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Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Vengrijoje 

(2017/2656(RSP)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 2 ir 6 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, 

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją ir Europos Žmogaus Teisių 

Teismo praktiką, 

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir daugybę Jungtinių Tautų 

žmogaus teisių sutarčių, kurios yra privalomos visoms valstybėms narėms, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujos ES priemonės 

teisinei valstybei stiprinti“ (COM(2014) 0158), 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 16 d.1 ir birželio 10 d. rezoliucijas2 dėl padėties 

Vengrijoje, 2013 m. liepos 3 d. rezoliuciją „Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: 

standartai ir praktika“3, 2012 m. vasario 16 d. EP rezoliuciją dėl pastarųjų politinių 

įvykių Vengrijoje4 ir 2011 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl Vengrijos žiniasklaidos 

įstatymo5, 

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 2017 m. vasario 

27 d. klausymą dėl padėties Vengrijoje, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 26 d. plenarinio posėdžio diskusiją dėl padėties 

Vengrijoje, 

– atsižvelgdamas į Romos deklaraciją, kurią 2017 m. kovo 25 d. priėmė 27 valstybių 

narių ir Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento bei Europos Komisijos vadovai, 

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 17 d. Vengrijos Nacionalinės Asamblėjos priimtą 

2007 m. CLXVIII aktą dėl Lisabonos sutarties, kuria iš dalies keičiamos Europos 

Sąjungos sutartis ir Europos bendrijos steigimo sutartis, paskelbimo, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 27 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 

rezoliuciją Nr. 2162 (2017) „Susirūpinimą keliantys įvykiai Vengrijoje: įstatymo dėl 

nevyriausybinių organizacijų (NVO) projektas, siekiant riboti pilietinės visuomenės 

veiklą ir galimai uždaryti Centrinės Europos universitetą“, 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro 2017 m. kovo 8 d. 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0461. 
2 OL C 407, 2016 11 4, p. 46. 
3 OL C 75, 2016 2 26, p. 52. 
4 OL C 249 E, 2013 8 30, p. 27. 
5 OL C 199 E, 2012 7 7, p. 154. 
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pareiškimą dėl naujojo Vengrijos įstatymo, kuriuo remiantis leidžiama automatiškai 

sulaikyti prieglobsčio prašytojus, ir jo 2017 m. balandžio 27 d. laišką Vengrijos 

Nacionalinės Asamblėjos pirmininkui, kuriame raginama atmesti siūlomą įstatymo dėl 

iš užsienio finansuojamų NVO projektą, 

– atsižvelgdamas į Komisijos sprendimą pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš 

Vengriją dėl akto, kuriuo iš dalies keičiamas Nacionalinis aukštojo mokslo aktas, taip 

pat kitas balandžio mėn. pažeidimų rinkinio pažeidimo nagrinėjimo procedūras, 

– atsižvelgdamas į Komisijos atsaką į Vengrijos nacionalinę konsultaciją „Stabdykime 

Briuselį“, 

– atsižvelgdamas į Komisijos nario D. Avramopouloso 2017 m. kovo 28 d. vizitą į 

Vengriją, 

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto laišką Komisijos 

pirmininko pavaduotojui F. Timmermansui, kuriame prašoma Komisijos nuomonės dėl 

to, ar aktas, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri aktai, susiję su procedūros, atliekamos 

saugomame pasienio ruože, stiprinimu, įgyvendinant minėtajame akte nurodytas 

priemones suderinamas su Sąjungos prieglobsčio acquis nuostatomis Pagrindinių teisių 

chartijos požiūriu, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, 

A. kadangi Europos Sąjunga grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, 

laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant 

mažumoms priklausančių asmenų teises, ir kadangi šios vertybės yra universalios ir 

bendros valstybėms narėms (Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnis);  

B. kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija yra ES pirminės teisės dalis ir 

pagal ją draudžiama diskriminacija bet kokiu pagrindu, pvz., dėl lyties, rasės, odos 

spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, 

politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, 

negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos; 

