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Az Európai Bizottság és az Európa Tanács közös
megbeszéléseket kezdett az EU-nak az emberi jogok
európai egyezményéhez való csatlakozásáról
A mai napon hivatalos megbeszélések kezdődtek az Európai Uniónak az
emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai
egyezményhez történő csatlakozásáról. A közös folyamat nyitányaként
tárgyalásokat folytatott egymással Strasbourgban Thorbjørn Jagland, az
Európa Tanács főtitkára és Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke.
Ezek során megvitatták a folyamat előmozdításának módját, hogy a polgárok
minél előbb élvezhessék az alapvető jogok erősebb és egységesebb
védelmét Európában.
„Történelmi pillanathoz érkeztünk ma. Eddig hiányzott egy láncszem az alapvető
jogok európai védelmének rendszeréből, amely biztosítaná az egységes
szemléletmódot az Európa Tanács, illetve az Európai Unió részéről. Most ezt a
láncszemet fogjuk pótolni,” – nyilatkozta Viviane Reding alelnök, a
jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós
biztos. „Az EU kiemelt szerepet tölthet be az egyezmény alapvető jogokra vonatkozó
rendszerének megerősítésében. Az általunk kidolgozott Alapjogi Charta jelenleg az
alapvető jogok legkorszerűbb kódexe a világon. Ez kiváló feltételeket teremt a
tárgyalópartnerek közötti szándékegység sikeres megvalósulásához.”
„Az emberi jogok európai egyezménye Európa egésze számára alapvető
dokumentum az emberi jogok védelme terén. Az Európai Unió a jövőben kész
ugyanazon emberi jogi szabályoknak és ugyanazon ellenőrzésnek alávetni saját
intézményei munkáját, mint ami valamennyi európai demokráciára alkalmazandó.
Ez arról árulkodik, hogy Európa változóban van, és a legbefolyásosabbak és a
leghatalmasabbak készek felvállalni a változás érdekében és a változás során a
rájuk eső felelősséget” - mondta Thorbjørn Jagland, az Európa Tanács főtitkára.
Az emberi jogok európai egyezményéhez való uniós csatlakozás azt jelenti, hogy az
EU az alapvető jogok védelmének rendszere terén – amelyet a strasbourgi Emberi
Jogok Európai Bírósága felügyel – azonos értékűvé válik a tagállamaival. A
csatlakozás lehetővé teszi, hogy a strasbourgi bíróság elé kerülő ügyekben az EU
véleménye is érvényesüljön. Az EU lesz az emberi jogok európai egyezményének
negyvennyolcadik aláírója. Az EU ezután saját bíróval rendelkezik majd a
strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán.
A csatlakozás egyúttal új jogorvoslati lehetőségét is biztosít az állampolgárok
számára, akik – a hazai jogorvoslati lehetőségek kimerítése után – a jövőben az
Emberi Jogok Európai Bíróságához is fordulhatnak, ha azt vélelmezik, hogy az EU
megsértette az alapvető jogokat.

Előzmények
Az emberi jogok európai egyezményéhez való csatlakozást a Lisszaboni Szerződés
6. cikke írja elő az EU számára. Ugyanerről rendelkezik továbbá az emberi jogok
európai egyezményének a 14. jegyzőkönyvvel módosított 59. cikke.
A Bizottság március 17-én terjesztette elő az emberi jogok európai egyezményéhez
való uniós csatlakozásra vonatkozó tárgyalási irányelveket (IP/10/291). Az uniós
igazságügyi miniszterek június 4-én saját részükről felhatalmazást adtak a
Bizottságnak a tárgyalások megkezdéséhez. Május 26-án az Európa Tanács
Miniszteri Bizottsága ad hoc felhatalmazást adott az emberi jogokért felelős
irányítóbizottságának arra, hogy az EU-val közösen kidolgozza azokat a jogi
eszközöket, amelyek az emberi jogok európai egyezményéhez való uniós
csatlakozáshoz szükségesek.

A következő lépések
A Bizottság tárgyalói és az Európa Tanács emberi jogokkal foglalkozó
irányítóbizottságának szakemberei mától fogva rendszeresen üléseznek a
csatlakozási megállapodás kidolgozása céljából. A folyamat befejeztével a
csatlakozási megállapodást az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága és az EU
Tanácsa egyhangú döntéssel köti meg. Az Európai Parlamentnek – amelyet a
tárgyalás valamennyi szakaszában teljes körűen kell tájékoztatni – szintén
egyetértését kell adnia a megállapodáshoz. A megállapodás megkötése után az
emberi jogok európai egyezményéhez már csatlakozott negyvenhét szerződő félnek
egyenként meg kell erősítenie a megállapodást saját alkotmányos követelményei
szerint, beleértve azokat a feleket is, akik egyben uniós tagállamok is. Mivel mindkét
fél elkötelezett a megbeszélések zökkenőmentes és gyors lezárása iránt, várható,
hogy a csatlakozásra a lehető legkorábban sor kerül.

További információk
Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós
polgárságért felelős biztos honlapja:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.
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