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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Νόμος για την τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας περί ανωτάτων σχολών 

1. επισημαίνει ότι, ελλείψει ενιαίων ενωσιακών προτύπων ή μοντέλων στον τομέα της 

εκπαίδευσης, εναπόκειται στο ουγγρικό κράτος να θεσπίσει και να επανεξετάζει 

περιοδικά το πιο κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για αλλοδαπά 

πανεπιστήμια στο έδαφός του και να επιδιώξει να βελτιώσει το πλαίσιο αυτό, όπως 

αναφέρεται και στα συμπεράσματα της Επιτροπής της Βενετίας· τονίζει ωστόσο ότι 

σύμφωνα με το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ η ΕΕ συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού 

επιπέδου ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, και, εάν αυτό είναι 

αναγκαίο, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενο ταυτόχρονα 

πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την 

οργάνωση των συστημάτων παιδείας καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική 

ποικιλομορφία τους· τονίζει επιπλέον ότι οι εκπαιδευτικοί νόμοι που εφαρμόζει η 

ουγγρική κυβέρνηση πρέπει να είναι πλήρως συμβατοί με τις ελευθερίες της 

εσωτερικής αγοράς και τα θεμελιώδη δικαιώματα· 

2. επισημαίνει ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά την 

ψήφιση του νόμου για την τροποποίηση του της εθνικής νομοθεσίας της Ουγγαρίας 

περί ανωτάτων σχολών, ζήτησε τον Απρίλιο του 2017 από την Επιτροπή της Βενετίας 

να γνωμοδοτήσει και ότι η Επιτροπής της Βενετίας δήλωσε στα συμπεράσματά της ότι 

η εισαγωγή αυστηρότερων ρυθμίσεων, σε συνδυασμό με αυστηρές προθεσμίες και 

σοβαρές έννομες συνέπειες για αλλοδαπά πανεπιστήμια που έχουν εγκατασταθεί και 

λειτουργούν νόμιμα στην Ουγγαρία επί πολλά χρόνια, είναι εξ απόψεως της αρχής του 

κράτους δικαίου και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων εξαιρετικά 

προβληματική· 

3. αναγνωρίζει ότι η ουγγρική κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει ορισμένα αιτήματα που 

διατυπώθηκαν στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 

σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία, ιδίως όσον αφορά την αναστολή των 

προθεσμιών που προβλέπονται στον νόμο για την τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας 

περί ανωτάτων σχολών και την έναρξη διαλόγου με τις αρμόδιες για το Central 

European University αρχές των ΗΠΑ· αποδοκιμάζει ωστόσο το γεγονός ότι η συμφωνία 

συνεργασίας μεταξύ της Ουγγρικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης της χώρας όπου 

εδρεύει το Central European University είναι έτοιμη από το περασμένο έτος και ότι ο 

ούγγρος πρωθυπουργός δεν την έχει υπογράψει ακόμα· αποδοκιμάζει επιπλέον το ότι η 

ουγγρική κυβέρνηση δεν έχει αποσύρει τον νόμο για την τροποποίηση της εθνικής 

νομοθεσίας περί ανωτάτων σχολών· 

4. διαπιστώνει, επίσης, ότι η αναστολή των προθεσμιών σε μακροπρόθεσμη βάση δεν 

εξυπηρετεί τη θεμελίωση προβλεψιμότητας για τα πανεπιστήμια, τους καθηγητές και 

τους φοιτητές· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι οι ουγγρικές αρχές 

επισκέφτηκαν την αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης στις 13 Απριλίου 2018 με 

σκοπό να αρθούν οι εναπομένουσες επιφυλάξεις της ουγγρικής κυβέρνησης σχετικά με 
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το Central European University· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι η 

συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ουγγρικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης της 

χώρας όπου εδρεύει το Central European University δεν έχει ακόμα υπογραφεί και 

επικυρωθεί, παρότι οι ουγγρικές αρχές ανέφεραν κατά τη διάρκεια της επίσκεψή τους 

ότι το Central European University πληρεί πλέον τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την 

ανώτατη εκπαίδευση («Lex CEU»)· καλεί συνεπώς την ουγγρική κυβέρνηση, να 

προχωρήσει και να υπογράψει τη συμφωνία συνεργασίας με το Central European 

University που έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την πολιτεία της 

Νέας Υόρκης, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του Central 

European University·  

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η νομική διαφορά της Επιτροπής με την 

