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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(10)  În constatările și concluziile sale 

preliminare, adoptate la 9 aprilie 2018, 

misiunea limitată de observare a alegerilor 

desfășurată de Biroul OSCE pentru 

Instituții Democratice și Drepturile Omului 

la alegerile parlamentare din Ungaria din 

2018 a afirmat că administrarea tehnică a 

alegerilor a fost la nivel profesionist și 

transparent, că drepturile și libertățile 

fundamentale au fost, în general, 

respectate, dar că au fost exercitate într-o 

atmosferă ostilă. Administrația electorală 

și-a îndeplinit mandatul în mod 

profesionist și transparent și s-a bucurat de 

încrederea generală în rândul părților 

interesate. Campania a fost animată, însă 

retorica de campanie ostilă și intimidantă a 

limitat spațiul pentru dezbateri de fond și a 

redus capacitatea alegătorilor de a face o 

alegere în cunoștință de cauză. Finanțarea 

publică a campaniei și plafoanele de 

cheltuieli au ca scop garantarea egalității 

de șanse pentru toți candidații. Cu toate 

acestea, capacitatea candidaților de a 

concura în condiții de egalitate a fost 

compromisă în mod semnificativ de 

cheltuielile excesive ale guvernului în 

anunțurile publice cu caracter informativ 

care au amplificat mesajul campaniei 

coaliției de la guvernare. Acesta și-a 

exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu 

privire la delimitarea circumscripțiilor 

(10)  În raportul său, adoptat la 27 iunie 

2018, misiunea limitată de observare a 

alegerilor desfășurată de Biroul OSCE 

pentru Instituții Democratice și Drepturile 

Omului a afirmat că administrarea tehnică 

a alegerilor a fost la nivel profesionist și 

transparent, că drepturile și libertățile 

fundamentale au fost, în general, 

respectate, dar că au fost exercitate într-o 

atmosferă ostilă. Administrația electorală 

și-a îndeplinit mandatul în mod 

profesionist și transparent, s-a bucurat de 

încrederea generală în rândul părților 

interesate și a fost percepută, în general, 

drept imparțială. Campania a fost animată, 

însă retorica de campanie ostilă și 

intimidantă a limitat spațiul pentru 

dezbateri de fond și a redus capacitatea 

alegătorilor de a face o alegere în 

cunoștință de cauză. Finanțarea publică a 

campaniei și plafoanele de cheltuieli au 

avut ca scop garantarea egalității de șanse 

pentru toți candidații. Cu toate acestea, 

capacitatea candidaților de a concura în 

condiții de egalitate a fost compromisă în 

mod semnificativ de cheltuielile excesive 

ale guvernului pentru anunțurile publice cu 

caracter informativ care au amplificat 

mesajul campaniei coaliției de la 

guvernare. Întrucât au existat obligații de 

raportare doar după alegeri, alegătorii nu 

au fost practic informați despre 
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electorale uninominale. Preocupări similare 

au fost exprimate în avizul comun din 18 

iunie 2012 referitor la Legea privind 

alegerea deputaților în Parlamentul 

Ungariei, adoptat de Comisia de la Veneția 

și de Consiliul pentru alegeri democratice, 

în care se menționa că delimitarea 

circumscripțiilor electorale din Ungaria 

trebuie efectuată într-un mod transparent și 

profesionist, prin intermediul unui proces 

imparțial și nepartizan, evitându-se 

obiectivele politice pe termen scurt 

(gerrymandering). 

