása; A holland NCP 3.1. sz. ajánlása. 

16 Az ECP2 5. sz. ajánlása. A belga NCP 2.1.1. sz. ajánlása. A holland NCP 3.1. sz. ajánlása. 

17 Az ECP2 12. sz. ajánlása. A belga NCP 2.1.4. sz. ajánlása. 

18 Az ECP2 17. és 28. sz. sz. ajánlása. A belga NCP 1.5.1., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2. sz. ajánlása. 

19 A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 

20 Az ECP2 5. és 28. sz. ajánlása. A belga NCP 2.3.2. és 2.3.3. sz. ajánlása. 



hogy ezeknek alávessék őket) és a dezinformációs kockázatokról, amelyeknek a 

felhasználók ki vannak téve, miközben biztosítják a törvényes szólásszabadsághoz és a 

magánélethez való jogot.21 22 

 

 

4. Javaslat: Média, álhírek, dezinformáció, tényellenőrzés, kiberbiztonság (a) 

Célkitűzés: Az EU szerepének erősítése a kiberbiztonsági fenyegetések elleni küzdelemben, 

különösen az alábbiak révén: 

Intézkedések: 

1. Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) megerősítése annak érdekében, hogy 

jobban védje az egyéneket, szervezeteket és intézményeket a kiberbiztonság megsértése 

és a mesterséges intelligencia bűncselekmények céljára való felhasználása ellen. Ezzel 

egyidejűleg biztosítani kell az adatvédelmet és a személyes adatok védelmét; 23 24 

2. A nemzeti kiberbiztonsági hatóságok közötti koordináció fokozása és további erőfeszítések 

annak biztosítása érdekében, hogy az uniós szintű szabályokat nemzeti szinten 

megfelelően végrehajtsák.25 26 

 

5. Javaslat: Megkülönböztetésmentesség, egyenlőség és életminőség27 

Célkitűzés: Fellépés az életkörülmények EU-szerte történő harmonizálása és az uniós 

polgárok társadalmi-gazdasági életminőségének javítása érdekében, különösen az alábbiak 

révén: 

Intézkedések: 

1.  A szakértőkkel és a szociális partnerekkel konzultálva átlátható életminőségi mutatók 

kidolgozása, beleértve a gazdasági, szociális és jogállamisági kritériumokat is, annak 

érdekében, hogy világos és reális ütemtervet lehessen felállítani a szociális normák 

emelésére és a közös uniós társadalmi-gazdasági struktúra megvalósítására, többek 

 
21 Az ECP2 28. sz. ajánlása. A belga NCP 2.3.1., 2.4.1., 2.4.2. sz. ajánlása.  

22 A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 

23 Az ECP2 13. sz. ajánlása. 

24 A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 

25 Az ECP2 13. sz. ajánlása. 

26 A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 

27 A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: az ECP2. 1., 2., 21., 22. és 23. sz. ajánlása A holland 

NCP 1.1. sz. ajánlása. 



között a szociális jogok európai pillérének végrehajtása révén. Ezeket be kell építeni a 

gazdaságirányítási keretbe és az európai szemeszter folyamatába;28 29 

2. A közvetlen közberuházások növelése az oktatásba, az egészségügybe, a lakhatásba, a 

fizikai infrastruktúrákba, az idősek és a fogyatékossággal élők gondozásába. A további 

beruházásoknak arra is törekedniük kell, hogy a polgárok számára megfelelő egyensúlyt 

biztosítsanak a munka és a magánélet között. Az ilyen beruházásokat teljes mértékben 

átlátható módon kell végrehajtani, lehetővé téve a teljes folyamat nyomon követését;30 

3. A nagyvállalatok megadóztatásának ösztönzése, az adóparadicsomokhoz való hozzáférés 

elleni fellépés és azok felszámolása az EU-n belül az olyan kiemelt területekre irányuló 

közberuházások növelése érdekében, mint az oktatás (ösztöndíjak, Erasmus) és a 

kutatás. adócsalás elleni uniós szintű küzdelemnek eszközként kell szolgálnia az államilag 

finanszírozott kezdeményezésekhez szükséges források előteremtéséhez;31 32 

4. A munkaerő-piaci megkülönböztetésmentességre vonatkozó uniós szintű kritériumok 

biztosítása és a magánvállalatok által a megkülönböztetésnek általában leginkább kitett 

személyek (pl. fiatalok, idősek, nők, kisebbségek) felvételének ösztönzése, többek között 

támogatásokkal, második lépésként pedig ideiglenes kvótákkal. Ebbe szorosan be kell 

vonni a szociális partnereket. A munkaerőpiacon kívüli diszkriminációt szintén 

törvényileg meg kell akadályozni, és elő kell mozdítani az egyenlőséget;33 

5. Megfizethető óvodák létrehozásának és működésének elősegítése, mind az állami, mind 

a magánszektorban, valamint ingyenes gyermekgondozás biztosítása az arra rászorulók 

számára.34  

 

 

 

6. Javaslat: Az állatok jogai, mezőgazdaság35 

 

Célkitűzés: Határozott intézkedések meghozatala az ökológiai és éghajlat-orientáltabb 

mezőgazdaság előmozdítása és biztosítása érdekében, különösen az alábbiak révén: 

Intézkedések: 

1. Részletes, mérhető és határidőhöz kötött minimumkritériumok meghatározása a 

haszonállatok védelme és magasabb szintű állatjóléti normák biztosítása érdekében, a 

 
28 Az ECP2 22. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita. 

29 A kérdéssel az erősebb gazdasággal, a társadalmi igazságossággal és a foglalkoztatással foglalkozó 

munkacsoport is foglalkozik. 

30 Az ECP2 21. sz. ajánlása. A holland NCP 1.1. sz. ajánlása. 

31 Az ECP2 23. sz. ajánlása. 

32 A kérdéssel az erősebb gazdasággal, a társadalmi igazságossággal és a foglalkoztatással foglalkozó 

munkacsoport is foglalkozik. 

33 Az ECP2 1. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita. 

34 Az ECP2 2. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita. 

35 A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: az ECP2. 3., 4. és 6. sz. ajánlása. 



fenntarthatósági célkitűzések bevezetésével összhangban és integrált élelmiszerrendszer-

megközelítés alapján;36 37 

2. Pénzügyi szankciók bevezetése a mezőgazdasági tevékenység negatív externáliáiért (pl. 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás, peszticidek használata, túlzott vízfelhasználás, távolsági 

szállítás stb.) azok környezeti hatása alapján. Az EU-ba behozott mezőgazdasági 

termékeket is ennek alapján kell felmérni, hogy többek között vámok révén ki lehessen 

küszöbölni az alacsonyabb szintű környezetvédelmi előírásokból eredő versenyelőnyt;38 

3. A mezőgazdasági tömegtermelés támogatásának csökkentése, amennyiben az nem járul 

hozzá a fenntartható átálláshoz és e források átcsoportosítása a környezeti szempontból 

fenntartható, ugyanakkor megfizethető élelmiszertermékeket biztosító mezőgazdaság 

támogatására.39 40 

 

 
36 Az ECP2 3. sz. ajánlása. 

37 A kérdéssel az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 

38 Az ECP2 4. sz. ajánlása. 

39 Az ECP2 6. sz. ajánlása. 

40 A kérdéssel az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 


