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SUGESTÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 

dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

A. Lei que altera a lei sobre o ensino superior nacional  

1. Observa que, na ausência de normas ou modelos unificados da União no domínio da 

educação, compete ao Governo húngaro estabelecer, e rever periodicamente, o quadro 

regulamentar mais adequado aplicável às universidades estrangeiras no seu território e 

procurar melhorar este quadro, tal como foi também declarado nas conclusões da 

Comissão de Veneza; salienta, no entanto, que, segundo o artigo 165.º do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia (TFUE), a União deve contribuir para o 

desenvolvimento de uma educação de qualidade incentivando a cooperação entre os 

Estados-Membros e, se necessário, apoiando e complementando a sua ação, respeitando 

inteiramente a responsabilidade dos Estados-Membros pelo conteúdo do ensino e pela 

organização dos sistemas de educação, bem como a sua diversidade cultural e 

linguística; salienta, além disso, que a legislação em matéria de educação aplicada pelo 

Governo húngaro deve ser totalmente compatível com as liberdades associadas ao 

mercado interno e os direitos fundamentais; 

2. Recorda que, em abril de 2017, na sequência da adoção da lei que altera a lei sobre o 

ensino superior nacional na Hungria, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa 

solicitou à Comissão de Veneza que emitisse um parecer, tendo esta última declarado, 

nas suas conclusões, que, do ponto de vista do Estado de direito e dos princípios e 

garantias em matéria de direitos fundamentais, a introdução de normas mais severas e 

prazos mais rigorosos parecia altamente problemática e tinha consequências jurídicas 

graves para as universidades estrangeiras que estavam estabelecidas na Hungria há 

vários anos e aí exerciam legalmente a sua atividade; 

3. Constata que o Governo húngaro teve em conta alguns pedidos formulados pelo 

Parlamento Europeu na sua resolução, de 17 de maio de 2017, sobre a situação na 

Hungria, em particular em matéria de suspensão de prazos previstos na lei que altera a 

lei sobre o ensino superior nacional, bem como relativamente ao lançamento de 

conversações com a autoridade norte-americana responsável pela Universidade Central 

Europeia; lamenta, no entanto, que o acordo de cooperação entre o Governo húngaro e o 

governo do país que acolhe a sede da Universidade da Europa Central, que foi 

finalizado no ano passado, ainda não tenha sido assinado pelo Primeiro-Ministro 

húngaro; deplora ainda o facto de o Governo húngaro não ter revogado a lei que altera a 

lei sobre o ensino superior nacional; 

4.  Observa, além disso, que a suspensão de prazos não é conducente, a longo prazo, à 

elaboração de um planeamento seguro para as universidades e os respetivos docentes e 

estudantes; congratula-se, a este respeito, com o facto de as autoridades húngaras terem 

visitado o Estado norte-americano de Nova Iorque, em 13 de abril de 2018, com vista a 

dissipar as reservas que o Governo húngaro ainda mantinha sobre a Universidade 

Central Europeia; lamenta, contudo, que o acordo de cooperação entre o Governo 

húngaro e o governo do país que acolhe a sede da Universidade Central Europeia 
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continua por assinar e ratificar, embora as autoridades húngaras tenham indicado 

durante a visita que a Universidade Central Europeia já satisfazia os requisitos da lei 

relativa à CEU; insta, por conseguinte, o Governo húngaro a desbloquear a conclusão 

do acordo de cooperação sobre a Universidade Central Europeia, que já foi objeto de 

negociação, com o Estado norte-americano de Nova Iorque, para que a Universidade 

possa exercer as suas atividades de forma adequada;  

5. Lamenta que, até à data, não tenha sido resolvido o litígio entre a Comissão e o 

Governo húngaro relativamente à lei que altera a lei sobre o ensino superior nacional, o 

que levou a Comissão a instaurar um processo no Tribunal de Justiça da União 

Europeia; salienta que, embora a Hungria tenha o direito de definir as suas próprias leis 

em matéria de ensino, estas leis não podem ser contrárias às liberdades associadas ao 

mercado interno, em particular a liberdade de prestação de serviços e a liberdade de 

estabelecimento, ao direito à liberdade académica, bem como ao direito à educação e à 

liberdade de empresa, consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia; 

 

Segregação das crianças ciganas 

6. Manifesta a sua preocupação com o facto de continuarem a ocorrer diariamente 

múltiplas formas de discriminação, em geral, e a segregação das crianças ciganas no 

domínio da educação, em particular, que constituem um fenómeno fortemente enraizado 

na Hungria e noutros países da Europa que contribui para a exclusão social dos ciganos 

e reduz as possibilidades da sua integração no sistema de ensino, no mercado de 

trabalho e na sociedade em geral; recorda que a questão da segregação dos ciganos foi 

objeto de uma série de recomendações da Comissão, pelo que exorta o Governo 

húngaro a seguir estas recomendações e a tomar medidas eficazes; 