finanțarea campaniilor electorale, 

element esențial pentru a putea alege în 

cunoștință de cauză. Acesta și-a exprimat, 

de asemenea, îngrijorarea cu privire la 

delimitarea circumscripțiilor electorale 

uninominale. Preocupări similare au fost 

exprimate în avizul comun din 18 iunie 

2012 referitor la Legea privind alegerea 

deputaților în Parlamentul Ungariei, 

adoptat de Comisia de la Veneția și de 

Consiliul pentru alegeri democratice, în 

care se menționa că delimitarea 

circumscripțiilor electorale din Ungaria 

trebuie efectuată într-un mod transparent și 

profesionist, prin intermediul unui proces 

imparțial și nepartizan, evitându-se 

obiectivele politice pe termen scurt 

(gerrymandering). 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(21)  În constatările și concluziile sale 

preliminare, adoptate la 9 aprilie 2018, 

misiunea limitată de observare a alegerilor 

a Biroului OSCE pentru Instituții 

Democratice și Drepturile Omului a 

concluzionat că monitorizarea limitată a 

cheltuielilor de campanie și absența unor 

informări detaliate privind sursele 

fondurilor de campanie până după alegeri 

subminează transparența finanțării 

campaniei și capacitatea alegătorilor de a 

face o alegere în cunoștință de cauză, 

contrar angajamentelor asumate în cadrul 

OSCE și standardelor internaționale. 

Legislația în vigoare optează pentru un 

mecanism de monitorizare și de control ex 

post. Oficiul Național de Audit are 

competența de a monitoriza și a controla 

dacă au fost îndeplinite cerințele legale. 

Constatările și concluziile preliminare nu 

au inclus raportul oficial de audit al 

acestuia privind alegerile parlamentare din 

2018, deoarece nu era finalizat la 

momentul respectiv. 

(21) În raportul său, adoptat la 27 iunie 

2018, misiunea limitată de observare a 

alegerilor a Biroului OSCE pentru Instituții 

Democratice și Drepturile Omului a 

concluzionat că monitorizarea limitată a 

cheltuielilor de campanie și absența unor 

informări detaliate privind sursele 

fondurilor de campanie până după alegeri 

subminează transparența finanțării 

campaniei și capacitatea alegătorilor de a 

face o alegere în cunoștință de cauză, 

contrar obligațiilor internaționale și 

bunelor practici. Oficiul Național de Audit 

are competența de a monitoriza și a 

controla dacă au fost îndeplinite cerințele 

legale. Raportul nu a inclus raportul oficial 

de audit al acestuia privind alegerile 

parlamentare din 2018, deoarece nu era 

finalizat la momentul respectiv. 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(30)  În constatările și concluzii 

