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Ma veszélyben vannak az Európai Unió olyan 
alapértékei mint a jogállamiság, a demokrá-
cia és az alapvető jogok. Elsősorban Közép- 
és Kelet-Európában, de máshol is szerte az 
EU-ban, valamint a környező országokban. A 
liberális demokráciák alapvető építőkockáit 
éri fenyegetés, az igazságszolgáltatás függe-
tlenségének gyengítésétől a kormányzattal 
kritikus bírói kar tagjainak elhallgattatását és 
fegyelmezését célzó törvényekig, és a hatal-
mi ágak szétválasztásának csorbításától a 
szólásszabadság korlátozásáig. 
A jelenlegi világjárvány előtérbe helyezte az 
aggodalmakat a jogállamiság állapotával és 
a vészhelyzeti intézkedésekkel való összee-
gyeztethetőségével kapcsolatban, valamint 
olyan európai értékek és irányelvek romlása 
miatt, mint az egyenlőség, a demokrácia, az 
egyéni jogok és az aktív polgári szerepvál-
lalás.

A CRoLEV egy új Jean Monnet Kiválósági 
Központ, amelyet az Európai Unió a 
2021-27-es Erasmus+ program, Jean 
Monnet Intézkedések 2022-2025 kereté-
ben finanszíroz. 
A CRoLEV célja, hogy (i) empirikus 
kutatások segítségével feltárja a jogálla-
miság helyzetét az EU-ban és a szomszé-
dos országokban; ii) megvizsgálja a jogál-
lamiság és az uniós értékek romlását a 
válság idején; iii) értékelje az európai 
értékek és a jogállamiság védelmének 
biztosítására uniós szinten rendelkezésre 
álló mechanizmusokat; és iv) kutatásokon 
alapuló oktatást nyújtson, amely elérhető 
egyetemi oktatók és diákok, szakem-
berek, valamint a fiatalok és a civil társada-
lom számára is Ciprusban és szerte 
Európában. A CRoLEV célja, hogy felhívja 
a figyelmet a jogállamiság és az európai 
értékek törékenységére válság idején, és 
ezáltal ösztönözze a védelmükre irányuló 
törekvéseket.

A projekt során egy sor tevékenység kerül 
szervezésre, például nyilvános előadások 
és intenzív tanfolyamok a jogállamiság 
nemzetközi szinten elismert szakértőivel. 
Emellet a CRoLEV létrehoz és működtetni 
fog egy interaktív jelzőrendszert, amely a 
jogállamiság és az európai értékek helyz-
etét követi nyomon Cipruson és más 
országokban.
A projekt kutatási eredményeinek Cipru-
son, a szomszédos országokban és más 
partnerintézményekben történő bemu-
tatásával a Központ erősíteni fogja az 
európai tanulmányokat a kelet-mediter-
rán térségben és azon is túl. A projekt 
által megfogalmazott ajánlások a 
nemzetállami és az uniós hatóságok, 
valamint az EU-n belüli és kívüli nemzet-
közi szereplők számára is értékesek lehet-
nek.
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Az európai jog egyetemi tanára, intézetvezető (School of Law, UCLan Cyprus). 
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Dr Katerina Kalaitzaki 
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A CRoLEV-vel kapcsolatos további információkért, valamint a CRoLEV tevékenységeiről és eseményeiről szóló folyamatos tájékoztatásért látogasson el 
weboldalunkra a www.crolev.eu címen, és iratkozzon fel levelező listánkra. Kövessen minket Twitteren a @CRoLEV_Centre oldalon, valamint 
Facebookon a Centre for the Rule of Law and European Values - CRoLEV oldalon.

Elérhet minket a crolev@uclancyprus.ac.cy e-mail címen is. Projektszám: : 101047752 
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kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Bizottság álláspontját, 
ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé értük.
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https://twitter.com/CRoLEV_Centre

