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Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000114/2016 

Komisi 
článek 128 jednacího řádu 

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric 
za skupinu GUE/NGL 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek 
za skupinu Verts/ALE 

Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Louis Michel, Marielle 

de Sarnez 
za skupinu ALDE 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Soraya Post, Ana Gomes 

Předmět: Situace v Maďarsku: referendum a dodržování evropského a mezinárodního práva v 
oblasti azylu 

Dne 10. června 2015 Parlament na svém plenárním zasedání přijal usnesení o situaci v Maďarsku, 
v němž vyjádřil obavy, které panují s ohledem na situaci v oblasti právního státu a základních práv 
v této zemi, a vyzval Komisi, aby na základě důkladného sledování situace zahájila první fázi postupu 
pro posílení právního státu. Ve svém usnesení Parlament také odsoudil veřejné konzultace týkající se 
problematiky migrace a s tím související celostátní billboardovou kampaň, kterou zahájila maďarská 
vláda, a poukázal na to, že její obsah je nadmíru zavádějící, neobjektivní a nevyvážený. Součástí 
kampaně, na niž bylo vynaloženo 16 milionů eur a která předchází referendu vypsanému na 2. října 
2016, jsou billboardy a 18stránková brožura obsahující zkreslené údaje o žadatelích o azyl 
a migrantech, která je zobrazuje jako nebezpečí pro budoucnost Evropy, spojuje migraci s nárůstem 
terorismu a poukazuje na existenci určitých čtvrtí v evropských městech, kam není radno chodit, což 
neodpovídá skutečnosti. Pokud jde o azylové právo, Komise v prosinci 2015 zahájila postup při 
porušování povinností, který se týká nedávno přijatých maďarských právních předpisů v oblasti azylu, 
a poukázala na to, že se tyto předpisy neslučují s právními předpisy EU. V oblasti azylového práva 
došlo v Maďarsku v roce 2016 k novému vývoji situace. Jedná se zejména o zákon, který vstoupil 
v platnost dne 5. července 2016 a jenž umožňuje navracení osob, které se podle zjištění dostaly do 
země nezákonně, přičemž podle organizace Human Rights Watch k tomu často dochází násilným 
způsobem. Vláda kromě toho zahájila nábor osob, které by měly „hlídat hranice“. Zákon ze září 2015 
navíc vytváří tranzitní zóny a zavádí denní maximální počet žadatelů o azyl, kterým je umožněn vstup 
do země, což vede k tomu, že mnoho ohrožených osob je nuceno trávit celé týdny čekáním 
v nevyhovujících podmínkách na srbských hranicích.  

1. Může Komise poskytnout Parlamentu hodnocení kampaně maďarské vlády, která předchází 
referendu vypsanému na 2. října 2016, a uvést, zda je v souladu s článkem 2 Smlouvy 
o Evropské unii (SEU) a právem na ochranu před diskriminací, které je zakotveno v právních 
předpisech EU a v mezinárodních právních předpisech? 

2. Může poskytnout Parlamentu hodnocení toho, zda jsou současné maďarské předpisy v oblasti 
azylu, včetně zákona ze dne 5. července 2016, v souladu s unijními a mezinárodními právními 
předpisy? 

3. Domnívá se Komise, že hlášené případy policejního násilí vůči žadatelům o azyl jsou v souladu 
s právními předpisy EU, mj. s Listinou základních práv EU? 

4. Jaké kroky má Komise v úmyslu podniknout, aby tuto situaci vyřešila? 
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