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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 

iekšlietu komiteju, rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. Tiesību akts par valsts augstākās izglītības likuma grozīšanu 

1. atzīst, ka, nepastāvot vienotām Savienības normām vai modeļiem izglītības jomā, 

Ungārijas valdības ziņā ir izveidot un regulāri pārskatīt visatbilstošāko tiesisko 

regulējumu, ko piemēro ārvalstu universitātēm tās teritorijā, censties uzlabot šo sistēmu, 

kā norādīts arī Venēcijas komisijas secinājumos; tomēr uzsver, ka saskaņā ar Līguma 

par Eiropas Savienības darbību (LESD) 165. pantu ES ir jāsekmē kvalitatīvas izglītības 

attīstība, veicinot sadarbību starp dalībvalstīm un nepieciešamības gadījumā atbalstot un 

papildinot to darbības, vienlaikus pilnībā ievērojot dalībvalstu atbildību par mācīšanas 

saturu un izglītības sistēmu organizāciju, kā arī to kultūras un valodu daudzveidību; 

turklāt uzsver, ka izglītības likumiem, ko īsteno Ungārijas valdība, ir pilnībā jābūt 

saderīgiem ar iekšējā tirgus brīvībām un pamattiesībām; 

2. norāda, ka pēc tam, kad Ungārijā bija pieņemts tiesību akts, ar ko groza valsts augstākās 

izglītības likumu, Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja 2017. gada aprīlī lūdza 

Venēcijas komisijai sniegt atzinumu un ka Venēcijas komisija savos secinājumos 

paziņoja, ka stingrāku noteikumu ieviešana, kas saistīti ar stingriem termiņiem un 

nopietnām juridiskām sekām ārvalstu universitātēm, kas jau daudzus gadus likumīgi 

atrodas un darbojas Ungārijā, ir problemātiska, raugoties no tiesiskuma un pamattiesību 

ievērošanas aspekta; 

3. atzīst, ka Ungārijas valdība ir apmierinājusi dažas prasības, kas izteiktas Eiropas 

Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcijā par stāvokli Ungārijā, jo īpaši attiecībā uz 

termiņu atcelšanu tiesību aktā, ar ko groza valsts augstākās izglītības likumu, kā arī 

sarunu sākšanu ar ASV iestādēm, kas atbildīgas par Centrāleiropas Universitāti; tomēr 

pauž nožēlu, ka Ungārijas premjerministrs joprojām nav parakstījis sadarbības 

nolīgumu starp Ungārijas valdību un Centrāleiropas Universitātes mītnes valsts valdību, 

kas ir gatavs kopš pagājušā gada; turklāt pauž nožēlu, ka Ungārijas valdība nav 

atsaukusi tiesību aktu par valsts augstākās izglītības likuma grozīšanu; 

4.  turklāt norāda, ka termiņu apturēšana ilgstošā laika posmā liedz plānošanas noteiktību 

augstskolām, mācībspēkiem un studentiem; šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka Ungārijas 

iestādes 2018. gada 13. aprīlī apmeklēja ASV Ņujorkas štatu ar mērķi kliedēt Ungārijas 

valdības atlikušās šaubu atrunas par Centrāleiropas universitāti; tomēr pauž nožēlu, ka 

sadarbības nolīgumus starp Ungārijas valdību un Centrāleiropas Universitātes mītnes 

valsts valdību joprojām nav parakstīts un ratificēts, kaut arī Ungārijas iestādes vizītes 

laikā norādīja, ka Centrāleiropas Universitāte tagad atbilstu prasībām, ko paredz “lex 

CEU”; tādēļ aicina Ungārijas valdību atsākt un turpināt sadarbības nolīguma par 

Centrāleiropas Universitāti noslēgšanu, par ko jau ir risinātas sarunas, ar ASV Ņujorkas 

štatu, lai universitāte varētu pienācīgi veikt savu darbu;  

5. pauž nožēlu par to, ka juridiskais strīds starp Komisiju un Ungārijas valdību saistībā ar 

aktu, ar ko groza valsts augstākās izglītības likumu, līdz šim nav atrisināts, kā rezultātā 

