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5.9.2018 A8-0250/4 

Pozměňovací návrh  4 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situace v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – bod odůvodnění 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(10)  Omezená volební pozorovatelská 

mise Úřadu pro demokratické instituce a 

lidská práva při OBSE ve svých 

předběžných zjištěních a závěrech 

přijatých dne 9. dubna 2018 uvedla, že po 

technické stránce byly volby zvládnuty 

profesionálně a transparentně, základní 

práva a svobody byly v plné míře 

respektovány, byly však uplatňovány v 

nepříznivé atmosféře. Volební orgány 

splnily své pověření profesionálním a 

transparentním způsobem a měly celkovou 

důvěru zúčastněných stran. Volební 

kampaň byla sice živá, ale nepřátelská. 

Zastrašující volební rétorika omezila 

prostor pro věcnou debatu a narušila 

schopnost voličů učinit informované 

rozhodnutí. Financování veřejné kampaně 

a výdajové stropy byly nastaveny tak, aby 

poskytly rovné příležitosti všem 

kandidátům. Možnosti kandidátů ucházet 

se o volební křesla za stejných podmínek 

však výrazně ohrozily nadměrné vládní 

výdaje na veřejné informační spoty, které 

zdůrazňovaly volební odkaz vládnoucí 

strany. Vyjádřila také obavy ohledně 

vymezení jednomandátových volebních 

obvodů. Obdobné obavy zazněly již ve 

společném stanovisku ze dne 18. června 

2012 k Zákonu o volbě poslanců 

maďarského parlamentu, které přijala 

(10)  Omezená volební pozorovatelská 

mise Úřadu pro demokratické instituce a 

lidská práva při OBSE ve své zprávě 

přijaté dne 27. června 2018 uvedla, že po 

technické stránce byly volby zvládnuty 

profesionálně a transparentně, základní 

práva a svobody byly v plné míře 

respektovány, avšak že byly uplatňovány v 

nepříznivé atmosféře. Volební orgány 

splnily své pověření profesionálním a 

transparentním způsobem, měly celkovou 

důvěru zúčastněných stran a byly obecně 

vnímány jako nestranné. Volební kampaň 

byla sice živá, ale nepřátelská. Zastrašující 

volební rétorika omezila prostor pro 

věcnou debatu a snížila schopnost voličů 

učinit informované rozhodnutí. 

Financování veřejné kampaně a výdajové 

stropy byly nastaveny tak, aby poskytly 

rovné příležitosti všem kandidátům. 

Možnosti kandidátů ucházet se o volební 

křesla za stejných podmínek však výrazně 

ohrozily nadměrné vládní výdaje na 

veřejné informační spoty, které 

zdůrazňovaly volební odkaz vládnoucí 

strany. Až do ukončení voleb nebyli 

kandidáti povinni informovat 

o financování svých kampaní, takže voliči 

neměli přístup k těmto klíčovým údajům 

pro informované rozhodnutí. Mise také 

vyjádřila obavy ohledně vymezení 
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Benátská komise a Rada pro demokratické 

volby a v němž bylo uvedeno, že volební 

obvody musí být vymezeny transparentním 

a profesionálním způsobem na základě 

nestranného a objektivního procesu, aby se 

předešlo krátkodobým politickým cílům 

(manipulaci se zeměpisnými hranicemi 
volebních obvodů tzv. gerrymandering). 

jednomandátových volebních obvodů. 

Obdobné obavy zazněly již ve společném 

stanovisku ze dne 18. června 2012 k 

zákonu o volbě poslanců maďarského 

parlamentu, které přijala Benátská komise 

a Rada pro demokratické volby a v němž 

bylo uvedeno, že volební obvody musí být 

vymezeny transparentním a profesionálním 

způsobem na základě nestranného a 

objektivního procesu, aby se předešlo 

sledování krátkodobých politických cílů 

(účelovému rozdělování volebních 

obvodů). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/5 

Pozměňovací návrh  5 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situace v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – bod odůvodnění 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(21)  Omezená volební pozorovatelská 

