
III. Modul
Európai értékek



Hány ország
tagja az
Európai
Uniónak? 

▪ 27 ország tagja az Európai Uniónak.

▪ Ezek az országok együttműködnek.

▪ Az Európai Unió célja az európai értékek védelme.
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Mik a céljai az
Európai
Uniónak?

Az Európai Unió céljai:

▪ Gazdasági és monetáris unió

▪ Gazdasági és társadalmi együttműködés és szolidaritás

▪ Béke és minden polgár jóléte

▪ Szabadság, biztonság és igazságosság minden országban

▪ Kulturális és nyelvi sokszínűség

▪ Tudományos és technikai fejlődés

▪ Fenntartható fejlődés (SDGs)
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Mik az
alapvető
értékei az
Európai
Uniónak?

▪ Minden uniós tagállamnak megvan a maga kultúrája és
hagyománya. Az Európai Unió értékei egyesítik az összes
tagállamot - minden tagországnak tiszteletben kell tartania ezeket
az értékeket ahhoz, hogy az Unióhoz tartozzon. 

Az Európai Unió alapvető értékei:

Az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartása

▪ Szabadság

▪ Demokrácia

▪ Egyenlőség

▪ Jogállam
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Hol vannak
rögzítve az
Európai Unió
ezen értékei?

Az EU-értékek és célok alapjai:

▪ LisszaboniSzerződés (2009)

▪ Az Európai Unió Alapjogi Chartaja

▪ 2012-ben az EU megkapta a béke, a megbékélés, a demokrácia és
az emberi jogok Európában való biztosításáért a Nobel-békedíjat. 
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Az ember
méltóságának és
emberi jogainak
tiszteletben
tartása

▪ Az emberi méltóság sérthetetlen. 

▪ Tiszteletben kell tartani és védeni kell (az EU Alapjogi Chartájának
1. cikke) 

▪ Az emberi méltóság alapvető emberi jog 

▪ Az emberi méltóságot az EU Alapjogi Chartaja is védi

▪ A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) biztosítja, 
hogy az államok tiszteletben tartsák az emberi jogokat.
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Szabadság-
jogok

Az EU Alapjogi Chartája 6-19. cikkely

Néhány személyiségi jog:

▪ A magánélet tiszteletben tartása

▪ A gondolat szabadsága

▪ A szabad mozgás szabadsága

▪ A vallás szabadsága

▪ A gyülekezés szabadsága

▪ A szólás szabadsága

▪ Az információ szabadsága
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Demokrácia

Az Európai Unió a képviseleti demokrácián alapul:

▪ Ezért az európai polgárok politikai jogokkal rendelkeznek

▪ Jog elindulni vagy szavazni az Európai Parlament választásain

▪ A jelöltként való részvétel és a szavazás a lakóhely szerinti 
országban vagy származási országban lehetséges
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Egyenlőség

Egyenlőség: 

▪ Az egyéneket egyformán értékelik, és egyenlő esélyekkel
rendelkeznek.
Nem szabad megkülönböztetni őket nem, etnikai háttér, vallás, 
fogyatékosság, szexuális irányultság, társadalmi osztály vagy
egyéb státus alapján. 
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Jogállam

▪ Minden, amit az EU tesz, törvényeken alapszik

▪ Az uniós szerződésekben az EU-országok önként és
demokratikusan megállapodnak

▪ A jogot és az igazságosságot független igazságszolgáltatás
biztosítja

▪ Az Európai Bíróság (Luxemburg) biztosítja, hogy az uniós jogot
minden uniós országban azonos módon értelmezzék és
alkalmazzák
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Ábrák és
hivatkozások
forrásai

 Ábrák forrása

▪ 1. ábra: Map of European Union: https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_en

▪ 2. ábra:European flag: https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=254982&picture=european-flag

▪ 3. ábra: European values: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180409PHT01207/20180409PHT01207_original.jpg: 

▪ 4. ábra: Lisbon Treaty: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-lisbon

▪ 5. ábra : The European Court of Human Rights (ECHR) in  Strasbourg:  https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court&c=

▪ 6. ábra :Freedom of movement: https://fra.europa.eu/en/news/2018/freedom-movement-rights-versus-reality-eu-citizens

▪ 7. ábra:European Parliament: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/european-parliament

▪ 8. ábra: : Equality Symbol: http://clipart-library.com/equality-symbol.html

▪ 9. ábra: European Court of Justice: https://pixabay.com/de/photos/eu-gerichtshof-kirchberg-luxemburg-213379/

 Internetes anyagok

 https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_en

 https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en#from-economic-to-political-union

 https://www.echr.coe.int/documents/questions_answers_eng.pdf

 https://ec.europa.eu/component-library/eu/about/eu-values/
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