Komisija ir vērsusies ar sūdzību Eiropas Savienības Tiesā; uzsver, ka, lai gan Ungārijai 
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ir tiesības uz saviem likumiem izglītības jomā, šie likumi nedrīkst būt pretrunā iekšējā 

tirgus brīvībām, it īpaši brīvībai sniegt pakalpojumus un brīvībai veikt uzņēmējdarbību, 

un tiesībām uz akadēmisko brīvību, tiesībām uz izglītību un darījumdarbības brīvībai, 

kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā; 

Romu bērnu segregācija 

 

6. vērš uzmanību uz to, ka dažādi veida ikdienas diskriminācijas izpausmes — kopumā — 

un romu bērnu segregācija izglītībā — jo īpaši — joprojām ir strukturāla un dziļi 

iesakņojusies parādība Ungārijā un citās Eiropas valstīs, kura veicina romu sociālo 

atstumtību un samazina viņu integrācijas iespējas izglītības sistēmā, darba tirgū un 

sabiedrībā kopumā;  atgādina, ka saistībā ar romu segregācijas tematu ir pieņemti 

daudzi Komisijas ieteikumi, un tāpēc aicina Ungārijas valdību ievērot šos ieteikumus un 

īstenot efektīvus pasākumus; 

Plašsaziņas līdzekļu politika 

7. uzskata, ka Komisijai, pārskatot plašsaziņas līdzekļu jomas likumdošanu 2010. gadā, 

nerīkojās pietiekami rūpīgi un nav ņēmusi vērā LESD 2. pantā noteiktās vērtības; 

atgādina, ka Venēcijas komisija 2015. gada jūnijā publicēja savu atzinumu par 

Ungārijas tiesību aktiem plašsaziņas līdzekļu jomā, kurā tā norādīja, ka vairākiem 

jautājumiem ir nepieciešama pārskatīšana prioritārā kārtā, ja Ungārijas iestādes vēlas ne 

tikai uzlabot situāciju attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību valstī, bet arī mainīt 

sabiedrības izpratni par plašsaziņas līdzekļu brīvību; 

8. uzskata, ka sakarā ar 2010. gada likumu par plašsaziņas līdzekļiem un tā 

nepietiekamajiem noteikumiem par kopīgām īpašumtiesībām tika izkropļots un 

plašsaziņas līdzekļu tirgus un tajā tika izjaukts līdzsvars; uzsver, ka Ungārijas tirgus ir 

kļuvis koncentrētāks, ir izzudušas daudzas neatkarīgās vietējās raidstacijas un arī 

iepriekš plaukstošais vietējo komūnu radio segments zaudē savas pozīcijas; uzskata, ka 

ir nepieciešams pastiprināt plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību pārredzamību, jo īpaši, ja 

plašsaziņas līdzeklis ir saņēmis publiskus līdzekļus; 

9. uzskata, ka plašsaziņas līdzekļu padome (kurā kopš 2010. gada visus locekļus varēja 

deleģēt tikai valdošā partija) aktīvi palīdzēja pārstrukturēt radio tirgu, lai izdabātu 

valdošajām politikas vajadzībām; pauž sašutumu par to, ka plašsaziņas līdzekļu padome 

nav spējusi nodrošināt pat minimālo līdzsvaru plašsaziņas līdzekļos; 

10. uzsver, ka izdevumos par valsts reklāmu nesamērīgi tiek dota priekšroka atsevišķiem 

plašsaziņas līdzekļiem salīdzinājumā ar citiem; norāda, ka valsts izdevumi 2017. gadā 

bija augstāki nekā jebkad agrāk un valsts reklāmas pasūtījumi parasti tiek piešķirta 

valdībai lojāliem plašsaziņas līdzekļiem, kurus pārsvarā kontrolē oligarhi; 