mise Úřadu pro demokratické instituce a 

lidská práva při OBSE ve svých 

předběžných zjištěních a závěrech 

přijatých dne 9. dubna 2018 dospěla k 

závěru, že omezený dohled nad 

financováním kampaní a absence 

podrobných zpráv o zdrojích finančních 

prostředků na kampaně v období před 

volbami narušuje transparentnost 

financování kampaní a schopnost voličů 

učinit informované rozhodnutí, což je v 

rozporu se závazky OBSE a 

mezinárodními standardy. Platné právní 

předpisy stanovují mechanismus 

sledování a kontroly ex-post. Státní 

kontrolní úřad má pravomoc sledovat a 

kontrolovat, zda byly splněny zákonné 

požadavky. Oficiální  zpráva o auditu 

týkající se parlamentních voleb konaných v 

roce 2018, kterou vydává Státní kontrolní 

úřad, nebyla součástí předběžných zjištění 

a závěrů, jelikož v té době ještě nebyla 

dokončena. 

(21) Omezená volební pozorovatelská 

mise Úřadu pro demokratické instituce a 

lidská práva při OBSE ve své zprávě 

přijaté dne 27. června 2018 dospěla 

k závěru, že omezený dohled nad 

financováním kampaní a absence 

podrobných zpráv o zdrojích finančních 

prostředků na kampaně až do ukončení 

voleb narušuje transparentnost financování 

kampaní a schopnost voličů učinit 

informované rozhodnutí, což je v rozporu 

s mezinárodními závazky a osvědčenou 

praxí. Státní kontrolní úřad má pravomoc 

sledovat a kontrolovat, zda byly splněny 

zákonné požadavky. Oficiální  zpráva o 

auditu týkající se parlamentních voleb 

konaných v roce 2018, kterou vydává 

Státní kontrolní úřad, nebyla součástí 

zprávy volební pozorovatelské mise, 

jelikož v té době ještě nebyla dokončena. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/6 

Pozměňovací návrh  6 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situace v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – bod odůvodnění 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(30)  Ve svých počátečních zjištěních a 

závěrech přijatých dne 9. dubna 2018 

dospěla omezená volební pozorovatelská 

mise Úřadu pro demokratické instituce a 

lidská práva při OBSE sledující maďarské 

parlamentní volby v roce 2018 k závěru, že 

byl omezen přístup k informacím, jakož i 

svoboda tisku a sdružování, a to i v 

souvislosti s nedávnými právními 

změnami, a že mediální pokrytí kampaně 

bylo rozsáhlé, ovšem velmi polarizované a 

nezahrnovalo kritickou analýzu. 

Veřejnoprávní vysílání splnilo svou 

povinnost poskytnout bezplatný vysílací 

čas jednotlivým kandidátům, ale jeho 

zpravodajství a redakční příspěvky jasně 

favorizovaly vládnoucí koalici, což je v 

rozporu s mezinárodními standardy. 

Většina komerčních provozovatelů vysílání 

byla v rámci svého zpravodajství 

nakloněna buď vládnoucím, nebo 

opozičním stranám.  Internetové sdělovací 

prostředky poskytly prostor pro 

pluralistickou a tematickou politickou 

diskusi. Dále konstatovala, že politizace 

vlastnictví spolu s omezujícím právním 

rámcem měly odrazující účinek na 

redakční svobodu, což omezilo přístup 

voličů k pluralitním informacím. Uvedla 

také, že novelami se zavedla nepřiměřená 

omezení práva na přístup k informacím, 

(30)  Omezená volební pozorovatelská 

mise Úřadu pro demokratické instituce a 

lidská práva při OBSE sledující maďarské 

parlamentní volby v roce 2018 dospěla ve 

své zprávě přijaté dne 27. června 2018 k 

závěru, že byl omezen přístup k 

informacím, jakož i svoboda tisku a 

sdružování, a to i v souvislosti s 

nedávnými právními změnami, a že 

mediální pokrytí kampaně bylo rozsáhlé, 

ovšem velmi polarizované a nezahrnovalo 

kritickou analýzu kvůli politizaci 

vlastnictví sdělovacích prostředků a kvůli 

masivní vládní propagační kampani. 

