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PROPUNERI 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 

de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

Legea de modificare a Legii învățământului superior național 

1. ia act de faptul că, în absența unor norme sau modele în domeniul educației la nivelul 

Uniunii, guvernul ungar trebuie să stabilească și să reexamineze periodic, cel mai 

adecvat cadru de reglementare aplicabil universităților străine care își desfășoară 

activitatea pe teritoriul său și să încerce să îmbunătățească acest cadru, după cum se 

afirmă și în concluziile Comisiei de la Veneția; subliniază, totuși, că potrivit articolului 

165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), UE va contribui la 

dezvoltarea unei educații de calitate prin încurajarea cooperării dintre statele membre și, 

în cazul în care este necesar, prin sprijinirea și completarea acțiunii acestora, respectând 

pe deplin responsabilitatea statelor membre pentru conținutul învățământului și pentru 

organizarea sistemului educațional, precum și pentru diversitatea lor culturală și 

lingvistică; subliniază, în plus, că legislația privind educația pusă în aplicare de 

guvernul ungar trebuie să fie pe deplin compatibilă cu libertățile pieței interne și cu 

drepturile fundamentale; 

2. reamintește că, în aprilie 2017, ca urmare a adoptării Legii de modificare a Legii 

învățământului superior național din Ungaria, Adunarea Parlamentară a Consiliului 

Europei a solicitat un aviz din partea Comisiei de la Veneția, care la rândul ei a 

concluzionat că introducerea unor reguli mai stricte, cumulate cu termene mai scurte și 

consecințe legale grave pentru universitățile străine, care funcționează deja de mulți ani 

în Ungaria în conformitate cu legea, pune probleme din punctul de vedere al statului de 

drept și al protejării drepturilor fundamentale; 

3. recunoaște că guvernul Ungariei a îndeplinit o parte dintre solicitările cuprinse în 

Rezoluția Parlamentului European din 17 mai 2017 referitoare la situația din Ungaria, în 

special pe cele privind suspendarea termenelor stabilite în Legea de modificare a Legii  

învățământului superior național și lansarea unui dialog cu autoritățile SUA 

responsabile pentru Universitatea Central Europeană; regretă, cu toate acestea, că 

Acordul de cooperare dintre guvernul Ungariei și guvernul  țării în care își are sediul 

Universitatea Central Europeană, care este gata de anul trecut, încă nu a fost semnat de 

prim-ministrul ungar; constată, în plus, că guvernul Ungariei nu a abrogat Legea de 

modificare a Legii învățământului superior național; 

4.  observă, de asemenea, că suspendarea termenelor pe termen lung nu este adecvată 

pentru a garanta siguranța planificării pentru universități, pentru cadrele lor didactice și 

pentru studenți; salută, în acest context, faptul că, la 13 aprilie 2018, autoritățile ungare 

au vizitat statul american New York pentru a risipi ultimele temeri ale guvernului 

Ungariei cu privire la Universitatea Central Europeană; regretă, cu toate acestea, că 

Acordul de cooperare dintre guvernul Ungariei și guvernul  țării în care își are sediul 

Universitatea Central Europeană este în continuare nesemnat și neratificat, deși 

autoritățile ungare au indicat în timpul vizitei că Universitatea Central Europeană ar 

îndeplini în prezent cerințele Lex CEU; invită, prin urmare, guvernul Ungariei să 
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deblocheze și să urmărească încheierea Acordului de parteneriat privind Universitatea 

Central Europeană, deja negociat cu statul american New York, astfel încât 

universitatea să își poată desfășura activitatea în mod corespunzător;  

5. regretă că litigiul dintre Comisie și guvernul Ungariei cu privire la Legea de modificare 

a Legii învățământului superior național nu a fost soluționat până în prezent, ceea ce a 

dus la sesizarea de către Comisie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; subliniază că, 

deși Ungaria are dreptul să aibă propria legislație în domeniul învățământului, aceasta 

nu trebuie să încalce libertățile pieței interne, în special libertatea de a presta servicii și 

libertatea de stabilire, precum și dreptul la libertatea universitară, dreptul la educație și 

libertatea de a desfășura o activitate comercială, care sunt consacrate în Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; 

Segregarea copiilor romi 

 

6. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că discriminarea cotidiană în multiple forme, 

în general, și segregarea copiilor romi în domeniul învățământului, în particular, rămân 

un fenomen structural și adânc înrădăcinat în Ungaria și în alte țări europene, ceea ce 

contribuie la excluderea socială a romilor și reduce șansele integrării acestora în 

sistemul educațional, pe piața muncii și în societate în ansamblu; reamintește că 

problema segregării romilor a fost tema unei serii de recomandări din partea Comisiei 

și, prin urmare, invită guvernul Ungariei să dea curs respectivelor recomandări și să 

pună în aplicare măsuri eficiente; 