11. atgādina, ka 2017. gada maijā Ungārijas parlaments pieņēma likumu, ar kuru valstī 

reklāmas nodokli pacēla no 5,3 % līdz 7,5 %, un tas rada bažas par iespējamu spiedienu 

uz atlikušajiem neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem valstī; pauž bažas, ka politisko 

partiju reklāma ir atļauta publiskajos un privātajos plašsaziņas līdzekļos tikai tad, ja tā ir 

bez maksas, un tas rada bažas saistībā ar ierobežotu piekļuvi informācijai, jo privātie 

plašsaziņas līdzekļi varētu nevēlēties pārraidīt bezmaksas reklāmu; uzskata, ka 
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nepieciešams nodrošināt, ka publiskās reklāmas līgumi tiek noslēgti ar visiem 

plašsaziņas līdzekļiem taisnīgā un pārredzamā veidā; 

12. uzsver, ka tā sauktā sabiedriskā plašsaziņas līdzekļu raidorganizācija (MTVA), kas ietver 

visas valsts radio un televīzijas stacijas, nekritiski izplata valdības vēstījumus un, jo 

īpaši, pastāvīgi atspoguļo pret bēgļiem vērstās kampaņas vai kampaņas “Stop-Soros”  

kampaņas, ko veic valdība; uzsver, ka sabiedriskās televīzijas raidstacija M1 kā 

diennakts ziņu kanāls piedāvā propagandai un valdības vēstījumiem plašākas iespējas 

nekā iepriekš; 

13. uzsver, ka sabiedriskā plašsaziņas līdzekļu raidorganizācija neievēro pārredzamības 

prasības, nesniedz publiski pieejamu informāciju, lai varētu sekot līdzi publiskā sektora 

līdzekļu izlietojumam, un atšķirībā no daudzām Eiropas sabiedriskajām 

raidorganizācijām tai nav gada pārskata, kā arī nav zināms, kā tā definē un pilda 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumus; 

14.  atgādina, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms ir pamattiesības, kas noteiktas 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā un ir Eiropas Savienības būtiskie 

demokrātisko sabiedrību pamatelementi; tādēļ mudina Ungārijas valdību garantēt 

plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu kā būtisku Savienības vērtību; 

15. uzsver, atsaucoties uz „Economist Intelligence Unit” (EIU) nesen publicēto 

demokrātijas indeksu 2017. gadā un organizācijas “Reportieri bez robežām” 2018. gada 

pasaules preses brīvības indeksu, ka sakarā ar plašu iejaukšanos no valsts puses 

jautājums par plašsaziņas līdzekļu brīvību Ungārijā ir nozīmīga problēma pēdējos 

gados; šajā sakarībā pauž bažas par „Népszabadság”, viena no Ungārijas vecākajiem un 

prestižākajiem laikrakstiem, pārdošanu un tai sekojošo slēgšanu; 

16. uzsver, ka neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu žurnālistiem bieži vien tiek nopietni traucēts 

darbs, plašsaziņas līdzekļiem regulāri tiek liegta iekļūšana parlamenta ēkā un telpas, ko 

lūdz žurnālists politiķu intervēšanai, parlamentā ir ierobežotas;  

17. pauž bažas par to, ka pēc tam, kad valdībai tuvu stāvoši oligarhi pārņēma Ungārijas 

pēdējos neatkarīgos reģionālos laikrakstus, Ungārijas valdība nesen paplašināja kontroli 

pār plašsaziņas līdzekļiem un plašsaziņas līdzekļu koncentrācija Ungārijā saskaņā ar 

„Reportieri bez robežām” teikto ir sasniegusi iepriekš nepieredzētu „grotesku” līmeni; 

uzskata, ka ir nepieciešams pastiprināt plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību pārredzamību, 

jo īpaši, ja uzņēmējam ir piešķirtas tiesības slēgt publiskā iepirkuma līgumus;  

18. pauž nožēlu, ka valdībai tuvais interneta ziņu portāls 888.hu nesen publicēja „melno 

sarakstu” ar žurnālistiem, kuri strādā ārvalstu plašsaziņas līdzekļos un tiek nodēvēti par 

„Sorosa ārvalstu propagandistiem”, un tas nepārprotami ir pretrunā principam par 

plašsaziņas līdzekļu brīvību; 

