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1. Introdução

O quinto documento apresenta:

  um apanhado da metodologia utilizada para abordar a resolução aprovada na sessão 
plenária de 16 de fevereiro de 2012;

 uma panorâmica do âmbito de aplicação e das implicações dos valores comuns 
europeus consagrados no artigo 2.° do Tratado da União Europeia (TUE) e do 
mecanismo correspondente de controlo e de sanções estabelecido no artigo 7.° do TUE;

  uma atualização da análise jurídica realizada nos documentos de trabalho anteriores, 
tendo em conta a muito recente adoção da Quarta Emenda à Lei Fundamental pelo 
Parlamento húngaro;

  um quadro que lista as leis que exigem uma maioria de dois terços e as leis cardinais 
na antiga Constituição e na Lei Fundamental da Hungria;

Por fim, tira algumas conclusões, que serão aprofundadas no próximo projeto de relatório. 

2. Uma metodologia baseada nos factos para abordar a resolução aprovada na sessão 
plenária de 16 de fevereiro de 2012

Na sua Resolução de 16 de fevereiro de 2012 sobre os recentes acontecimentos políticos na 
Hungria1, o Parlamento Europeu encarregou a sua Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, em cooperação com a Comissão Europeia, o Conselho da 
Europa e a Comissão de Veneza, de dar seguimento à questão de saber se as seguintes 
recomendações foram aplicadas e como, e de apresentar as suas conclusões num relatório:

- a total independência do poder judicial, assegurando, nomeadamente, que a Autoridade 
Nacional de Justiça, o Ministério Público e os tribunais em geral estejam livres de qualquer 
influência política e que o mandato dos juízes nomeados de forma independente não possa ser 
arbitrariamente reduzido;

- que a regulação do Banco Nacional Húngaro respeite a legislação europeia;

- que a independência institucional da proteção de dados e da liberdade de informação seja 
restaurada e garantida pela letra e pela aplicação da legislação pertinente;

- que o direito de o Tribunal Constitucional rever a legislação seja totalmente restaurado, 
nomeadamente o direito de revisão das leis orçamentais e fiscais;

- que a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação sejam garantidos pela letra e pela 
aplicação da Lei de Imprensa húngara, especialmente no que diz respeito à participação de 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//PT.
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representantes da sociedade civil e da oposição no Conselho de Comunicação Social;

- que a nova lei eleitoral responda aos padrões democráticos europeus e respeite o princípio da 
alternância política;

- que o direito de exercer oposição política de forma democrática seja assegurado, tanto no 
interior, como fora das instituições;

- que a lei sobre as igrejas e as confissões religiosas respeite os princípios básicos da liberdade 
de consciência e se abstenha de submeter o registo de igrejas à aprovação de uma maioria de 
dois terços no Parlamento húngaro.

Tendo em vista o respeito das missões de controlo e de acompanhamento mandatadas, foram 
elaborados quatro documentos de trabalho temáticos1 com base em avaliações jurídicas 
aprofundadas. Além disso, cada documento de trabalho foi coassinado pelo relator e por um 
relator-sombra de um grupo político diferente, demonstrando assim um amplo consenso entre 
as várias forças políticas relativamente à análise muito factual e objetiva levada a cabo nos 
documentos de trabalho.

Os comentários das autoridades húngaras sobre os vários documentos de trabalho foram tidos 
em consideração nas versões devidamente revistas destes documentos.

A Comissão LIBE foi autorizada pela Conferência dos Presidentes, em 27 de junho de 2012, a 
enviar uma delegação ad hoc a Budapeste, entre 24 e 26 de setembro de 2012, composta por 
oito deputados, representativa de todos os grupos políticos e dos deputados não inscritos. Os 
deputados húngaros da Comissão LIBE foram convidados a participar nas reuniões como
observadores.

Esta visita foi um passo importante para dar início ao diálogo entre as autoridades húngaras e 
o Parlamento Europeu.

Na fase preparatória, assim como durante a visita, a delegação do PE pôde contar com o total 
apoio das autoridades húngaras. A delegação agradece aos deputados à Assembleia Nacional 
húngara, aos membros do Governo húngaro, aos magistrados e a todas as personalidades, 
peritos, organizações e missões diplomáticas que fornecerem aos Deputados ao Parlamento 
Europeu informações e análises pormenorizadas.