preliminare adoptate la 9 aprilie 2018, 

misiunea limitată de observare a alegerilor 

desfășurată de Biroul OSCE pentru 

instituții democratice și drepturile omului 

la alegerile parlamentare din Ungaria din 

2018 a declarat că accesul la informație, 

precum și libertatea presei și libertatea de 

asociere au fost restricționate, inclusiv prin 

recentele modificări legislative și că 

mediatizarea campaniei a fost de mare 

amploare, dar extrem de polarizată și 

lipsită de analiză critică. Organismul public 

de radiodifuziune și-a îndeplinit mandatul 

de a oferi timp de emisie gratuit 

candidaților, dar transmisiunile sale de știri 

și conținutul redacțional au favorizat în 

mod clar coaliția aflată la guvernare, lucru 

care contravine standardelor 

internaționale. Majoritatea organismelor 

comerciale de radiodifuziune au fost 

partizane în mediatizare, fie în favoarea 

partidelor aflate la guvernare, fie pentru 

cele de opoziție. Presa online a oferit o 

platformă pentru dezbateri politice 

pluraliste, orientate tematic. Aceasta a 

remarcat, de asemenea, că politizarea 

proprietarilor, împreună cu un cadru 

legislativ restrictiv, a avut un efect de 

descurajare asupra libertății editoriale, 

împiedicând accesul alegătorilor la 

(30)  În raportul său adoptat la 27 iunie 

2018, misiunea limitată de observare a 

alegerilor desfășurată de Biroul OSCE 

pentru instituții democratice și drepturile 

omului la alegerile parlamentare din 

Ungaria din 2018 a declarat că accesul la 

informație, precum și libertatea presei și 

libertatea de asociere au fost restricționate, 

inclusiv prin recentele modificări 

legislative, și că mediatizarea campaniei a 

fost de mare amploare, dar extrem de 

polarizată și lipsită de analiză critică, 

datorită partizanatului politic al 

proprietarilor organelor de presă și a 

afluxului de campanii de publicitate ale 

guvernului. Organismul public de 

radiodifuziune și-a îndeplinit mandatul de a 

oferi timp de emisie gratuit candidaților, 

dar transmisiunile sale de știri și conținutul 

redacțional au favorizat în mod clar coaliția 

aflată la guvernare, contrar standardelor 

internaționale. Majoritatea organismelor 

comerciale de radiodifuziune au fost 

partizane în mediatizare, fie în favoarea 

partidelor aflate la guvernare, fie pentru 

cele de opoziție. Presa online a oferit o 

platformă pentru dezbateri politice 

pluraliste, orientate tematic. Aceasta a 

remarcat, de asemenea, că partizanatul 

politic al proprietarilor, împreună cu un 

cadru legislativ restrictiv și cu lipsa unui 
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informații pluraliste. Aceasta a mai 

menționat că modificările au introdus 

restricții nejustificate în ceea ce privește 

accesul la informații prin extinderea 

definiției informațiilor care nu fac obiectul 

divulgării și prin creșterea taxei pentru 

tratarea cererilor de acces la informații. 

organism independent de reglementare a 

mass-mediei, a avut un efect de descurajare 

asupra libertății editoriale, împiedicând 

accesul alegătorilor la informații pluraliste. 

Aceasta a mai menționat că modificările au 

introdus restricții nejustificate în ceea ce 

privește accesul la informații prin 

extinderea definiției informațiilor care nu 

fac obiectul divulgării și prin creșterea 

taxei pentru tratarea cererilor de acces la 

informații. 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(44)  La 29 mai 2018, guvernul Ungariei 

a prezentat un proiect de lege de 

modificare a anumitor legi privind măsurile 

de combatere a imigrației ilegale (T/333). 

Proiectul este o versiune revizuită a 

pachetului legislativ anterior și propune 

sancțiuni penale pentru „facilitarea 

imigrației ilegale”. În aceeași zi, Biroul 

Înaltului Comisar al Organizației 

Națiunilor Unite pentru Refugiați a solicitat 

retragerea propunerii și și-a exprimat 

îngrijorarea cu privire la faptul că aceste 

propuneri, în cazul în care ar fi adoptate, ar 

priva persoanele care sunt forțate să își 

abandoneze casele de ajutor și de servicii 

vitale și ar amplifica în continuare 

discursul public tensionat și creșterea 

atitudinilor xenofobe. La 1 iunie 2018, 

comisarul Consiliului Europei pentru 

Drepturile Omului a exprimat preocupări 

similare. La 31 mai 2018, președintele 

Comisiei pentru afaceri juridice și 

drepturile omului din cadrul Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei a 

confirmat solicitarea unui aviz al Comisiei 

de la Veneția cu privire la noua propunere. 

Proiectul a fost adoptat la 20 iunie 2018, 

înainte de emiterea avizului de către 

Comisia de la Veneția. La 21 iunie 2018, 

Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile 

omului a condamnat decizia Parlamentului 

(44)  La 29 mai 2018, guvernul Ungariei 

a prezentat un proiect de lege de 

modificare a anumitor legi privind măsurile 

de combatere a imigrației ilegale (T/333). 

Proiectul este o versiune revizuită a 

pachetului legislativ anterior și propune 

sancțiuni penale pentru „facilitarea 

imigrației ilegale”. În aceeași zi, Biroul 

Înaltului Comisar al Organizației 

Națiunilor Unite pentru Refugiați a solicitat 

retragerea propunerii și și-a exprimat 

îngrijorarea cu privire la faptul că aceste 

propuneri, în cazul în care ar fi adoptate, ar 

priva persoanele care sunt forțate să își 

abandoneze casele de ajutor și de servicii 

vitale și ar amplifica în continuare 

discursul public tensionat și creșterea 

atitudinilor xenofobe. La 1 iunie 2018, 

comisarul Consiliului Europei pentru 

Drepturile Omului a exprimat preocupări 

similare. La 31 mai 2018, președintele 

Comisiei pentru afaceri juridice și 

drepturile omului din cadrul Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei a 

confirmat solicitarea unui aviz al Comisiei 

de la Veneția cu privire la noua propunere. 

