Az Európa Tanács elégedett a magyar közjogi rendszer változásaival
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése szerdán fogadta el a magyarországi helyzetről szóló
határozatot. A szavazás tétje az volt, hogy a testület lezárja-e a 2013 óta az egyes magyar törvényi
átalakítások kapcsán folyó ún. „nyomonkövetési eljárást”, ezzel „áldását adva” a 2010 óta történt
közjogi változásokra, vagy továbbra is szorosan figyelemmel kövesse a magyar fejleményeket. A
közgyűlés végül nagy többséggel, 93 igen, 35 nem szavazat és 9 tartózkodás mellett úgy döntött,
hogy lezár minden, Magyarországgal kapcsolatos eljárást és vizsgálatot. Az ET határozata újabb
pozitív vélemény a magyar demokráciáról, amely azt mutatja, hogy változóban van hazánk közjogi
átalakításának korábban egyoldalúan negatív nemzetközi megítélése. Az Amerikai Kongresszus és a
Német Külpolitikai Társaság (DGAP) támogató állásfoglalásai után tehát egy hivatalos európai
testület is pozitívan nyilatkozott a magyar helyzetről. A dokumentum ugyan több problémát is felvet
a magyar jogszabályokkal kapcsolatban, ám azt is leszögezi, hogy ezek nem olyan súlyúak, hogy
indokolt lenne a „nyomonkövetési eljárás” folytatása. Ezért bár a határozat felszólítja a magyar
hatóságokat, hogy igyekezzenek megoldani a problémákat, ebbe a folyamatba az ET nem fog
beleszólni, hiszen innentől nincs olyan Magyarországgal szembeni eljárás, amely indokolná ezt.
Bár az eredetileg az angol Robert Walter rapportőr által beterjesztett, Magyarország számára az
elfogadottnál is kedvezőbb javaslathoz több, a megállapításokat súlyosító módosítót is elfogadtak,
a végkövetkeztetésekre vonatkozót azonban nem. A szocialista frakció – köztük annak magyar tagjai
– ugyanis utóbbi kapcsán azt javasolta, hogy a nyomonkövetési eljárást ne zárják le, hanem a testület
továbbra is szorosan kövesse figyelemmel a magyarországi demokráciával, jogállamisággal és
alapjogokkal kapcsolatos „aggasztó fejleményeket”. E módosítást viszont sem a felelős politikai
bizottság, sem a közgyűlés nem támogatta, így az elfogadott határozat végkövetkeztetése –
amellett, hogy lezárta a Magyarországgal szemben folyó, valamennyi eljárást – üdvözölte a magyar
hatóságok eddigiekben megtett lépéseit, együttműködését az ET főtitkárával.
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2015. június 24-én a magyarországi helyzetről szóló
határozat vitájában elhangzott egyes támogató- és ellenvélemények:1
„[A választókerületek újrarajzolása] az ellenzéki pártok szerint igazságtalan volt, a Velencei Bizottság

azonban nem talált bizonyítékot arra, hogy a választókerületek igazságtalanul lettek volna
újrarajzolva”. (Robert Walter, Egyesült Királyság, Európai Konzervatívok Csoportja)
„Véleményem szerint Magyarországon nincsenek politikai foglyok. A véleménynyilvánítás
szabadságának joga és gyülekezési szabadság biztosított. Magyarország jogállam. A tisztességes
bírósági eljáráshoz való jog is biztosított, a választási rendszer szabad és jól működő parlament van”.
(Robert Walter, Egyesült Királyság, Európai Konzervatívok Csoportja)
„Magyarország szabad, független, demokratikus ország. Szabad és igazságos választások vannak,
amelyek teljesen megfelelnek az Európa Tanács által állított kritériumoknak”. (Axel E. Fischer,
Németország, Európai Néppárt Csoportja)
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„Orbán Viktornak nagyon különböző elképzelése van az európai egységről, mint sok baloldali
embernek, de sokan közülünk az Egyesült Királyság Konzervatív Pártjában és az Európai Konzervatívok
Csoportjában rokonszenveznek az Európáról vallott nézeteivel és sok sikert kívánunk neki országa
megreformálásához”. (Sir Edward Leigh, Egyesült Királyság, Európai Konzervatívok Csoportja)
„Ami a határozattervezet végét illeti, nem vagyok képes megérteni, hogyan juthatunk arra a
következtetésre, hogy lezárjuk a magyar helyzettel kapcsolatos minden további értékelést”. (Harangozó

Gábor, Magyarország, Szocialista Csoport)
„Nem azt az üzenetet kell küldenünk Magyarországnak, hogy az elmúlt hónapok fejleményei jó irányba

mennek. Épp ellenkezőleg, nagyon riasztó dolgok történnek Magyarországon, és a jelentés
következtetésében erre kell, hogy reflektáljon”. (Harangozó Gábor, Magyarország, Szocialista Csoport)
„A miniszterelnök deklarálta szándékát, hogy visszaállítsa a halálbüntetést, terroristának bélyegzi a
migránsokat, és újra akarja építeni a vasfüggönyt az EU déli határán”. (Harangozó Gábor,
Magyarország, Szocialista Csoport)
Az „1941 (2013) közgyűlési határozat elfogadását követő magyarországi helyzetről” szóló határozati
javaslathoz benyújtott, az ET PKGy által végül 80 nem, 55 igen szavazattal és 5 tartózkodással
elutasította 7. sz. módosító javaslat szövege:2
„A határozati javaslat 3. bekezdésének következő fordulata „a fennmaradó ügyek külön vizsgálatát a
Közgyűlés ezennel zárja le” az alábbiak szerint módosulnak: „A Közgyűlés sajnálattal állapítja meg, hogy
a magyar hatóságok eddigi intézkedései az 1941 (2013) határozatban foglaltak tekintetében
elégtelennek bizonyultak. A Közgyűlés figyelembe veszi az Európai Parlament 2015. Június 10-én a
magyarországi helyzetről hozott határozatát is, amely szerint >>a legutóbbi magyarországi fejlemények
aggodalomra adnak okot a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok tekintetében, melyek
összességében rendszerszintű veszélyt jelenthetnek a tagállam jogállamiságára vonatkozóan<<. Ezért
a Közgyűlés úgy határoz, hogy a jövőben is folytatni fogja a nyomonkövetési eljárást a magyarországi
helyzettel kapcsolatban”. [A módosító javaslat előterjesztői: Harangozó Gábor, Mesterházy Attila,
Andreas Gross, Andreas Schieder, Stefan Schennach, Kerstin Lundgren, Frank Schwabe, Frithjof
Schmidt, Doris Barnett, Mechthild Rawert, Jonas Gunnarson, Carina Ohlsson, Eva-Lena Jansson, Monica
Haider (Szocialista Csoport)]
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