Nincs engedmény!
A Magyarországi Európa Társaság nyilatkozata a jogállamiságról

1. A Magyarországi Európa Társaság ragaszkodik a jogállamiság koncepciójához egyrészt
mint korunk működő liberális demokráciáinak sarokkövéhez, másrészt mint az Európai Unió
és tagállamai politikai-alkotmányos felépítésének alapértékéhez. Az Európai Unióban a
jogállamiság kikezdhetetlen, egyértelmű kategória, amint azt a csatlakozó országok számára a
koppenhágai kritériumok, valamint az Alapjogi Charta, a Velencei Bizottság véleményei és
jogállamisági ellenőrzőlistája, továbbá az Európai Bizottság jogállamisági mechanizmusának
bevezetése óta született dokumentumok részletezték. Nem valamilyen homályos elképzelésről
van szó, mint azt ellenségei sugallják – ahogy nincs keleti (vagy regionális) jogállamiság
kontra nyugati változat sem.
2. Az európai intézményeknek, a demokratikus európai politikai szereplőknek, a politikai
pártoknak és a civil szervezeteknek fel kell ismerniük, hogy a jogállamiság elvei és gyakorlata
elleni folyamatos támadások az Európai Unió létét veszélyeztetik. Az Európa-barát erőknek
határozottan fel kell lépniük és harcolniuk az illiberális és populista követelések képviselőivel
szemben a közös európai értékek védelmében.
3. Tanulva az elmúlt évtized kudarcaiból, amikor nem sikerült megakadályozni egy - később
két - illiberális rezsim kialakulását az Európai Unión belül, eljött az ideje a rendelkezésre álló
régi és új eszközök, mechanizmusok alkalmazásának a történelmi jelentőségű európai
építkezés alapértékeinek megőrzése, illetve a politikai vírus terjedésének visszaszorítása, s
végül legyőzése érdekében.
4. Üdvözöljük az új jogállamisági feltételrendszerről szóló friss és régóta várt európai uniós
döntést, amelynek eredményeként jogállamisági kritériumok betartásához kötik a többéves
keretköltségvetés és a NextGenerationEU program előnyeinek kiaknázását! Sürgetjük az
Európai Tanácsot, a Tanács elnökségét, az Európai Bizottságot és az Európai Parlamentet,
hogy ne fogadjon el további engedményeket csak azért, hogy elkerüljék a magyar (és a
lengyel) kormány vétóját. Orbán és Kaczyński már eddig is túl messzire ment: az EU nem
válhat új autoriter vezetők túszává.
5. Amennyiben Magyarország elveszít bizonyos pénzügyi támogatásokat az uniós
költségvetésből és a jelenleginél is jobban elszigetelődik az európai közösségen belül, akkor
ezért a magyar politikai vezetést, nem pedig "Brüsszelt" vagy az egységes Európa híveit kell
hibáztatni!
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