Proiectul a fost adoptat la 20 iunie 2018, 

înainte de emiterea avizului de către 

Comisia de la Veneția. La 21 iunie 2018, 

Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile 

omului a condamnat decizia Parlamentului 
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Ungariei. La 22 iunie 2018, Comisia de la 

Veneția și Biroul OSCE pentru Instituții 

Democratice și Drepturile Omului au 

indicat că dispoziția privind răspunderea 

penală poate descuraja activitățile protejate 

de organizare și de exprimare și încalcă 

dreptul la libertatea de asociere și de 

exprimare și ar trebui, prin urmare, să fie 

abrogată. 

Ungariei. La 22 iunie 2018, Comisia de la 

Veneția și Biroul OSCE pentru Instituții 

Democratice și Drepturile Omului au 

indicat că dispoziția privind răspunderea 

penală poate descuraja activitățile protejate 

de organizare și de exprimare și încalcă 

dreptul la libertatea de asociere și de 

exprimare și ar trebui, prin urmare, să fie 

abrogată. La 19 iulie 2018, Comisia a 

trimis Ungariei o scrisoare de punere în 

întârziere privind noile legi care 

incriminează activitățile de sprijinire a 

depunerii de cereri de azil și de ședere și 

care limitează și mai mult dreptul de a 

cere azil. 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(45)  În perioada 17-27 mai 2016 Grupul 

de lucru al ONU privind discriminarea 

împotriva femeilor în legislație și în 

practică a vizitat Ungaria. În raportul său, 

Grupul de lucru a precizat că familia în 

forma ei conservatoare, a cărei protecție 

este garantată ca fiind esențială pentru 

supraviețuirea națională, nu ar trebui să fie 

considerată mai importantă decât drepturile 

politice, economice și sociale ale femeilor 

și decât capacitarea lor. Grupul de lucru a 

subliniat, de asemenea, că dreptul la 

tratament egal al femeilor nu poate fi 

considerat doar din perspectiva protecției 

grupurilor vulnerabile din care mai fac 

parte copiii, vârstnicii și persoanele cu 

handicap, deoarece femeile fac parte 

integrantă din toate aceste grupuri. Noile 

manuale școlare conțin încă stereotipuri de 

gen, înfățișând femeile în primul rând ca 

mame și soții, iar în câteva cazuri 

prezentând mamele ca mai puțin inteligente 

decât tații. Pe de altă parte, grupul de lucru 

a recunoscut eforturile guvernului ungar de 

sprijinire a concilierii vieții profesionale cu 

viața de familie prin introducerea unor 

dispoziții generoase în sistemul de 

sprijinire a familiei și în legătură cu 

educația și îngrijirea copiilor preșcolari. În 

constatările și concluziile preliminare 

adoptate la 9 aprilie 2018, misiunea 

(45)  În perioada 17-27 mai 2016 Grupul 

de lucru al ONU privind discriminarea 

împotriva femeilor în legislație și în 

practică a vizitat Ungaria. În raportul său, 

Grupul de lucru a precizat că familia în 

forma ei conservatoare, a cărei protecție 

este garantată ca fiind esențială pentru 

supraviețuirea națională, nu ar trebui să fie 

considerată mai importantă decât drepturile 

politice, economice și sociale ale femeilor 

și decât capacitarea lor. Grupul de lucru a 

subliniat, de asemenea, că dreptul la 

tratament egal al femeilor nu poate fi 

considerat doar din perspectiva protecției 

grupurilor vulnerabile din care mai fac 

parte copiii, vârstnicii și persoanele cu 

handicap, deoarece femeile fac parte 

integrantă din toate aceste grupuri. Noile 

manuale școlare conțin încă stereotipuri de 

gen, înfățișând femeile în primul rând ca 

mame și soții, iar în câteva cazuri 

prezentând mamele ca mai puțin inteligente 

decât tații. Pe de altă parte, grupul de lucru 

a recunoscut eforturile guvernului ungar de 

sprijinire a concilierii vieții profesionale cu 

viața de familie prin introducerea unor 

dispoziții generoase în sistemul de 

sprijinire a familiei și în legătură cu 

educația și îngrijirea copiilor preșcolari. În 

raportul său adoptat la 27 iunie 2018, 

misiunea limitată de observare a alegerilor 



 