 

Política em matéria de meios de comunicação 

7. É de opinião de que a Comissão, no seu exame de 2010 da legislação relativa à 

comunicação social, não foi suficientemente exaustiva e não tomou em consideração os 

valores enunciados no artigo 2.º do TFUE; recorda que, em junho de 2015, a Comissão 

de Veneza publicou o seu parecer sobre a legislação relativa à comunicação social na 

Hungria, no qual referiu a necessidade de rever várias questões com caráter prioritário, 

se as autoridades húngaras quisessem não só melhorar a situação da liberdade dos meios 

de comunicação social no país, mas também mudar a perceção pública dessa liberdade; 

8. Considera que a lei da comunicação social de 2010, devido à insuficiência das suas 

disposições em matéria de participação cruzada, deu azo a distorções e desequilíbrios no 

mercado dos meios de comunicação social; salienta que o mercado húngaro ficou mais 

concentrado, que desapareceram numerosas estações locais independentes e que o 

segmento das rádios comunitárias, anteriormente próspero, ficou igualmente 

prejudicado; entende que é necessário reforçar a transparência da propriedade dos meios 

de comunicação social, especialmente no caso das empresas de comunicação social que 

tenham recebido fundos públicos; 
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9. Considera que o Conselho da Comunicação Social (cujos membros só podem ser 

delegados pelo partido no governo desde 2010) contribuiu ativamente para a 

reestruturação do mercado radiofónico de molde a satisfazer as necessidades políticas 

prevalecentes; manifesta indignação pelo facto de o Conselho da Comunicação Social 

não ter garantido sequer um nível mínimo de equidade nos meios de comunicação 

social; 

10. Salienta que as despesas estatais com publicidade favorecem de forma 

desproporcionada algumas empresas de comunicação social em detrimento de outras; 

frisa que as despesas estatais registadas em 2017 foram maiores do que nunca e que a 

publicidade estatal é habitualmente adjudicada a órgãos de comunicação social fieis ao 

Governo, maioritariamente controlados por oligarcas; 

11. Recorda que, em maio de 2017, o Parlamento da Hungria adotou uma lei que aumenta o 

imposto nacional sobre a publicidade de 5,3 % para 7,5 %, o que gera preocupações 

quanto a uma possível pressão sobre os meios de comunicação social independentes que 

subsistem no país; manifesta a sua apreensão pelo facto de a publicidade dos partidos 

políticos apenas ser autorizada nos meios de comunicação social públicos e privados se 

for gratuita, o que levantou preocupações quanto à restrição do acesso à informação, 

uma vez que os meios de comunicação social privados podem não estar dispostos a 

difundir publicidade gratuitamente; entende que é necessário assegurar a celebração de 

contratos públicos de publicidade com todos os órgãos de comunicação social de um 

modo equitativo e transparente; 

12. Salienta que a chamada emissora pública de radiodifusão (MTVA), que inclui todas as 

estações públicas de rádio e televisão, difunde as mensagens do Governo de uma forma 

acrítica, propagando continuamente, em particular, as campanhas antirrefugiados ou 

«Anti-Soros» levadas a cabo pelo Governo; sublinha que a estação pública de televisão 

M1, enquanto canal noticioso com emissão ininterrupta, oferece agora mais 

possibilidades para difundir propaganda e transmitir as mensagens do Governo; 

13. Frisa que o organismo público de radiodifusão não cumpre os requisitos de 

transparência, não presta informação publicamente acessível para acompanhar a 

utilização dos fundos públicos e, ao contrário de grande parte dos organismos públicos 

de radiodifusão europeus, não elabora relatórios anuais, para além de a definição de 

missão de serviço público ou do seu desempenho continuar a constituir uma incógnita; 

14.  Recorda que a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social são direitos 

fundamentais consagrados no artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE e 

constituem pilares essenciais das sociedades democráticas; nesta ótica, exorta o 

Governo húngaro a zelar pela liberdade e pluralismo dos meios de comunicação social, 

enquanto valor basilar da União Europeia; 

15. Salienta que, no que diz respeito ao índice de democracia de 2017, recentemente 

publicado pela Economist Intelligence Unit, e ao Índice Mundial da Liberdade de 

Imprensa de 2018 da organização Repórteres sem Fronteiras, a liberdade e o pluralismo 

dos meios de comunicação social na Hungria têm sido, nos últimos anos, uma grande 

fonte de preocupação, e isto devido à intervenção estatal e ao aumento do controlo por 

parte do Governo; manifesta a sua preocupação, neste contexto, quanto à venda e 

subsequente encerramento do Népszabadság, um dos mais antigos e prestigiados jornais 
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da Hungria; 