Politica în domeniul mass-media 

7. Opinează că, atunci când a reexaminat legislația privind mass-media din 2010, Comisia 

nu a fost suficient de minuțioasă și nu a luat în considerare valorile prevăzute la 

articolul 2 din TFUE; reamintește că, în iunie 2015, Comisia de la Veneția a publicat 

avizul său privind legislația în domeniul mass-mediei din Ungaria, în care a afirmat că 

există mai multe aspecte care trebuie să fie revizuite în mod prioritar, dacă autoritățile 

ungare doresc nu numai să îmbunătățească situația în ce privește libertatea mass-mediei 

din țară, ci și să modifice percepția publică asupra libertății mass-mediei; 

8. consideră că lipsa unor norme suficiente privind proprietatea încrucișată din Legea 

privind mass-media din 2010 a condus la denaturarea și dezechilibrarea pieței mass-

mediei; subliniază faptul că piața din Ungaria a devenit mai concentrată, numeroase 

posturi independente locale au dispărut, iar segmentul radiourilor comunitare, care era 

prosper anterior, a pierdut și el teren; consideră că este necesar să se consolideze 

transparența proprietății asupra mass-mediei, în special în cazul în care canalele media 

au beneficiat de fonduri publice; 

9. este de părere că Consiliul pentru mass-media (în care toți membrii ar putea fi delegați 

numai de către partidul de guvernământ, începând din 2010) a contribuit activ la 

restructurarea pieței radio pentru a răspunde nevoilor politice predominante; își exprimă 

indignarea cu privire la faptul că Consiliul pentru mass-media nu a garantat nici măcar 

nivelul minim de echilibru în domeniul mass-mediei; 

10. subliniază faptul că cheltuielile publice cu publicitate favorizează în mod 
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disproporționat anumite întreprinderi din domeniul mass-mediei față de altele; 

subliniază faptul că cheltuielile publice au fost mai ridicate în 2017 decât în anii 

anteriori și că contractele de publicitate publice sunt, de obicei, acordate mass-mediei 

care este loială guvernului, controlată în mod preponderent de oligarhi; 

11. reamintește că, în mai 2017, Parlamentul Ungariei a adoptat o lege de creștere a taxei 

naționale de publicitate de la 5,3% la 7,5%, ceea ce generează temeri cu privire la 

presiunea posibilă asupra celorlalte canale media independente din țară; își exprimă 

îngrijorarea că publicitatea partidelor politice este permisă în mass-media publică și 

privată numai dacă este gratuită, ceea ce a generat îngrijorări în ceea ce privește 

limitarea accesului la informații, deoarece mass-media privată ar putea să nu accepte să 

difuzeze publicitate gratuită; consideră că este necesar să se asigure încheierea de 

contracte de publicitate publică cu toate canalele media într-un mod echitabil și 

transparent; 

12. subliniază că așa-numitul Serviciu public de radiodifuziune (MTVA), care include toate 

posturile publice de radio și televiziune, difuzează în mod necritic mesajele guvernului, 

și, în special, reflectă în mod continuu campania împotriva refugiaților sau campania 

„Să-l oprim pe Soroș” (Stop Soros) desfășurate de guvern; subliniază faptul că 

televiziunea publică M1, post de știri cu difuzare 24 de ore din 24, oferă mai multe 

posibilități pentru propagandă și pentru difuzarea mesajelor guvernului decât în trecut; 

13. subliniază că Serviciul public de radiodifuziune nu respectă cerințele de transparență, nu 

oferă informații accesibile în mod public pentru urmărirea cheltuielilor din fondurile 

publice și, spre deosebire de multe servicii publice de radiodifuziune europene, nu 

prezintă un raport anual și nici nu se cunoaște modul în care stabilește sau îndeplinește 

responsabilitățile de serviciu public; 

14.  subliniază că libertatea și pluralismul mass-mediei sunt drepturi fundamentale 

consacrate la articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a UE și constituie 

fundamente esențiale ale societăților democratice; îndeamnă guvernul Ungariei să 

garanteze libertatea și pluralismul mass-mediei ca valoare fundamentală a Uniunii; 

15. subliniază, pe baza Indicelui democrației pe 2017, elaborat de Economist Intelligence 

Unit (EIU), publicat recent, și pe baza clasamentului mondial al libertății presei pe 

2017, publicat de Reporteri fără frontiere că, ca urmare a intervenției statului și a 

controlului crescut din partea acestuia, libertatea și pluralismul presei din Ungaria a 

reprezentat un motiv serios de îngrijorare în ultimii ani; își exprimă preocuparea, în 

acest sens, cu privire la vânzarea și închiderea ulterioară a publicației Népszabadság, 

unul dintre cele mai vechi și mai prestigioase ziare din Ungaria; 

