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Az EU Bizottságának alelnöke

"A következő év elején foglalkozni kezdünk
Lengyelországgal és Magyarországgal"
Vera Jourova az új jogállamisági mechanizmuson keresztül kívánja
megvizsgálni Magyarországot és Lengyelországot. Azt mondja: Aki
hatalmon van, tiszteletben kell tartania az EU alapvető értékeit. ALBRECHT MEIER

A cseh politikus, Vera Jourova, az EU Bizottság alelnökeként felelős a jogállamiságért.
FOTÓ: DPA
Jourova asszony, Magyarország és Lengyelország néhány hétig megvétózta az elkövetkező évek
uniós pénzügyi csomagját. Időközben a legutóbbi EU-csúcson kompromisszum született a
vitában, amely lényegében a Közösség jövőbeni jogállamisági mechanizmusa körül forog.
Meglepett a magyar és a lengyel vétó?
Júliusban minden állam- és kormányfő közös döntést hozott a jogállamiság mechanizmusáról a
brüsszeli maratoni csúcstalálkozón. Már akkor, a nyári csúcstalálkozó előtt tudtuk, hogy
Magyarországnak és Lengyelországnak nem tetszik ez az új mechanizmus. De még mindig nem
számítottam a vétóra .
Az egésznek története van: 2018-ban tettem javaslatot, hogy az uniós források folyósítását
összekapcsoljuk a jogállamiság betartásával. Számomra az olyan szankciós lehetőségek, mint

amilyen most van, még mindig csak álom volt. De az a több milliárdos Corona újjáépítési alap,
amelyben ebben az évben megállapodtunk, és a többéves uniós költségvetés azt jelenti, hogy
fokozni kell az uniós források védelmét.
A pénz nem kerülhet olyan országokba, amelyek kormányai elutasítják a demokrácia értékeit.
Mindig egyértelmű volt számomra, hogy az új mechanizmushoz az állam- és kormányfők
jóváhagyására van szükségem. És ez megvan.
Ez tehát hatalmas előrelépés az EU számára?
A jogállamisági mechanizmus nem csodafegyver. Most további szankciós lehetőségeink vannak. De
keményen kell dolgoznunk, hogy valóban kihasználhassuk a költségvetés csökkentését. A
jogállamiság ellenőrzésére továbbra is a jelenlegi uniós eljárásokat kell alkalmaznunk.
A Magyarországgal és Lengyelországgal kötött kompromisszum előírja, hogy először az Európai
Bíróságnak (EB) kell döntenie az új jogállamisági mechanizmusról. Mikorra számít az EB
döntésére?
Az EB-nek természetesen határoznia kell az eljárás időtartamáról. De az a prognózisom, hogy
hónapokig, nem pedig évekig tart egy ítélet. Ha gyorsított eljárás van, akkor tizenkét hónapnál
rövidebb időtartamra lehet számítani.
De még mindig nem képzelhető el, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökét mindez
nem zavarja a 2022-es parlamenti választásokig?
A választások időpontjai nem játszanak szerepet munkánkban. Az már egyértelmű, hogy a jövő év
elejétől a mechanizmusra vonatkozó rendelet végrehajtásával, így Lengyelországgal és
Magyarországgal is foglalkozni fogunk.
Milyen aggodalmak vannak Lengyelország és Magyarország esetében?
Mindkét ország ellen már folyamatban vannak az EU-Szerződés 7. cikke szerinti eljárások, amelyek
elméletileg a szavazati jogok megvonásához vezethetnek. Lengyelország esetében az egyik kérdés
2015 óta az igazságszolgáltatási rendszer reformja. Magyarországon is sok olyan sérelem van,
amely veszélyeztetheti az uniós támogatások helyes felhasználását. Az OLAF uniós csalásellenes
ügynökség egyes esetek kivizsgálását javasolta. De ezek az ajánlások felszívódtak a magyar
hatóságok részéről.
Lengyelország ellen jelenleg szabálysértési eljárás van folyamatban egy törvény miatt, amely
fegyelmi eljárást engedélyez a népszerűtlen bírák ellen. Mi most a helyzet?
Ezt az eljárást december elején nyitották meg. Ha Lengyelország nem foglalkozik a fegyelmi
testülettel kapcsolatos aggályainkkal, akkor nem habozom az ügyet a jövő év elején az Európai
Bíróság elé terjeszteni. Nem akarok időt vesztegetni.
Ursula von der Leyen, az EU Bizottságának elnöke megígérte, hogy január 1-jétől az új
mechanizmusnak megfelelően feljegyzik a jogállamiság esetleges megsértésének minden esetét.
Ki lesz felelős ezért a Bizottságban? Ön vagy Didier Reynders uniós igazságügyi biztos?
Mindketten. Jól működünk együtt a jogállamiság tág területén. Ez már tavaly bevált, amikor
közzétettük a jogállamiságról szóló első jelentést, amely leírja mind a 27 tagállam helyzetét. Akkor

is együtt dolgoztunk, amikor az új mechanizmusra vonatkozó rendeletet a tagállamok kívánságainak
megfelelően ismét felülvizsgálták.
Mit mond azoknak a kritikusoknak, akik azt kifogásolják, hogy az EU Bizottság valószínűleg
nagyon óvatos lesz, amikor valóban bírósági eljárást indítanak?
Nem osztom ezt a véleményt. Az értékekről és a jelentős uniós források felhasználásáról, amelyek
EU-pénzek vonatkozásában köteleznek minket, nem szabad az aktivisták módjára cselekednünk.
Az új jogállamisági mechanizmus nem változtat azon a tényen, hogy mi kötve vagyunk az EUszerződésekhez. Sem önkényeskedéssel nem élhetünk, sem átláthatóságot nem engedhetünk meg
magunknak.
Mi a tagállamok szerepe a jogállamiságról folytatott vitában?
Azt kell mondanom, hogy a Bizottság hosszú ideig egyedülálló módon támogatja a jogállamiságot
az egész EU-ban. De a helyzet megváltozott: amikor megkezdték a 7. cikk szerinti eljárást
Lengyelország és Magyarország ellen, valóban elindult a tagállamok közötti vita az EU közös
értékeiről.
Ezenkívül az egész EU-ra kiterjedő jogállamisági jelentéssel, amelyet először szeptemberben
mutattunk be, újabb fontos eszközt adtunk a repertoárunkhoz.
Egy dolog világos: a jogállamiság döntő fontosságú a tagállamok közötti kölcsönös bizalom és
ezáltal a Közösség működése szempontjából. Ennek semmi köze az ideológiához. Vagy hogy
politikailag valami bal- vagy jobboldalinak számítható.
De pontosan ezt állítja Orbán.
Teljesen más a véleményem. Csehként elmondhatom, hogy amikor 2004-ben az új közép- és keleteurópai tagállamok csatlakoztak az EU-hoz, mindenki egyetértett abban, hogy az EU alapvető
értékei egyetemesek. Aki hatalomra kerül - politikai színtől függetlenül –, annak be kell tartania
ezeket az értékeket.
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