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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 

justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

Wet tot wijziging van de nationale wet op het hoger onderwijs 

1. erkent dat bij gebrek aan gelijkgeschakelde normen of modellen van de Europese Unie 

op het gebied van onderwijs het vaststellen en op gezette tijden evalueren van het meest 

passende regelgevingskader dat van toepassing is op buitenlandse universiteiten op het 

grondgebied van Hongarije en het streven om dit kader te verbeteren een zaak van de 

Hongaarse regering zelf zijn, zoals ook wordt gesteld in de conclusies van de 

Commissie van Venetië; benadrukt echter dat artikel 165 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie (VWEU) voorschrijft dat de Unie bijdraagt tot de 

ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte door samenwerking tussen de lidstaten 

aan te moedigen en zo nodig door hun activiteiten te ondersteunen en aan te vullen, met 

volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van 

het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel en van hun culturele en taalkundige 

verscheidenheid; benadrukt voorts dat de onderwijswetten die door de Hongaarse 

regering worden toegepast volledig verenigbaar moeten zijn met de vrijheden van de 

interne markt en met de grondrechten; 

2. wijst erop dat de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in april 2017 naar 

aanleiding van het aannemen van de wet tot wijziging van de nationale wet op het hoger 

onderwijs een advies van de Commissie van Venetië heeft gevraagd en dat de 

Commissie van Venetië in haar conclusies heeft verklaard dat de invoering van 

strengere voorschriften, gepaard met strenge termijnen en ernstige juridische gevolgen 

voor buitenlandse universiteiten die reeds vele jaren in Hongarije zijn gevestigd en daar 

legaal actief zijn, met het oog op de beginselen en bescherming van de rechtsstaat en de 

grondrechten zeer problematisch is; 

3. erkent dat de Hongaarse regering enkele van de eisen van de resolutie van het Europees 

Parlement van 17 mei 2017 over de situatie in Hongarije heeft ingewilligd, met name 

wat betreft de opschorting van de termijnen in de wet tot wijziging van de nationale wet 

op het hoger onderwijs en het aangaan van een dialoog met de voor de Central 

European University verantwoordelijke Amerikaanse autoriteiten; betreurt echter dat de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de Hongaarse regering en de regering van het land 

waar de Central European University gevestigd is, hoewel deze al sinds vorig jaar klaar 

is, nog steeds niet is ondertekend door de Hongaarse premier; betreurt voorts dat de 

Hongaarse regering de wet tot wijziging van de nationale wet op het hoger onderwijs 

niet heeft ingetrokken; 

4. stelt voorts vast dat het opschorten van termijnen op de lange termijn niet bevorderlijk 

is voor de planningszekerheid van universiteiten, hun onderwijzend personeel en 

studenten; is in dit verband ingenomen met het feit dat de Hongaarse autoriteiten op 

13 april 2018 de Amerikaanse staat New York hebben bezocht teneinde de resterende 

bedenkingen van de Hongaarse regering over de Central European University te 

verminderen; betreurt echter dat de samenwerkingsovereenkomst tussen de Hongaarse 

regering en de regering van het vestigingsland van de Central European University nog 
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niet is ondertekend en geratificeerd, hoewel de Hongaarse autoriteiten tijdens het 

bezoek aangaven dat de Central European University nu voldeed aan wet inzake de 

CEU; verzoekt de Hongaarse regering daarom de samenwerkingsovereenkomst inzake 

de Central European University, waarover al overeenkomst is bereikt, te deblokkeren en 

het afsluiten ervan met de Amerikaanse staat New York door te zetten, zodat de 

universiteit haar werk naar behoren kan uitvoeren; 

5. betreurt dat het geschil tussen de Commissie en de Hongaarse regering met betrekking 

tot de wet tot wijziging van de nationale wet op het hoger onderwijs nog niet is 

geschikt, wat ertoe heeft geleid dat de Commissie een procedure aanhangig heeft 

gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie; benadrukt dat, hoewel 

Hongarije het recht heeft zijn eigen onderwijswetten te hanteren, deze wetten niet 

moeten indruisen tegen de interne-marktvrijheden, vooral de vrijheid van 

dienstverrichting en de vrijheid van vestiging, evenals het recht op academische 

vrijheid, het recht op onderwijs en de vrijheid van ondernemerschap, die in het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn verankerd; 

Segregatie van Roma-kinderen 

6. uit zijn bezorgdheid over het feit dat in Hongarije en andere Europese landen meerdere 

vormen van dagelijkse discriminatie in het algemeen en de segregatie van Roma-

kinderen in het onderwijs in het bijzonder nog steeds een structureel en wijdverbreid 

verschijnsel zijn dat bijdraagt aan de sociale uitsluiting van Roma en hun kansen op 

integratie in het onderwijsstelsel, de arbeidsmarkt en de maatschappij als geheel 

verkleint; wijst erop dat de segregatie van Roma onderwerp is geweest van een aantal 

aanbevelingen van de Commissie en verzoekt daarom de Hongaarse regering deze 

aanbevelingen op te volgen en effectieve maatregelen te treffen; 

