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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000114/2016 

προς την Επιτροπή 
Άρθρο 128 του Κανονισμού 

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric 
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek 
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

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

de Sarnez 
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Soraya Post, Ana Gomes 

Θέμα: Η κατάσταση στην Ουγγαρία: Δημοψήφισμα και σεβασμός του ευρωπαϊκού και διεθνούς 
δικαίου για το άσυλο 

Στις 10 Ιουνίου 2015, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στην ολομέλεια σχετικά με την κατάσταση 
στην Ουγγαρία, όπου διατύπωσε ανησυχίες για την κατάσταση του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στη χώρα και κάλεσε την Επιτροπή να ενεργοποιήσει το πρώτο στάδιο του 
πλαισίου για το κράτος δικαίου με τη διεξαγωγή μιας εμπεριστατωμένης διαδικασίας εποπτείας. Στο 
ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο επίσης κατήγγειλε τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη μετανάστευση 
και τη σχετική πανεθνική εκστρατεία αφισοκόλλησης που ξεκίνησε η ουγγρική κυβέρνηση, τονίζοντας 
ότι το περιεχόμενο ήταν άκρως παραπλανητικό, μεροληπτικό και μη ισορροπημένο. Η εκστρατεία, που 
κόστισε 16 εκατομμύρια EUR και προηγήθηκε του δημοψηφίσματος της 2ας Οκτωβρίου 2016, 
περιλάμβανε αφίσες και ένα 18σέλιδο φυλλάδιο το οποίο ανέφερε διαστρεβλωμένα γεγονότα σχετικά 
με τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, παρουσιάζοντάς τους ως επικίνδυνους για το μέλλον 
της Ευρώπης και συνδέοντας τη μετανάστευση με την αύξηση της τρομοκρατίας και κάνοντας λόγο για 
ανύπαρκτες στην πραγματικότητα «απαγορευμένες» περιοχές σε ευρωπαϊκές πόλεις. Σε σχέση με το 
δίκαιο περί ασύλου, η Επιτροπή κίνησε τον Δεκέμβριο του 2015 διαδικασία επί παραβάσει όσον 
αφορά την πρόσφατα ψηφισθείσα ουγγρική νομοθεσία περί ασύλου, επισημαίνοντας τη μη 
συμβατότητά της με το ενωσιακό δίκαιο. Το 2016 υπήρξαν νέες εξελίξεις στην Ουγγαρία όσον αφορά 
τη νομοθεσία περί ασύλου, ιδίως με την έναρξη ισχύος, στις 5 Ιουλίου 2016, ενός νόμου που επιτρέπει 
τις απωθήσεις ατόμων που έχουν εισέλθει παράτυπα στη χώρα. Οι εν λόγω απωθήσεις έχουν 
πραγματοποιηθεί συχνά με τη χρήση βίας, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Η κυβέρνηση έχει επίσης ξεκινήσει εκστρατεία στρατολόγησης «συνοριακών κυνηγών». Επιπλέον, ο 
νόμος του Σεπτεμβρίου του 2015, για τη θέσπιση ζωνών διέλευσης και ημερήσιου ανώτατου ορίου 
στον αριθμό των αιτούντων άσυλο που επιτρέπεται να εισέλθουν, αναγκάζει πολλά ευάλωτα άτομα να 
περνούν εβδομάδες περιμένοντας στα σερβικά σύνορα, σε κακές συνθήκες.  

1. Μπορεί η Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο την αξιολόγησή της σχετικά με την εκστρατεία 
της ουγγρικής κυβέρνησης που προηγήθηκε του δημοψηφίσματος της 2ας Οκτωβρίου 2016, 
συμπεριλαμβανομένης της συμβατότητάς της με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ) και το δικαίωμα στις μη διακρίσεις που κατοχυρώνεται στο ενωσιακό και το διεθνές 
δίκαιο; 

2. Μπορεί να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο την αξιολόγησή της σχετικά με τη συμβατότητα της 
ισχύουσας ουγγρικής νομοθεσίας περί ασύλου, συμπεριλαμβανομένου του νέου νόμου της 5ης 
Ιουλίου 2016, με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο; 

3. Θεωρεί ότι οι αναφερθείσες πρακτικές κατάχρησης εξουσίας από την αστυνομία κατά των 
αιτούντων άσυλο συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

4. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης; 

Κατάθεση: 26.9.2016 
Διαβίβαση: 28.9.2016 
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