AM\1162308RO.docx  PE624.068v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

limitată de observare a alegerilor 

desfășurată de Biroul OSCE pentru 

Instituții Democratice și Drepturile Omului 

la alegerile parlamentare din Ungaria din 

2018 a declarat că femeile rămân 

subreprezentate în viața politică și că nu 

există cerințe legale de promovare a 

echilibrului de gen în context electoral. 

Deși un partid important a plasat o femeie 

în fruntea listei naționale, iar unele partide 

au abordat chestiuni legate de gen în 

programele lor, tema capacitării femeilor a 

beneficiat de o atenție redusă în campanie, 

inclusiv în mass media. 

desfășurată de Biroul OSCE pentru 

Instituții Democratice și Drepturile Omului 

la alegerile parlamentare din Ungaria din 

2018 a declarat că femeile rămân 

subreprezentate în viața politică și că nu 

există cerințe legale de promovare a 

echilibrului de gen în alegeri. Deși un 

partid important a plasat o femeie în 

fruntea listei naționale, iar unele partide au 

abordat chestiuni legate de gen în 

programele lor, tema capacitării femeilor a 

beneficiat de o atenție redusă în campanie, 

inclusiv în mass-media. 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (65a)  La mijlocul lunii august 2018, 

autoritățile de imigrație au încetat să le 

dea hrană solicitanților de azil adulți care 

atacau în justiție deciziile de 

inadmisibilitate. Mai mulți solicitanți de 

azil au trebuit să solicite măsuri provizorii 

din partea CEDO pentru a începe să 

primească hrană. CEDO a garantat 

măsuri provizorii în două cazuri la 10 

august 2018 și într-un al treilea caz la 16 

august 2018 și a dispus să li se dea hrană 

solicitanților de azil. Autoritățile ungare 

au respectat hotărârile. 

Or. en 



 

AM\1162308RO.docx  PE624.068v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

5.9.2018 A8-0250/10 

Amendamentul  10 

Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situația din Ungaria 

2017/2131(INL) 

Propunere de rezoluție 

Anexă – considerentul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(69)  La 7 decembrie 2017, Comisia a 

decis să continue procedura de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor împotriva 

Ungariei cu privire la legislația sa din 

domeniul azilului, trimițând un aviz 

motivat. Comisia consideră că legislația 

ungară nu este conformă cu dreptul 

Uniunii, în special cu Directivele 

2013/32/UE1, 2008/115/CE2 și 

2013/33/UE3 ale Parlamentului European 

și ale Consiliului, și cu mai multe dispoziții 

din Cartă. 

(69)  La 7 decembrie 2017, Comisia a 

decis să continue procedura de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor împotriva 

Ungariei cu privire la legislația sa din 

domeniul azilului, trimițând un aviz 

motivat. Comisia consideră că legislația 

ungară nu este conformă cu dreptul 

Uniunii, în special cu Directivele 

2013/32/UE1, 2008/115/CE2 și 

2013/33/UE3 ale Parlamentului European 

și ale Consiliului, și cu mai multe dispoziții 

din Cartă. La 19 iulie 2018, Comisia a 

decis să sesizeze Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene privind Ungaria pentru 

faptul că legislația Ungariei privind azilul 

și returnarea nu respectă legislația 

europeană în acest domeniu. 

_______________________ _______________________ 

1 Directiva 2013/32/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 iunie 2013 

privind procedurile comune de acordare și 

retragere a protecției internaționale (JO L 

180, 29.6.2013, p. 60). 
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