Veřejnoprávní vysílání splnilo svou 

povinnost poskytnout bezplatný vysílací 

čas jednotlivým kandidátům, ale jeho 

zpravodajství a redakční příspěvky jasně 

favorizovaly vládnoucí koalici, což je v 

rozporu s mezinárodními standardy. 

Většina komerčních vysílacích společností 

ve svém zpravodajství stranila buď 

vládnoucím, nebo opozičním stranám. 

Internetové sdělovací prostředky poskytly 

prostor pro pluralistickou a tematickou 

politickou diskusi. Dále konstatovala, že 

politizace vlastnictví sdělovacích 

prostředků spolu s omezujícím právním 

rámcem a absencí nezávislého úřadu pro 

televizní a rozhlasové vysílání měly 

odrazující účinek na redakční svobodu, což 
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protože se rozšířila definice informací, 

které nepodléhají zveřejnění, a zvýšil 

poplatek za zpracování žádostí o 

informace. 

omezilo přístup voličů k pluralitním 

informacím. Uvedla také, že novelami se 

zavedla nepřiměřená omezení práva na 

přístup k informacím, protože se rozšířila 

definice informací, které nepodléhají 

zveřejnění, a zvýšil poplatek za zpracování 

žádostí o informace. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/7 

Pozměňovací návrh  7 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situace v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – bod odůvodnění 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(44)  Dne 29. května 2018 maďarská 

vláda představila návrh zákona, kterým se 

mění některé zákony týkající se opatření 

pro boj proti nedovolenému 

přistěhovalectví (T/333). Návrh je 

přepracovaným zněním předchozího 

legislativního balíčku a navrhuje trestní 

sankce za „napomáhání nedovolenému 

přistěhovalectví“. Ve stejný den vyzval 

Úřad vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky k tomu, aby byl návrh zákona 

stažen, a vyjádřil znepokojení nad tím, že 

tyto návrhy, pokud by byly schváleny, by 

znemožnily poskytování nezbytné pomoci 

a služeb osobám, které musely opustit své 

domovy, a dále by přiostřily napjatou 

veřejnou diskusi a podpořily vzestup 

xenofobních postojů. Dne 1. června 2018 

vyjádřil komisař Rady Evropy pro lidská 

práva podobné obavy. Dne 31. května 2018 

předseda Výbor pro právní záležitosti a 

lidská práva Parlamentního shromáždění 

Rady Evropy potvrdil žádost o stanovisko 

Benátské komise k tomuto novému návrhu. 

Předtím, než Benátská komise vydala 

stanovisko, byl návrh zákona dne 20. 

června 2018 přijat. Dne 21. června 2018 

Vysoký komisař OSN pro lidská práva 

odsoudil rozhodnutí maďarského 

parlamentu. Dne 22. června 2018 Benátská 

komise a Úřad pro demokratické instituce a 

(44)  Dne 29. května 2018 maďarská 

vláda představila návrh zákona, kterým se 

mění některé zákony týkající se opatření 

pro boj proti nedovolenému 

přistěhovalectví (T/333). Návrh je 

přepracovaným zněním předchozího 

legislativního balíčku a navrhuje trestní 

sankce za „napomáhání nedovolenému 

přistěhovalectví“. Ve stejný den vyzval 

Úřad vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky k tomu, aby byl návrh zákona 

stažen, a vyjádřil znepokojení nad tím, že 

tyto návrhy, pokud by byly schváleny, by 

znemožnily poskytování nezbytné pomoci 

a služeb osobám, které musely uprchnout 

ze svých domovů, a dále by přiostřily 

napjatou veřejnou diskusi a podpořily 

vzestup xenofobních postojů. Dne 1. 