3. Artigo 2.º do TUE e as suas implicações
O artigo 2.° do TUE consagra os valores sobre os quais se funda a União: «respeito pela 
dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e do 
                                               
1 Ver Documento de Trabalho n.º 1, sobre a situação dos Direitos Fundamentais: normas e práticas na Hungria 
(na sequência da resolução do PE de 16 de fevereiro de 2012) - Independência do poder judicial, Documento de 
Trabalho n.º 2, sobre a situação dos Direitos Fundamentais: normas e práticas na Hungria (na sequência da 
resolução do PE de 16 de fevereiro de 2012) – Princípios e direitos fundamentais, Documento de Trabalho n.º 3, 
sobre a situação dos Direitos Fundamentais: normas e práticas na Hungria (na sequência da resolução do PE de 
16 de fevereiro de 2012) – Legislação relativa à comunicação social, Documento de Trabalho n.º 4, sobre a 
situação dos Direitos Fundamentais: normas e práticas na Hungria (nos termos da resolução do PE de 16 de 
fevereiro de 2012) – Os princípios da democracia e o Estado de direito.
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respeito pelos direitos do Homem, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. 
Estes valores são comuns aos Estados-Membros, numa sociedade caracterizada pelo 
pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre 
homens e mulheres». 

O respeito e a promoção dos valores comuns europeus são, antes de mais, elementos 
essenciais da identidade da União Europeia e uma condição para aderir à UE. O artigo 49.° do 
TEU indica claramente que «qualquer Estado europeu que respeite os valores referidos no 
artigo 2.o e esteja empenhado em promovê-los pode pedir para se tornar membro da União»
(além de aderir à Convenção Europeia dos Direitos do Homem).

O respeito e a promoção dos valores comuns europeus são também uma condição para manter 
a totalidade das prerrogativas de membro, como confirmado pelo procedimento específico 
definido no artigo 7.° do TUE. O artigo 7.°, n.º 1, do TUE, atribui às instituições europeias o 
poder de verificar a existência de um risco manifesto de violação grave dos valores comuns 
referidos no artigo 2.o por parte de um Estado-Membro, assim como o poder de interagir 
politicamente com o país em causa a fim de evitar e corrigir violações, enquanto o objetivo 
final da medida estabelecida pelo artigo 7.°, n.ºs 2 e 3 é penalizar e corrigir uma violação 
grave e persistente dos valores comuns.

Os valores comuns europeus andam a par com o compromisso da UE em relação à 
diversidade, traduzido na obrigação de a União respeitar «a igualdade dos Estados-Membros 
perante os Tratados, bem como a respetiva identidade nacional», como refere o artigo 4.°, 
n.º 2, do TUE. No quadro dos Tratados, o respeito das «identidades nacionais» e dos 
«diferentes sistemas e tradições jurídicos dos Estados-Membros»1está intrinsecamente 
associado aos princípios da cooperação leal2, do reconhecimento mútuo3 e, portanto, da 
confiança mútua. Isto significa que um desvio (ou uma violação) dos valores comuns 
europeus por parte de um Estado-Membro não pode ser justificado pela aplicação de tradições
nacionais nem pela manifestação da identidade nacional, caso tal desvio resulte na 
deterioração dos princípios, que se encontram no centro da integração europeia, como o 
princípio de reconhecimento mútuo. Por conseguinte, uma remissão para o artigo 4.°, n.º 2, do 
TUE, só é possível se o Estado-Membro respeitar os valores listados no artigo 2.° do TUE. 
Por outras palavras, o respeito de valores fundamentais comuns é uma condição indispensável 
para garantir o reconhecimento mútuo efetivo (tal como explicitamente consagrado, por 
exemplo, nos artigos 81.° e 82.° do TFUE) e a cooperação transfronteiriça construída com 
base na confiança mútua relativamente ao respeito do mesmo conjunto de valores 
fundamentais, e criando, assim, uma área comunitária de liberdade, segurança e justiça, 
genuína e operacional.

Além do mais, o respeito dos valores fundamentais comuns é uma condição indispensável 
para o respeito da essência da cidadania da União4. De facto, como esclarecido pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), os valores comuns europeus
constituem o núcleo duro dos direitos associados ao estatuto de cidadão da UE, 
                                               
1 Ver artigo 67.° do TFUE.
2 Artigo 4.º, n.º 3, do TUE.
3 Artigos 81.º e 82.º do TFUE.
4 Para obter explicações pormenorizadas acerca desta afirmação, ver o Documento de trabalho n.º 2 sobre a 
situação dos Direitos Fundamentais:  normas e práticas na Hungria (na sequência da resolução do PE de 16 de 
fevereiro de 2012) – Princípios e direitos fundamentais.
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independentemente das diferenças políticas e culturais inerentes à identidade nacional1.