16. subliniază faptul că ziariștii din mass-media independentă se lovesc adesea de obstacole 

serioase în activitatea lor cotidiană, canalelor media li se interzice în mod regulat 

accesul în clădirea Parlamentului și există spații în Parlament în care ziariștii nu au voie 

să adreseze întrebări și să intervieveze politicienii;  

17. este îngrijorat că, după ce oligarhi apropiați guvernului au preluat ultimele ziare 

regionale independente din Ungaria, guvernul și-a extins și mai mult controlul asupra 

mass-mediei, iar potrivit ONG-ului Reporteri fără frontiere concentrarea mass-mediei a 

atins un nivel grotesc, nemaiîntâlnit; consideră că este necesar să se consolideze 

transparența proprietății asupra mass-mediei, în special în cazul în care antreprenorului 



 

PE618.171v02-00 6/9 AD\1153099RO.docx 

RO 

i-au fost atribuite contracte publice;  

18. regretă că site-ul de știri online pro-guvernamental 888.hu a publicat recent o listă 

neagră a ziariștilor care lucrează pentru mass-media din străinătate, catalogându-i drept 

„propagandiști străini ai lui Soroș”, ceea ce încalcă în mod clar principiul libertății 

mass-mediei; 

Organizațiile neguvernamentale 

19.  își exprimă adânca îngrijorarea în legătură cu reducerea spațiului acordat organizațiilor 

societății civile din Ungaria; regretă, în acest sens, încercările guvernului ungar de a 

controla ONG-urile și a restricționa capacitatea acestora de a-și desfășura activitatea 

legitimă, în special prin intermediul „Lex ONG” și „Lex Stop Soros”; 

20.  subliniază că „Lex ONG”, o lege privind ONG-urile finanțate din străinătate, se 

amestecă în mod nejustificat în drepturile fundamentale astfel cum sunt consacrate în 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la libertatea de 

asociere, introduce restricții nejustificate și disproporționate privind libera circulație a 

capitalurilor și ridică semne de întrebare cu privire la respectarea dreptului la protecția 

vieții private și a datelor cu caracter personal; subliniază că Comisia a fost, prin urmare, 

obligată să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la Lex ONG; 

subliniază că, în ciuda acțiunii în curs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu 

privire la „Lex ONG”, în februarie 2018, guvernul Ungariei a propus o altă lege, așa-

numita „Lex Stop Soros”, care are ca scop să restrângă și mai mult dreptul de asociere și 

activitatea ONG-urilor; deplânge, în acest sens, intenția guvernului Ungariei de a 

închide cu forța toate organizațiile neguvernamentale finanțate de Soroș și de a impune 

o autorizație de stat pe baza căreia ONG-urile vor putea desfășura activități în domeniul 

migrației; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că legile propuse ar putea 

servi drept model în cadrul UE, ceea ce va submina activitatea valoroasă a organizațiilor 

societății civile care luptă pentru respectarea drepturilor omului, un pericol pe care 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE l-a subliniat recent; atrage atenția și asupra 

faptului că partidul de guvernământ a construit o rețea de ONG-uri organizate de 

guvern, finanțată din fonduri publice, a căror activitate principală este de a relua 

mesajele guvernului și a organiza demonstrații în sprijinul guvernului; 

Observații generale 

21. consideră că situația din domeniul învățământului superior, educația romilor, libertatea 

și pluralismul mass-mediei și situația ONG-urilor din Ungaria reprezintă un risc clar de 

încălcare gravă a valorilor menționate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (TUE); prin urmare, îndeamnă Comisia să continue să utilizeze toate 

mijloacele de care dispune în temeiul tratatelor; 22. este de părere, în acest context, că 

lansarea procedurii prevăzute la articolul 7 din TUE este justificată pentru a respecta 

valorile comune ale Uniunii și a garanta statul de drept; 

23. invită Comisia să continue să monitorizeze îndeaproape procesul legislativ aflat în 

desfășurare și măsura în care propunerile încalcă legislația UE, inclusiv drepturile 

fundamentale, și să publice cu promptitudine evaluarea; 

24. solicită OSCE/ODIHR să efectueze o misiune de urmărire în cadrul activităților 

misiunii de observare a alegerilor după desfășurarea alegerilor parlamentare din Ungaria 

și să monitorizeze îndeaproape utilizarea abuzivă a libertății de exprimare și folosirea 
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abuzivă a resurselor administrative;  

25. invită Comisia să majoreze finanțarea pentru proiectele independente în domeniul 

libertății și pluralismului mass-mediei, cum ar fi, printre altele, Instrumentul de 

monitorizare a pluralismului mass-mediei, pentru identificarea încălcărilor libertății 

mass-mediei și pentru sprijinirea ziariștilor supuși amenințărilor; 
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