června 2018 vyjádřil komisař Rady Evropy 

pro lidská práva podobné obavy. Dne 31. 

května 2018 předsedkyně Výboru pro 

právní záležitosti a lidská práva 

Parlamentního shromáždění Rady Evropy 

potvrdila žádost o stanovisko Benátské 

komise k tomuto novému návrhu. Předtím, 

než Benátská komise vydala stanovisko, 

byl návrh zákona dne 20. června 2018 

přijat. Dne 21. června 2018 vysoký 

komisař OSN pro lidská práva odsoudil 

rozhodnutí maďarského parlamentu. Dne 

22. června 2018 Benátská komise a Úřad 
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lidská práva OBSE uvedly, že ustanovení o 

trestněprávní odpovědnosti může zbrzdit 

chráněnou organizační a expresivní 

činnost a že je v rozporu se svobodou 

sdružování a svobodou projevu, a mělo by 

proto být zrušeno. 

pro demokratické instituce a lidská práva 

OBSE uvedly, že ustanovení o 

trestněprávní odpovědnosti může zbrzdit 

chráněnou organizační činnost a svobodné 

vyjadřování názorů a že je v rozporu se 

svobodou sdružování a svobodou projevu, 

a mělo by proto být zrušeno. Dne 

19. července 2018 Komise zaslala 

maďarské vládě formální výzvu týkající se 

nového právního předpisu, který staví 

činnosti podporující podávání žádostí 

o azyl a žádostí o pobyt mimo zákon a dále 

omezuje právo na podání žádosti o azyl. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/8 

Pozměňovací návrh  8 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situace v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – bod odůvodnění 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(45)  Ve dnech 17. až 27. května 2016 

Maďarsko navštívila pracovní skupina 

OSN pro diskriminaci žen v právních 

předpisech a v praxi. Pracovní skupina ve 

své zprávě uvedla, že konzervativní forma 

rodiny, jejíž ochrana je zaručena jako 

zásadní pro přežití národa, by neměla být 

v nerovnováze s politickými, 

ekonomickými a sociálními právy žen 

a posilováním jejich postavení. Pracovní 

skupina také zdůraznila, že právo žen na 

rovnost nelze vnímat pouze ve světle 

ochrany zranitelných skupin, jako jsou děti, 

starší osoby a osoby se zdravotním 

postižením, jelikož jsou nedílnou součástí 

všech těchto skupin. V nových školních 

učebnicích se stále objevují genderové 

stereotypy, podle kterých jsou ženy 

primárně matkami a manželkami, přičemž 

v některých případech jsou matky 

označovány ze méně inteligentní ve 

srovnání s otci. Pracovní skupina na 

druhou stranu uznala úsilí maďarské vlády 

o větší sladění pracovního a rodinného 

života prostřednictvím zavedení štědrých 

ustanovení v rámci systému podpory rodin 

a v oblasti vzdělávání a péče v 

předškolním věku. Ve svých předběžných 

zjištěních a závěrech přijatých dne 9. 

dubna 2018 omezená volební 

pozorovatelská mise Úřadu pro 

(45)  Ve dnech 17. až 27. května 2016 

Maďarsko navštívila pracovní skupina 

OSN pro diskriminaci žen v právních 

předpisech a v praxi. Pracovní skupina ve 

své zprávě uvedla, že konzervativní forma 

rodiny, jejíž ochrana je zaručena jako 

zásadní pro přežití národa, by neměla být 

v nerovnováze s politickými, 

ekonomickými a sociálními právy žen 

a posilováním jejich postavení. Pracovní 

skupina také zdůraznila, že právo žen na 

rovnost nelze vnímat pouze ve světle 

ochrany zranitelných skupin, jako jsou děti, 

starší osoby a osoby se zdravotním 

postižením, jelikož ženy jsou nedílnou 

součástí všech těchto skupin. V nových 

školních učebnicích se stále objevují 

genderové stereotypy, podle kterých jsou 

ženy primárně matkami a manželkami, 

přičemž v některých případech jsou matky 

vykresleny jako méně inteligentní ve 

srovnání s otci. Pracovní skupina na 

druhou stranu uznala úsilí maďarské vlády 

o větší sladění pracovního a rodinného 

života zavedením štědrých rodinných 

přídavků a velkorysých ustanovení v 

oblasti vzdělávání a péče v předškolním 

věku. Omezená volební pozorovatelská 

mise Úřadu pro demokratické instituce a 

lidská práva při OBSE sledující maďarské 

parlamentní volby v roce 2018 ve své 
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demokratické instituce a lidská práva při 