Por último, a credibilidade da própria União perante países terceiros, fundada na seriedade 
com a qual a União encara os aspetos relativos aos direitos democráticos e fundamentais dos 
seus valores, seria colocada em risco se os Estados-Membros fossem incapazes ou se 
recusassem a cumprir as normas que definiram para eles próprios.

À luz do que precede, é óbvio que a proteção dos valores comuns europeus se aplica tanto a 
situações transfronteiriças como a situações domésticas, o artigo 2.° do TUE não estando 
sujeito às limitações do artigo 51.°, n.º 1, da Carta2, e o artigo 7.° do TUE não se cingindo aos 
domínios temáticos abrangidos pelo direito da UE. Este raciocínio é confirmado pelo facto de 
o TJUE referir o «gozo efetivo do essencial dos direitos associados ao estatuto de cidadão da 
União», mesmo numa situação meramente interna.3

Além do mais, o respeito dos direitos das pessoas pertencentes a minorias é explicitamente 
reconhecido como pertencente aos valores referidos no artigo 2.°. Nos termos do artigo 3.° do 
TUE, a União compromete-se a promover esses valores e a combater a exclusão social e a 
discriminação e, a este fim, criou um quadro jurídico para lutar contra a discriminação, o 
racismo e a xenofobia4. É, por conseguinte, exigido aos governos dos Estados-Membros que 
apliquem legislações nacionais que proíbam discriminações. No entanto, a legislação não 
pode, por si só, concretizar o objetivo de criar uma sociedade livre de discriminações. As 
autoridades dos Estados-Membros têm a obrigação positiva de agir para evitar violações 
destes direitos e não podem permanecer neutra nesta questão.

A responsabilidade dos Estados-Membros de garantir que são respeitados os direitos humanos 
de todos, independentemente das suas etnias ou crenças, abrange todos os níveis da 
administração pública, assim como as autoridades responsáveis pela aplicação da lei, e 
implica também promover a tolerância e denunciar fenómenos como discursos de ódio no 
domínio público.

Recentemente, alguns casos de declarações públicas antissemitas e anti-Roma, assim como a 
atribuição do prémio nacional de jornalismo, suscitaram graves preocupações quanto à 
intolerância e ao racismo na Hungria. O racismo foi uma praga na história da Europa:  a 
União não pode permanecer silenciosa, nem os governos nacionais podem permanecer 
inativos perante tais factos.

4. O impacto da Quarta Emenda à Lei Fundamental
Em 11 de março de 2013, o Parlamento húngaro adotou a Quarta Emenda à Lei Fundamental, cuja 
proposta foi apresentada em 8 de fevereiro de 2013 sob a forma de uma iniciativa individual de 
                                               
1 Ver processo C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano, no qual o Tribunal de Justiça da União Europeia sustentou que 
«o artigo 20.° TFUE obsta a medidas nacionais que tenham o efeito de privar os cidadãos do gozo efetivo do 
essencial dos direitos conferidos pelo seu estatuto de cidadão da União».
2 Motivo pelo qual o TJUE interpreta a aplicação do direito da UE em sentido lato – ver, por exemplo, o 
processo C-260/89, ERT.
3 Ver, neste contexto, o processo C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Decisão-Quadro 2008/913/JAI do Conselho, relativa à luta por via do direito penal contra certas formas e 
manifestações de racismo e xenofobia (JO L 328 de 6.12.2008, p. 55).
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um deputado1. A emenda foi adotada por 265 votos a favor, 11 contra e 33 abstenções. Foi 
assinada pelo Presidente do Parlamento em 18 de março e pelo Presidente da Hungria em 25 de 
março. Foi publicada no Jornal Oficial da Hungria no mesmo dia.2

A Constituição, com apenas um ano foi, por conseguinte, alterada por uma emenda de 9 páginas, 
que contém 22 artigos. Tal ocorreu apesar de um pedido do Secretário-Geral do Conselho da 
Europa, Thorbjørn Jagland, de adiamento da adoção da emenda, até que fosse analisada pela 
Comissão para a Democracia Através do Direito (Comissão de Veneza)3.