C. kadangi Chartijoje nustatyta, kad menai ir moksliniai tyrimai neturi būti varžomi, o 

akademinė laisvė turi būti gerbiama; kadangi pagal ją taip pat užtikrinama laisvė kurti 

demokratiniais principais grindžiamas švietimo įstaigas; 

D. kadangi asociacijų laisvė turėtų būti saugoma ir kadangi dinamiškas pilietinės 

visuomenės sektorius atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį skatinant visuomenę 

dalyvauti demokratiniame procese ir vyriausybių atskaitomybę už jų teisinių 

įsipareigojimų vykdymą, įskaitant pagrindinių teisių ir aplinkos apsaugą bei kovą su 

korupcija; 

E. kadangi teisė į prieglobstį užtikrinama deramai laikantis 1951 m. liepos 28 d. Ženevos 

konvencijos ir jos 1967 m. sausio 31 d. Protokolo dėl pabėgėlių statuso taisyklių bei 

vadovaujantis ES sutartimi ir Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV); 

F. kadangi nuo 2004 m. Vengrija yra Europos Sąjungos valstybė narė ir kadangi, remiantis 
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nuomonių apklausomis, didelė dauguma Vengrijos piliečių pritaria šalies narystei ES; 

G. kadangi naujausi įvykiai Vengrijoje, t. y. aktas, kuriuo iš dalies keičiami kai kurie aktai, 

siekiant vis labiau griežtinti procedūras, taikomas sienų kontrolės ir prieglobsčio srityse, 

aktas, kuriuo iš dalies keičiamas Nacionalinis aukštojo mokslo aktas, taip pat siūlomas 

aktas dėl organizacijų, gaunančių paramą iš užsienio, skaidrumo (Vengrijos parlamento 

akto projektas T/14967), kelia susirūpinimą dėl to, ar jie suderinami su ES teise ir 

Pagrindinių teisių chartija; 

1. primena, kad visos ES valstybės narės turi gerbti ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintas 

vertybes; 

2. ragina Komisiją, kaip Sutarčių sergėtoją, atidžiai įvertinti padėtį Vengrijoje ir 

visapusiškai remti Vengrijos vyriausybės pastangas siekiant rasti tinkamų teisių gynimo 

priemonių susirūpinimą keliantiems klausimams spręsti; 

3. ragina Vengrijos vyriausybę įsitraukti į dialogą su Komisija; pakartoja, kad abi šalys 

turėtų įsitraukti į šį dialogą atsisakydamos šališkumo, remdamosi įrodymais ir 

bendradarbiaudamos; 

4. ragina Vengrijos vyriausybę tuo tarpu laikytis 2017 m. balandžio 27 d. Europos Tarybos 

Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 2162 (2017) pateiktų rekomendacijų; 

5. paveda savo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui atnaujinti diskusijas 

ir imtis būtinų veiksmų, jei Vengrijos vyriausybė nesiėmė reikiamų priemonių padėčiai 

taisyti per Komisijos nustatytą laikotarpį ir jei buvo nustatytas aiškus pavojus, kad gali 

būti šiurkščiai pažeistos ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintos vertybės; 

6. ragina Komisiją nuolat informuoti Parlamentą apie savo vertinimus; 

7. pakartoja, kad būtinas reguliarus stebėsenos ir dialogo procesas, į kurį būtų įtrauktos 

visos valstybės narės, taip pat Taryba, Komisija ir Parlamentas, siekiant apsaugoti ES 

pamatines demokratijos, pagrindinių teisių ir teisinės valstybės vertybes ir išvengti 

dvigubų standartų, kaip pažymima jo 2016 m. spalio 25 d. rezoliucijoje dėl ES 

demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo1; 

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai, Vengrijos Prezidentui, 

vyriausybei ir parlamentui, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Europos 

Tarybai. 

 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0409. 


