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Om: Situationen i Ungarn: folkeafstemningen og respekt for europæisk og international asylret 

Den 10. juni 2015 vedtog Parlamentet på plenarmødet en beslutning om situationen i Ungarn, hvori 
det gav udtryk for sine bekymringer med hensyn til retsstatsforhold og grundlæggende rettigheder i 
landet, og hvorved Kommissionen blev opfordret til at iværksætte første skridt i rammen om 
retsstatsforhold ved at indlede en dybdegående overvågningsproces. I sin beslutning beklagede 
Parlamentet desuden den offentlige høring om immigration og den tilknyttede, landsdækkende 
reklameskilt-kampagne, som den ungarske regering har iværksat, idet det blev understreget, at 
indholdet var stærkt misvisende, tendentiøst og ubalanceret. Kampagnen, som koster 16 mio. EUR, 
løber forud for folkeafstemningen den 2. oktober 2016 og omfatter reklameskilte og en brochure på 
18 sider med fordrejede oplysninger om asylansøgere og migranter, der fremstilles som en trussel 
mod Europas fremtid, idet migration forbindes med stigende terrorisme, og der henvises til 
ikkeeksisterende ”farlige områder” i europæiske storbyer. For så vidt angår asylretten indledte 
Kommissionen i december 2015 en traktatbrudssag i forbindelse med den nyligt vedtagne ungarske 
asyllovgivning, som påpeger dennes manglende overensstemmelse med EU-retten. I 2016 er 
asyllovgivningen i Ungarn blevet udvidet yderligere, især med ikrafttrædelsen den 5. juli 2016 af en ny 
lov, som tillader at sende folk, der er kommet ulovligt ind i landet, tilbage, hvilket ifølge Human Rights 
Watch ofte sker med voldelige metoder. Regeringen har desuden iværksat en rekrutteringskampagne 
for ”grænsejægere”. Derudover tvinger loven fra september 2015, som opretter transitområder og 
indfører et loft over antallet af asylansøgere, der må rejse ind i landet, mange sårbare mennesker til at 
vente i flere uger under dårlige forhold ved den serbiske grænse. 

1. Vil Kommissionen meddele Parlamentet sin vurdering af den ungarske regerings kampagne 
forud for folkeafstemningen den 2. oktober 2016, herunder dens overensstemmelse med artikel 2 
i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og retten til ikke at blive forskelsbehandlet, som er 
stadfæstet i EU-retten og folkeretten? 

2. Vil Kommissionen meddele Parlamentet sin vurdering af den gældende ungarske asyllovgivnings, 
herunder den nye lov af 5. juli 2016, overensstemmelse med EU-retten og folkeretten? 

3. Mener Kommissionen, at indberetningerne om politivold mod asylansøgere er i 
overensstemmelse med EU-retten, herunder EU’s charter om grundlæggende rettigheder? 

4. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at afhjælpe denne situation? 
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