ουγγρική κυβέρνηση όσον αφορά τον νόμο για την τροποποίηση της εθνικής 

νομοθεσίας περί ανωτάτων σχολών δεν έχει διευθετηθεί έως τώρα, με αποτέλεσμα να 

προσφύγει η Επιτροπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι, αν και η 

Ουγγαρία δικαιούται να έχει τη δική της νομοθεσία περί εκπαίδευσης, αυτή δεν πρέπει 

ωστόσο να αντίκειται στις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς και ιδίως στην ελευθερία 

παροχής υπηρεσιών και στην ελευθερία εγκατάστασης, καθώς και στο δικαίωμα στην 

ακαδημαϊκή ελευθερία, στο δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην ελευθερία του 

επιχειρείν, που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Διαχωρισμός των παιδιών των Ρομά 

6. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πολλαπλές μορφές καθημερινών 

διακρίσεων εν γένει και ειδικότερα ο διαχωρισμός των παιδιών των Ρομά στον τομέα 

της εκπαίδευσης εξακολουθεί να αποτελεί δομικό φαινόμενο με βαθιές ρίζες στην 

Ουγγαρία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που συμβάλλει στον κοινωνικό 

αποκλεισμό των Ρομά και μειώνει τις δυνατότητές τους να ενσωματωθούν στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, στην αγορά εργασίας και στο κοινωνικό σύνολο· υπενθυμίζει 

ότι το πρόβλημα του διαχωρισμού των Ρομά έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών 

συστάσεων από την Επιτροπή και, ως εκ τούτου, καλεί την ουγγρική κυβέρνηση να 

ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις και να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα· 

Πολιτική σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης 

7. είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση της νομοθεσίας για τα μέσα 

ενημέρωσης του 2010, δεν ενήργησε με τη δέουσα προσοχή και δεν έλαβε υπόψη της 

τις αξίες που ορίζει το άρθρο 2 της ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει ότι τον Ιούνιο του 2015 η 

Επιτροπή της Βενετίας δημοσίευσε τη γνωμοδότησή της σχετικά με την νομοθεσία για 

τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία, σύμφωνα με την οποία απαιτείται να δοθεί 

προτεραιότητα στην επανεξέταση πολλών ζητημάτων εάν οι ουγγρικές αρχές επιθυμούν 

όχι μόνο να βελτιώσουν την κατάσταση όσον αφορά την ελευθερία των μέσων 

ενημέρωσης στη χώρα, αλλά και να αλλάξουν την αντίληψη που έχει το κοινό σχετικά 

με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· 

8. θεωρεί ότι η νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης του 2010, με τους ανεπαρκείς κανόνες 

της όσον αφορά τις διασυνδέσεις σε θέματα ιδιοκτησίας, οδήγησε σε στρεβλώσεις και 

έλλειψη ισορροπίας στην αγορά μέσων ενημέρωσης· τονίζει ότι στην ουγγρική αγορά 

πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω συγχωνεύσεις, εξαφανίστηκαν πολυάριθμοι 
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ανεξάρτητοι τοπικοί σταθμοί και συρρικνώθηκαν οι δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί 

που προηγουμένως ανθούσαν· πιστεύει ότι απαιτείται να ενισχυθεί η διαφάνεια του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος των μέσων ενημέρωσης, ιδίως εάν το μέσο ενημέρωσης 

λαμβάνει δημόσια κονδύλια· 

9. είναι της γνώμης ότι το συμβούλιο μέσων ενημέρωσης (του οποίου όλα τα μέλη 

διορίζονταν από το 2010 αποκλειστικά από το κυβερνών κόμμα) συνέβαλε 

αποφασιστικά στην αναδιάρθρωση της ραδιοφωνικής αγοράς, προκειμένου να 

καλυφθούν οι τρέχουσες πολιτικές ανάγκες· θεωρεί εξοργιστικό το γεγονός ότι το 

συμβούλιο μέσων ενημέρωσης δεν μερίμνησε ούτε κατ’ ελάχιστον για την ισορροπία 

στα μέσα ενημέρωσης· 

10. τονίζει ότι οι κρατικές δαπάνες για τη διαφήμιση ευνοούν δυσανάλογα ορισμένες 

επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης εις βάρος άλλων· επισημαίνει ότι οι κρατικές δαπάνες 

το 2017 ήταν υψηλότερες από ποτέ και ότι οι κρατικές διαφημίσεις ανατίθενται 

συνήθως σε φιλοκυβερνητικά μέσα, τα οποία ελέγχονται κατά κύριο λόγο από 

ολιγάρχες· 

11. υπενθυμίζει ότι τον Μάιο του 2017 το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ενέκρινε νόμο για 