OBSE sledující maďarské parlamentní 

volby v roce 2018 uvedla, že ženy jsou 

nadále nedostatečně zastoupeny v 

politickém životě a že na rovnost žen a 

mužů v souvislosti s volbami se nevztahují 

žádné právní požadavky. Ačkoli jedna z 

hlavních stran umístila ženu do čela své 

celostátní kandidátky a některé strany se 

otázkám rovnosti žen a mužů věnovaly ve 

svých programech, posilování postavení 

žen byla v rámci kampaně věnována malá 

pozornost, a to i ve sdělovacích 

prostředcích. 

zprávě přijaté dne 27. června 2018 uvedla, 

že ženy jsou nedostatečně zastoupeny v 

politickém životě a že na rovnost žen a 

mužů ve volbách se nevztahují žádné 

právní požadavky. Ačkoli jedna z hlavních 

stran umístila ženu do čela své celostátní 

kandidátky a některé strany se otázkám 

rovnosti žen a mužů věnovaly ve svých 

programech, posilování postavení žen byla 

v rámci kampaně věnována malá 

pozornost, a to i ve sdělovacích 

prostředcích. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/9 

Pozměňovací návrh  9 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situace v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – bod odůvodnění 65 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (65a)  V polovině srpna přestaly 

imigrační úřady vydávat jídlo dospělým 

žadatelům o azyl, kteří se u soudu odvolali 

proti rozhodnutím o nepřípustnosti 

žádostí. Několik žadatelů o azyl se muselo 

obrátit na Evropský soud pro lidská práva 

s žádostí o přijetí dočasných opatření, aby 

znovu začali dostávat stravu. Evropský 

soud pro lidská práva přijal dne 10. srpna 

2018 dočasná opatření ve dvou případech 

a dne 16. srpna 2018 ve třetím případu 

a nařídil, aby byla žadatelům poskytována 

strava. Maďarské orgány se tímto 

rozhodnutím řídí. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/10 

Pozměňovací návrh  10 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situace v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – bod odůvodnění 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(69)  Dne 7. prosince 2017 se Komise 

rozhodla pokračovat v řízení o nesplnění 

povinnosti proti Maďarsku, pokud jde o 

právní předpisy v oblasti azylu, a zaslala 

odůvodněné stanovisko. Komise se 

domnívá, že maďarské právní předpisy 

jsou v rozporu s právem Unie, zejména se 

směrnicemi Evropského parlamentu a 

Rady 2013/32/EU1, 2008/115/ES2  a 

2013/33/EU3  a několika ustanoveními 

Listiny.  

 

 

 

_______________________ 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o 

společných řízeních pro přiznávání a 

odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. 

věst. L 180, 29.6.2013, s. 60). 

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o 

společných normách a postupech v 

členských státech při navracení 

neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 

24.12.2008, s. 98). 

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(69)  Dne 7. prosince 2017 se Komise 

rozhodla pokračovat v řízení o nesplnění 

povinnosti proti Maďarsku, pokud jde o 

právní předpisy v oblasti azylu, a zaslala 

mu odůvodněné stanovisko. Komise se 

domnívá, že maďarské právní předpisy 

jsou v rozporu s právem Unie, zejména se 

směrnicemi Evropského parlamentu a 

Rady 2013/32/EU1, 2008/115/ES2  a 

2013/33/EU3  a několika ustanoveními 

Listiny. Dne 19. července 2018 Komise 

rozhodla, že na Maďarsko podá žalobu u 

Soudního dvora Evropské unie pro 

nesoulad jeho právních předpisů v oblasti 

azylu a navracení s právem Unie. 

_______________________ 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o 

společných řízeních pro přiznávání a 

odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. 

věst. L 180, 29.6.2013, s. 60). 

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o 

společných normách a postupech v 

členských státech při navracení 

neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 

24.12.2008, s. 98). 

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou 

se stanoví normy pro přijímání žadatelů 

o mezinárodní ochranu (Úř. věst. L 180, 

29.6.2013, s. 96). 

2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou 

se stanoví normy pro přijímání žadatelů 

o mezinárodní ochranu (Úř. věst. L 180, 

29.6.2013, s. 96). 

Or. en 

 

 