16. Salienta que os jornalistas dos meios de comunicação independentes vêm muitas vezes 

o seu trabalho dificultado, os órgãos de comunicação social são frequentemente 

impedidos de entrar no edifício do Parlamento e os espaços deste edifício onde os 

jornalistas podem fazer perguntas aos políticos e entrevistá-los são restritos;  

17. Manifesta a sua preocupação pelo facto de o Governo húngaro ter alargado o controlo 

sobre os meios de comunicação social depois da aquisição dos últimos jornais regionais 

independentes da Hungria por oligarcas próximos do Governo, tendo a concentração 

dos meios de comunicação no país assumido, de acordo com a organização Repórteres 

Sem Fronteiras, proporções grotescas a um nível sem precedentes; entende que é 

necessário reforçar a transparência da propriedade dos meios de comunicação social, 

especialmente no caso das empresas a quem tenham sido concedidos fundos públicos;  

18. Lamenta que o 888.hu, um sítio web de notícias pró-governamental, tenha publicado 

recentemente uma lista negra de jornalistas que trabalham para meios de comunicação 

estrangeiros, designando-os «propagandistas estrangeiros de Soros», o que é claramente 

contrário ao princípio da liberdade dos meios de comunicação social; 

 

Organizações não governamentais 

19.  Manifesta a sua profunda preocupação com a redução do espaço consagrado às 

organizações da sociedade civil na Hungria; lamenta, neste contexto, as tentativas do 

Governo húngaro para controlar as ONG e limitar a sua capacidade para exercer uma 

atividade legítima, nomeadamente através da lei «Anti-Soros» e da lei relativa às ONG; 

20.  Salienta que a lei relativa às ONG, que incide sobre as ONG financiadas por capital 

estrangeiro, interfere indevidamente com os direitos fundamentais consagrados na Carta 

dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em particular o direito à liberdade de 

associação, introduz restrições injustificadas e desproporcionadas à livre circulação dos 

capitais e suscita preocupações quanto ao respeito do direito à proteção da vida privada 

e dos dados pessoais; salienta que a Comissão se viu, por conseguinte, obrigada a 

instaurar um processo junto do Tribunal de Justiça da UE no que diz respeito a esta lei; 

lamenta profundamente que, apesar do processo judicial em curso no TJUE 

relativamente à lei relativa às ONG, o Governo húngaro tenha promulgado outra lei em 

fevereiro de 2018, denominada lei «Anti-Soros», que visa impor restrições adicionais ao 

direito de associação e ao trabalho das ONG; deplora, neste contexto, a intenção do 

Governo húngaro de forçar o encerramento de todas as ONG financiadas por George 

Soros e de exigir uma autorização estatal para que as ONG operem no domínio da 

migração; manifesta a sua profunda preocupação com a possibilidade de as propostas de 

lei servirem como modelo na União, pondo em causa o valioso trabalho das 

organizações da sociedade civil empenhadas no respeito dos direitos humanos, um 

perigo sublinhado recentemente pela Agência dos Direitos Fundamentais da UE; chama 

a atenção para o facto de o partido no Governo ter desenvolvido uma rede de ONG 

governamentais, apoiadas por fundos públicos, cuja atividade principal consiste em dar 

eco às mensagens do Governo e em organizar manifestações pró-governamentais; 
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Questões de ordem geral 

21. Considera que a situação no domínio do ensino superior, a educação dos ciganos, a 

liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação e a situação das ONG na Hungria 

constituem um risco manifesto de violação grave dos valores consagrados no artigo 2.º 

do Tratado da União Europeia (TUE); insta, por conseguinte, a Comissão a continuar a 

utilizar todos os meios disponíveis nos termos dos Tratados; 22. Considera, neste 

contexto, que se justifica o lançamento do procedimento referido no artigo 7.º do TUE a 

fim de defender os valores comuns da União e garantir o Estado de direito; 

23. Insta a Comissão a continuar a acompanhar de perto a evolução do processo legislativo 

e a avaliar se as propostas violam o direito da União, designadamente os direitos 

fundamentais, bem como a tornar essa avaliação pública logo que possível; 

24. Solicita à OSCE/ODIHR que inicie um processo de acompanhamento no quadro das 

atividades de observação eleitoral após os resultados das eleições legislativas na 

Hungria e controle a utilização indevida da liberdade de expressão e o abuso dos 

recursos administrativos;  

25. Insta a Comissão a reforçar o financiamento concedido a projetos independentes no 

domínio da liberdade e do pluralismo dos meios de comunicação social, entre outros, o 

Observatório do Pluralismo dos Meios de Comunicação Social, o levantamento das 

violações da liberdade dos meios de comunicação e a prestação de apoio aos jornalistas 

ameaçados. 
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