την αύξηση του φόρου επί των διαφημίσεων από 5,3% σε 7,5%, γεγονός που προκαλεί 

ανησυχίες για το ενδεχόμενο να ασκηθούν πιέσεις σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης 

που απομένουν στη χώρα· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η διαφήμιση των 

πολιτικών κομμάτων επιτρέπεται στα δημόσια και ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης μόνον 

εάν είναι δωρεάν, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό ότι η πρόσβαση σε 

πληροφορίες θα μπορούσε να περιοριστεί, δεδομένου ότι τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης 

ενδέχεται να μην είναι διατεθειμένα να μεταδίδουν διαφημίσεις δωρεάν· θεωρεί ότι 

πρέπει να διασφαλιστεί ότι συμβάσεις κρατικής διαφήμισης θα συνάπτονται με όλα τα 

μέσα ενημέρωσης κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή· 

12. τονίζει ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας MTVA, που περιλαμβάνει όλους τους 

δημόσιους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, διαδίδει άκριτα τα μηνύματα 

της κυβέρνησης, προβάλλει, και ειδικότερα αναμεταδίδει διαρκώς τις εκστρατείες της 

κυβέρνησης κατά των προσφύγων ή κατά του Σόρος· τονίζει ότι ο δημόσιος 

τηλεοπτικός σταθμός M1, ένα ειδησεογραφικό κανάλι που εκπέμπει όλο το 24ωρο, 

διευκολύνει περισσότερο από ποτέ την προπαγάνδα και τη μετάδοση των μηνυμάτων 

της κυβέρνησης· 

13. επισημαίνει ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δεν συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις διαφάνειας, δεν παρέχει δημοσίως προσβάσιμες πληροφορίες για την 

παρακολούθηση της πορείας των δημοσίων δαπανών, και, σε αντίθεση με πολλούς 

ευρωπαϊκούς δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, δεν δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις 

και δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο ορίζει τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας ή πώς ανταποκρίνεται σε αυτές· 

14.  τονίζει ότι η ελευθερία και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν θεμελιώδη 

δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί των οποίων θεμελιώνονται οι δημοκρατικές 

κοινωνίες· προτρέπει συνεπώς την ουγγρική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ελευθερία και 

την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, που αποτελούν βασικές αξίες της Ένωσης· 
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15. υπογραμμίζει, σε συνάρτηση με τον «Δείκτη Δημοκρατίας 2017» που δημοσιεύθηκε 

πρόσφατα από την Economist Intelligence Unit (EIU) και τον Παγκόσμιο Δείκτη 

Ελευθερίας του Τύπου 2017 που δημοσιεύθηκε από τους Δημοσιογράφους Χωρίς 

Σύνορα, ότι ζητήματα ελευθερίας και πολυφωνίας αποτελούν πηγή μεγάλης ανησυχίας 

τα τελευταία χρόνια στην Ουγγαρία, εξαιτίας των κρατικών παρεμβάσεων και των 

εντεινόμενων ελέγχων· εκφράζει στη συνάρτηση αυτή την ανησυχία του για την 

πώληση και εν συνεχεία το κλείσιμο της Népszabadság, μιας από τις παλαιότερες και 

εγκυρότερες εφημερίδες στην Ουγγαρία· 

16. τονίζει ότι δημοσιογράφοι σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν συχνά 

σοβαρά εμπόδια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τους απαγορεύεται πολλές 

φορές η είσοδος στο κτίριο του Κοινοβουλίου, ενώ οι χώροι που διατίθενται εντός του 

Κοινοβουλίου προκειμένου δημοσιογράφοι να θέτουν ερωτήματα και να παίρνουν 

συνεντεύξεις από πολιτικούς είναι περιορισμένοι·  

17. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ουγγρική κυβέρνηση, μετά την εξαγορά 

των τελευταίων ανεξάρτητων περιφερειακών εφημερίδων της Ουγγαρίας από 

προσκείμενους στην κυβέρνηση ολιγάρχες, έχει επεκτείνει τελευταία τον έλεγχό της 

στα μέσα ενημέρωσης και, σύμφωνα με τους «Δημοσιογράφους χωρίς Σύνορα» ο 

συγκεντρωτισμός των μέσων ενημέρωσης έχει ανέλθει σε πρωτοφανή επίπεδα 

παραδοξότητας· πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά το 

καθεστώς ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης, ιδίως εάν έχουν ανατεθεί στον επίμαχο 

επιχειρηματία δημόσιες συμβάσεις·  

18. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η προσκείμενη στην κυβέρνηση 

