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Tárgy: A magyarországi helyzet: Népszavazás és az európai és nemzetközi menekültügyi 
jogszabályok tiszteletben tartása 

2015. június 10-i plenáris ülésén a Parlament állásfoglalást fogadott el a magyarországi helyzetről, 
aggodalmának adva hangot az országban a jogállamiság és az alapvető jogok tekintetében 
tapasztalható helyzettel kapcsolatban, felszólítva a Bizottságot, hogy aktiválja a jogállamiság 
megerősítésére szolgáló uniós keret első szakaszát és kezdjen meg egy mélyreható nyomonkövetési 
eljárást. Állásfoglalásában a Parlament elítélte a migrációról szóló nyilvános konzultációt és az ezzel 
kapcsolatos, a magyar kormány által kezdeményezett, az egész országra kiterjedő plakátkampányt, 
kiemelve, hogy annak tartalma erősen félrevezető, elfogult és kiegyensúlyozatlan volt. A 2016. október 
2-i népszavazással kapcsolatos 16 millió eurós kampány részeként plakátok és egy 18 oldalas füzet 
jelent meg, melyek eltorzítják a menedékkérőkkel és a migránsokkal kapcsolatos tényeket, Európa 
jövőjére nézve veszélyes elemekként jelenítik meg őket és a migrációt összekapcsolják a terrorizmus 
fokozódásával, továbbá európai városokban nem létező, úgynevezett „no-go” zónákra utalnak. A 
menekültjog vonatkozásában a Bizottság 2015 decemberében kötelezettségszegési eljárást indított az 
újonnan elfogadott magyar menekültügyi jogszabály kapcsán, rámutatva, hogy az az uniós joggal 
összeegyeztethetetlen. Magyarországon 2016-ban újabb fejlemények történtek a menekültügyi 
jogszabályok területén, nevezetesen 2016. július 5-én hatályba lépett egy jogszabály, amely lehetővé 
teszi, hogy az ország területére szabálytalanul belépő személyeket visszatoloncolják, amire a Human 
Rights Watch szerint gyakran erőszakos módon kerül sor. A kormány elindította egy „határőrtoborzási” 
kampányt is. Ezenkívül a tranzitzónákat és a naponta beengedett menedékkérők számát maximalizáló 
2015. szeptemberi jogszabály számos kiszolgáltatott embert arra kényszerít, hogy hetekig 
várakozzanak sanyarú körülmények között a szerb határon.  

1. Elárulná-e a Bizottság a Parlamentnek, hogy hogyan értékeli a 2016. október 2-i népszavazáshoz 
vezető magyar kormányzati kampányt, és különösen azt, hogy ez összeegyeztethető-e az 
Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkével, valamint az uniós és a nemzetközi jogba beágyazott 
megkülönböztetésmentességhez való joggal? 

2. Elárulná-e a Parlamentnek, hogy hogyan értékeli a jelenlegi magyar menekültügyi jogszabályok, 
köztük a 2016. július 5-i új jogszabály uniós és nemzetközi joggal való összeegyeztethetőségét? 

3. A Bizottság véleménye szerint a jelentésekben szereplő, a menedékkérőkkel szembeni rendőri 
túlkapások összeegyeztethetők-e az uniós joggal, többek közt az Európai Unió Alapjogi 
Chartájával? 

4. Mit szándékozik a Bizottság tenni a helyzet orvoslására? 
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