Mediabeleid 

7. is van mening dat de Commissie bij het onderzoek naar de mediawetgeving van 2010 

niet grondig genoeg te werk is gegaan en geen rekening heeft gehouden met de in 

artikel 2 VWEU vastgestelde waarden; wijst erop dat de Commissie van Venetië in 

juni 2015 een advies over de mediawetgeving in Hongarije heeft gepubliceerd waarin 

zij stelde dat verschillende zaken met prioriteit moeten worden herzien als de 

Hongaarse autoriteiten niet alleen de situatie met betrekking tot de mediavrijheid in het 

land willen verbeteren, maar ook de publieke perceptie van mediavrijheid willen 

veranderen; 

8. is van oordeel dat de mediawet van 2010 met haar ontoereikende regels wat betreft 

kruislings eigendom heeft geresulteerd in een verstoring en onbalans op de mediamarkt; 

benadrukt dat de Hongaarse markt geconcentreerder is geworden, dat veel 

onafhankelijke stations zijn verdwenen en het voorheen bloeiende segment van lokale 

radiostations ook terrein verliest; is van mening dat het noodzakelijk is de transparantie 

inzake media-eigendom te vergroten, vooral wanneer het mediakanaal 

overheidsmiddelen heeft ontvangen; 

9. is van mening dat de mediaraad (waarvoor de leden sinds 2010 alleen door de 

regeringspartij kunnen worden afgevaardigd) actief heeft bijgedragen aan de 

herstructurering van de radiomarkt om te voldoen aan de heersende politieke behoeften; 



 

AD\1153099NL.docx 5/9 PE618.171v02-00 

 NL 

is verontwaardigd over het feit dat de mediaraad heeft nagelaten zelfs maar een 

minimumniveau van evenwicht in de media te waarborgen; 

10. benadrukt dat bij overheidsuitgaven voor reclame bepaalde mediaondernemingen in 

onevenredige mate de voorkeur krijgen boven andere; wijst erop dat de 

overheidsuitgaven in 2017 hoger waren dan ooit tevoren en dat opdrachten voor 

overheidsreclame doorgaans worden gegund aan media die trouw zijn aan de regering, 

die voornamelijk in handen zijn van oligarchen; 

11. wijst erop dat het parlement van Hongarije in mei 2017 een wet heeft aangenomen die 

de advertentiebelasting verhoogt van 5,3 % tot 7,5 %, wat aanleiding geeft tot 

bezorgdheid over mogelijke druk op de resterende onafhankelijke media in het land; 

vindt het zorgwekkend dat reclame voor politieke partijen alleen wordt toegestaan in 

publieke en commerciële media wanneer deze reclame gratis is, wat aanleiding heeft 

gegeven tot bezorgdheid over het beperken van de toegang tot informatie, aangezien 

commerciële media mogelijk niet bereid zijn gratis reclame uit te zenden; is van mening 

dat het noodzakelijk is ervoor te zorgen dat overheidsopdrachten voor reclame met alle 

media op een eerlijke en transparante manier worden afgesloten; 

12. benadrukt dat de zogenoemde openbare omroep (MTVA), waaronder alle openbare 

radio- en televisiestations vallen, kritiekloos de boodschappen van de regering 

verspreidt en meer bepaald onophoudelijk de door de regering gevoerde anti-

vluchtelingen- of stop-Soros-campagnes weerspiegelt; benadrukt dat de publieke 

televisiezender M1 als 24-uurs nieuwszender meer mogelijkheden dan eerst biedt voor 

propaganda en het overbrengen van de boodschappen van de regering; 

13. wijst erop dat de publieke omroep niet voldoet aan de vereisten inzake transparantie, 

geen openbare informatie verstrekt voor het nagaan van de bestedingen van 

overheidsfinanciering en, in tegenstelling tot veel Europese openbare omroepen, geen 

jaarverslag heeft, en dat het niet bekend is hoe de omroep zijn openbare-

dienstverantwoordelijkheden definieert of vervult; 

14. herinnert eraan dat mediavrijheid en pluralisme grondrechten zijn die zijn verankerd in 

artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de 

hoekstenen vormen van democratische samenlevingen; dringt er bij de Hongaarse 

regering op aan mediavrijheid en pluralisme te garanderen als essentiële waarden van de 

Unie; 

15. benadrukt met het oog op de onlangs door de Economist Intelligence Unit (EIU) 

gepubliceerde democratie-index 2017 en de wereldindex voor persvrijheid 2018 van 

Verslaggevers zonder grenzen dat pluralisme en mediavrijheid in Hongarije in de 

afgelopen jaren grote reden tot bezorgdheid zijn geweest vanwege ingrijpen door de 

staat en versterkte overheidscontrole; uit in dit verband zijn bezorgdheid over de 

verkoop en daaropvolgende sluiting van Népszabadság, een van de oudste en meest 

vooraanstaande kranten van Hongarije; 

