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2. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι 

εξελίξεις στην Ουγγαρία έχουν οδηγήσει 

τα τελευταία χρόνια σε σοβαρή 

επιδείνωση του κράτους δικαίου, της 

δημοκρατίας και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά 

την ελευθερία της έκφρασης, την 

ακαδημαϊκή ελευθερία, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα των μεταναστών, των 

αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, 

την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 

συνεταιρίζεσθαι, τις δραστηριότητες των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

που περιστέλλονται και παρεμποδίζονται, 

το δικαίωμα σε ίση μεταχείριση, τα 

δικαιώματα των ανθρώπων που ανήκουν 

σε μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων 

των Ρομά, των Εβραίων και των 

ΛΟΑΔΜ, τα κοινωνικά δικαιώματα, τη 

λειτουργία του συνταγματικού 

συστήματος, την ανεξαρτησία της 

δικαιοσύνης και άλλων θεσμών, και τις 

πολυάριθμες ανησυχητικές καταγγελίες 

για διαφθορά και για περιπτώσεις 

σύγκρουσης συμφερόντων, οι οποίες 

ενδεχομένως συνεπάγονται στο σύνολό 

τους την ανάδυση μιας συστημικής 

απειλής κατά του κράτους δικαίου στο εν 

λόγω κράτος μέλος· πιστεύει ότι η 

Ουγγαρία είναι ένα τεστ για την ΕΕ που 

της δίνει την ευκαιρία να αποδείξει την 

ικανότητά της και την προθυμία της να 

αντιδρά σε απειλές και παραβιάσεις των 

2. στηρίζει πλήρως την κυβέρνηση 

της Ουγγαρίας· 
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θεμελιωδών αξιών της από κράτη μέλη· 

επισημαίνει με ανησυχία ότι οι εξελίξεις 

σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη 

παρουσιάζουν ανησυχητικά σημάδια 

υπονόμευσης του κράτους δικαίου 

παρόμοιας με αυτή που παρατηρείται 

στην Ουγγαρία· 

Or. en 
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3. καλεί την ουγγρική κυβέρνηση να 

ξεκινήσει διάλογο με την Επιτροπή για 

όλα τα θέματα που αναφέρονται στο 

παρόν ψήφισμα, και ειδικότερα για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, 

των αιτούντων άσυλο και των 

προσφύγων, την ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της 

παιδείας και της ακαδημαϊκής έρευνας, 

τον διαχωρισμό των Ρομά στην 

εκπαίδευση και την προστασία των 

εγκύων στην εργασία· επαναλαμβάνει ότι 

και οι δύο πλευρές θα πρέπει να 

συμμετέχουν στον διάλογο με 

αμεροληψία, εμπεριστατωμένες θέσεις 

και εποικοδομητικό πνεύμα· καλεί την 

Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο 

ενήμερο σχετικά με τις αξιολογήσεις της· 

3. καλεί την Επιτροπή να είναι 

αμερόληπτη και να σέβεται την ουγγρική 

κυβέρνηση, το ουγγρικό νομοθετικό 

σύστημα και κάθε νόμιμη δημοκρατική 

πολιτική πρωτοβουλία, όπως την 

ουγγρική εθνική διαβούλευση 

«Σταματήστε τις Βρυξέλλες»· 

Or. en 

 

 