ειδησεογραφική ιστοσελίδα 888.hu δημοσίευσε πρόσφατα μια μαύρη λίστα 

δημοσιογράφων που εργάζονται για ξένα μέσα ενημέρωσης και χαρακτηρίζονται ως 

«ξένοι προπαγανδιστές του Σόρος», γεγονός που είναι σαφώς αντίθετο με την αρχή της 

ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· 

Μη κυβερνητικές οργανώσεις 

19. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συρρίκνωση των περιθωρίων δράσης των 

οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στην Ουγγαρία· εκφράζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη 

λύπη του για τις προσπάθειες της ουγγρικής κυβέρνησης να θέσει υπό τον έλεγχό της 

τις ΜΚΟ και να περιορίσει τη δυνατότητά τους να ασκούν τις νόμιμες δραστηριότητές 

τους, ιδίως μέσω της νομοθεσίας για τις ΜΚΟ («Lex NGO») και της «Lex Stop Soros»· 

20. επισημαίνει ότι η «Lex NGO», ένας νόμος για τις ΜΚΟ που λαμβάνουν ξένη 

χρηματοδότηση, προσβάλλει αδικαιολόγητα τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά 

κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και ιδίως το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, εισάγει αδικαιολόγητους 

και δυσανάλογους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και 

προκαλεί ανησυχίες σχετικά με τον σεβασμό του δικαιώματος στην προστασία της 

ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

αναγκάστηκε συνεπώς να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

συνάρτηση με τη «Lex NGO»· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά τη διαδικασία 

ενώπιον του ΔΕΕ σχετικά με την «Lex NGO», η ουγγρική κυβέρνηση πρότεινε τον 

Φεβρουάριο του 2018 άλλον νόμο, τον επονομαζόμενο «Lex Stop Soros», με τον οποίο 

πρόκειται να περιοριστεί περαιτέρω το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και οι 
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δραστηριότητες των ΜΚΟ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την πρόθεση της 

ουγγρικής κυβέρνησης να επιβάλει το αναγκαστικό κλείσιμο όλων των ΜΚΟ που 

χρηματοδοτεί ο Σόρος και να απαιτήσει από τις ΜΚΟ να ζητούν κρατική άδεια 

προκειμένου να δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης· εκφράζει τη βαθιά 

του ανησυχία για το γεγονός ότι οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν πρότυπο εντός της Ένωσης, το οποίο θα υπονομεύσει το πολύτιμο έργο 

των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών που αγωνίζονται για τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κίνδυνο που πρόσφατα επισήμανε ο Οργανισμός 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· εφιστά εξάλλου την προσοχή στο γεγονός ότι το 

κυβερνών κόμμα έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο κρατικών ΜΚΟ, οι οποίες 

χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους και των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι 

να διαδίδουν τα μηνύματα της κυβέρνησης και να διοργανώνουν διαδηλώσεις 

υποστήριξής της· 

Γενικές επισημάνσεις 

21. πιστεύει ότι η κατάσταση στην Ουγγαρία όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, την 

εκπαίδευση των Ρομά, την ελευθερία και πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης και το 

καθεστώς των ΜΚΟ συνιστά σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)· καλεί 

συνεπώς μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που 

έχει στη διάθεσή της βάσει των Συνθηκών· 

22. φρονεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ενεργοποίηση της διαδικασίας του άρθρο 7 της ΣΕΕ 

είναι δικαιολογημένη προκειμένου να γίνουν σεβαστές οι κοινές αξίες της Ένωσης και 

να διασφαλιστεί το κράτος δικαίου· 

23. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την τρέχουσα 

νομοθετική διαδικασία και το κατά πόσο οι σχετικές προτάσεις συνιστούν παραβίαση 

του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και να 

δημοσιοποιήσει άμεσα τις σχετικές αξιολογήσεις της· 

24. καλεί τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη/το Γραφείο 

Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ) να 

συμμετάσχουν σε μια διαδικασία παρακολούθησης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

της αποστολής παρατήρησης εκλογών μετά το αποτέλεσμα των κοινοβουλευτικών 

εκλογών της Ουγγαρίας και να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς την κατάχρηση του 

δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης και την καταχρηστική χρήση των διοικητικών 

πόρων· 

25. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση ανεξάρτητων σχεδίων στον τομέα 

της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, όπως είναι, μεταξύ άλλων, 

το Παρατηρητήριο για την Πολυφωνία των Μέσων Ενημέρωσης, με σκοπό να 

καταγραφούν οι παραβιάσεις της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και να δοθεί 

στήριξη σε δημοσιογράφους που απειλούνται. 
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