16. benadrukt dat journalisten van onafhankelijke media vaak ernstig worden gehinderd bij 

het uitvoeren van hun werk, dat het journalisten regelmatig wordt verboden het 

parlementsgebouw te betreden en dat de ruimtes in het parlement waar journalisten 

vragen kunnen stellen aan politici en hen kunnen interviewen, beperkt zijn; 
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17. is bezorgd over het feit dat, nadat de laatste onafhankelijke regionale kranten van 

Hongarije door aan de regering gelieerde oligarchen zijn overgenomen, de Hongaarse 

regering haar controle over de media onlangs heeft uitgebreid en de mediaconcentratie 

volgens Verslaggevers zonder grenzen een grotesk niveau heeft bereikt dat zijn weerga 

niet kent; is van mening dat het noodzakelijk is de transparantie inzake media-eigendom 

te vergroten, vooral als aan de desbetreffende ondernemer overheidsopdrachten zijn 

toegekend; 

18. betreurt dat de regeringsgezinde nieuwswebsite 888.hu onlangs een zwarte lijst heeft 

gepubliceerd van journalisten die voor buitenlandse media werken en als "buitenlandse 

propagandisten van Soros" worden aangeduid, en dat dit duidelijk indruist tegen het 

beginsel van mediavrijheid; 

Niet-gouvernementele organisaties 

19. is ernstig bezorgd over de steeds kleiner wordende ruimte voor het maatschappelijk 

middenveld in Hongarije; betreurt in dit verband de pogingen van de Hongaarse 

regering om controle uit te oefenen op ngo's en de mogelijkheden voor de uitvoering 

van hun legitieme werkzaamheden te beperken, met name door middel van ngo-wet en 

de wet "Stop Soros"; 

20. wijst erop dat de ngo-wet – een wet over met buitenlands kapitaal gefinancierde ngo's – 

een onterechte inbreuk vormt op de grondrechten die zijn verankerd in het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie, met name het recht op vrijheid van vereniging, 

en ongerechtvaardigde en onevenredige beperkingen invoert op het vrij verkeer van 

kapitaal, en reden tot bezorgdheid vormt wat betreft de eerbiediging van het recht op de 

bescherming van het privéleven en persoonsgegevens; benadrukt dat de Commissie 

daarom een procedure heeft moeten aanspannen bij het Hof van Justitie van de 

Europese Unie met betrekking tot de ngo-wet; betreurt ten zeerste dat de Hongaarse 

regering, hoewel er een procedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie loopt 

met betrekking tot de ngo-wet, in februari 2018 nog een andere wet heeft ingevoerd, de 

zogenoemde wet "Stop Soros", die is bedoeld om het recht op vereniging en de 

werkzaamheden van ngo's verder te beperken; betreurt in dit verband de intentie van de 

Hongaarse regering om alle door Soros gefinancierde ngo's tot sluiten te dwingen en 

van andere ngo's te verlangen dat zij een vergunning van de staat bemachtigen voordat 

zij op het gebied van migratie kunnen werken; vreest ten zeerste dat de voorgestelde 

wetten binnen de Unie kunnen dienen als model dat de waardevolle werkzaamheden 

ondermijnt van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de eerbiediging van 

de mensenrechten, een gevaar dat onlangs is benadrukt door het EU-Bureau voor de 

grondrechten; vestigt voorts de aandacht op het feit dat de regeringspartij een netwerk 

heeft opgezet van door de overheid georganiseerde ngo's die met overheidsmiddelen 

worden gefinancierd en wier taak het is de boodschappen van de regering te herhalen en 

demonstraties voor de regering te organiseren; 

Algemeen 

21. is van mening dat de situatie op het gebied van hoger onderwijs, onderwijs aan Roma-

kinderen, mediavrijheid en pluralisme en de situatie van ngo's in Hongarije een 

duidelijk gevaar vormt voor de in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie (VEU) bedoelde waarden; verzoekt de Commissie daarom alle middelen in blijven 
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te zetten die haar op grond van de Verdragen ter beschikking staan; 

22. is in dit verband van mening dat het gerechtvaardigd is om de procedure van 

artikel 7 VEU in te leiden om de gemeenschappelijke waarden van de Unie te 

handhaven en de rechtsstaat te garanderen; 

23. verzoekt de Commissie het lopende wetgevingsproces nauwlettend te blijven volgen, 

evenals de mate waarin de voorstellen in strijd zijn met de Uniewetgeving, met inbegrip 

van de grondrechten, en om elk onderzoek direct openbaar beschikbaar te maken; 

24. verzoekt de OVSE/ODIHR een follow-upproces op te starten binnen het kader van de 

activiteiten in verband met de verkiezingswaarnemingsmissie na het resultaat van de 

parlementaire verkiezingen in Hongarije, en nauwlettend toezicht te houden op het 

misbruik van de vrijheid van meningsuiting en het misbruik van administratieve 

middelen; 

25. verzoekt de Commissie om de financiering voor onafhankelijke projecten op het gebied 

van mediavrijheid en pluralisme te verhogen, zoals onder andere de Monitor voor het 

pluralisme van de media, het in kaart brengen van schendingen van de mediavrijheid en 

het ondersteunen van bedreigde journalisten. 
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