Nevalstiskās organizācijas 

19.  pauž dziļu satraukumu par to, ka aizvien sarūk iespējas pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām Ungārijā; šajā sakarā pauž nožēlu par Ungārijas valdības centieniem, 

proti, izmantojot “lex NVO” un “lex Stop Soros”, kontrolēt NVO un ierobežot to spēju 

veikt savu likumīgo darbu; 

20.  norāda, ka “lex NVO”, likums par ārvalstu finansētām NVO, nepamatoti aizskar 
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pamattiesības, kas nostiprinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tiesības 

uz biedrošanās brīvību, rada nepamatotus un nesamērīgus ierobežojumus brīvai kapitāla 

apritei un rada bažas par tiesību uz privātās dzīves aizsardzību un personas datu 

aizsardzību ievērošanu; uzsver, ka tāpēc Komisija bija spiesta uzsākt tiesvedību Eiropas 

Savienības Tiesā attiecībā uz “lex NVO”; pauž dziļu nožēlu par to, ka, neraugoties uz 

notiekošo tiesvedību Eiropas Savienības Tiesā attiecībā uz “lex NVO”, Ungārijas 

valdība 2018. gada februārī ieviesa vēl vienu likumu , tā saukto “lex Stop Soros”, ar 

kuru paredzēts vēl vairāk ierobežot biedrošanās brīvību un NVO darbību; šajā sakarā 

pauž nožēlu par to, ka Ungārijas valdība ir iecerējusi piespiedu kārtā slēgt visas NVO, 

kas finansētas ar Sorosa līdzekļiem, un pieprasīt, lai būtu valsts atļauja tām NVO, kuras 

darbojas migrācijas jomā; pauž dziļas bažas par to, ka ierosinātie tiesību akti varētu 

Eiropas Savienībā kalpot par paraugu, kas apdraudētu pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju, kuras cīnās par cilvēktiesību ievērošanu, vērtīgo darbu — šādu risku nesen 

uzsvēra ES Pamattiesību aģentūra; vērš uzmanību arī uz to, ka valdošā partija ir 

izveidojusi tīklu no valdības organizētām NVO, ko atbalsta ar publiskā finansējuma 

līdzekļiem un kuru pamatdarbība ir piebalsot valdības vēstījumiem un rīkot 

demonstrācijas, kas nostājas valdības pusē; 

Vispārīgās nostādnes 

21. uzskata, ka situācija augstākās izglītības, romu izglītības, plašsaziņas līdzekļu brīvību 

un plurālisma jomā un NVO situācija Ungārijā norāda uz skaidru risku, ka varētu tikt 

nopietni pārkāptas Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā minētās vērtības; tādēļ 

mudina Komisiju turpināt izmantot visus līdzekļus, kas pieejami saskaņā ar Līgumiem; 

22. šajā saistībā uzskata, ka ir pamatotu uzsākt LES 7. pantā noteikto procedūru ar 

mērķi saglabāt Savienības kopīgās vērtības un garantēt tiesiskumu; 

23. aicina Komisiju turpināt cieši uzraudzīt pašreizējo likumdošanas procesu un to, kādā 

mērā priekšlikumi ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, tostarp pamattiesībām, un 

nekavējoties veikt novērtējumu un darīt to publiski pieejamu; 

24. aicina EDSO/ODIHR īstenot turpmākus pasākumus saistībā ar vēlēšanu novērošanas 

misiju darbības rezultātiem Ungārijas parlamenta vēlēšanās un cieši uzraudzīt, vai 

nenotiek ļaunprātīga vārda brīvības izmantošana un administratīvo resursu ļaunprātīga 

izmantošana;  

25. aicina Komisiju palielināt finansējumu neatkarīgiem projektiem plašsaziņas līdzekļu 

brīvības un plurālisma jomā, cita starpā, piemēram, plašsaziņas līdzekļu plurālisma 

uzraudzības instrumentam, apzināt plašsaziņas līdzekļu brīvības pārkāpumus un atbalstīt 

žurnālistus, kuri tiek apdraudēti. 
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