Numa declaração conjunta emitida no dia da adoção da Quarta Emenda à Lei Fundamental, o 
Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, e Thorbjørn Jagland, manifestaram as 
preocupações da Comissão Europeia e do Conselho da Europa quanto ao respeito do princípio do 
Estado de Direito4. A administração norte-americana manifestou as mesmas preocupações 
relativamente à adoção da Lei Fundamental e às suas alterações.5

O principal objetivo da proposta de Quarta Emenda à Lei Fundamental é integrar no texto da 
Lei Fundamental todas as disposições transitórias – com exceção daquela que exige o registo 
dos eleitores – que foram anuladas pelo Tribunal Constitucional da Hungria em 28 de 

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
2 http://www.magyarkozlony.hu/. Vol. 49 de 2013.
3http://www.coe.int/fr/web/secretary-general/home/-/asset_publisher/hr4DDZ5cshvP/content/secretary-general-
calls-upon-hungarian-government-and-parliament-to-postpone-vote-on-constitutional-
amendments;jsessionid=7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728?redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%
2Ffr%2Fweb%2Fsecretary-
general%2Fhome%3Bjsessionid%3D7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728%3Fp_p_id%3D101_INSTAN
CE_hr4DDZ5cshvP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id
%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
4 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/03/20130312_1_pt.htm; 
http://www.reuters.com/article/2013/03/11/us-hungary-constitution-vote-eu-idUSBRE92A0V520130311
Ver também a análise de Kim Lane Scheppele, Professor de Princeton, audição da Comissão norte-americana 
para a segurança e cooperação na Europa (Comissão de Helsínquia), 19 de março de 2013 -
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-the-helsinki-
commission-hearing-on-hungary-full-text/.
5 Ver, por exemplo, a declaração de Brent Harley, Vice-Secretário de Estado norte-americano, audição da 
Comissão norte-americana para a segurança e cooperação na Europa (Comissão de Helsínquia), 19 de março de 
2013: «Antes de a antiga Secretária de Estado Clinton ter visitado a Hungria, em junho de 2011, tomámos 
conhecimento da controversa lei húngara da comunicação social e de uma nova Constituição – que em húngaro 
se chama Lei Fundamental – da qual algumas partes suscitaram preocupações entre observadores neutros. Em 
ambos os casos, tivemos preocupações quanto ao conteúdo assim como ao processo graças ao qual foram 
aprovadas. No caso de algo tão fundamental quanto uma constituição ou lei com repercussões sobre a liberdade 
de imprensa, o processo deve conduzir a um consenso baseado numa ampla amostra representativa de diversos 
setores da sociedade, e não refletir apenas as opiniões da coligação no poder.  A celeridade com a qual estas 
leis foram preparadas e aprovadas, e a ausência de consulta séria dos diferentes setores da sociedade, não 
honrou o espírito democrático que o povo húngaro há muito abraçou. Por esta razão, quando a Secretária de 
Estado Clinton visitou Budapeste em 2011,exortou a Hungria a demonstrar «um verdadeiro empenhamento na 
independência do poder judicial, uma imprensa livre e transparência governamental». Ficámos animados 
quando, no início do ano, o Tribunal Constitucional da Hungria proferiu vários acórdãos que suprimiram 
legislação controversa. Este facto demonstrou que o Tribunal podia agir como um controlo eficaz do governo. 
Infelizmente, a reação do Governo húngaro voltou a pôr em causa o seu empenhamento em prol do sistema de 
freios e contrapesos e da independência institucional. O Governo preparou e rapidamente fez aprovar uma nova 
emenda constitucional, da qual algumas partes reinstauraram leis que o Tribunal acabava de suprimir. Mais 
uma vez, o processo foi precipitado e padeceu da falta de consulta alargada da sociedade. Além disso, o 
Governo húngaro ignorou os apelos do Departamento de Estado, da Comissão Europeia e do Conselho da 
Europa – assim como de muitas ONG húngaras conceituadas e não partidárias – para que enveredasse por um 
processo deliberativo mais cuidadoso e que permitisse aos peritos da Comissão de Veneza analisar a emenda.»



DT\932303PT.doc 7/27 PE508.190v01-00

PT

dezembro de 2012 por razões processuais (Decisão n.º 45/2012). Não obstante o facto de as 
medidas transitórias terem sido anuladas por motivos formais e processuais, e de o Tribunal 
ter solicitado ao Parlamento que «proceda à revisão dos assuntos regulamentares das 
disposições não transitórias anuladas, e [...] que decida sobre aquelas que requerem nova 
regulamentação, e a que nível das fontes de direito», o Tribunal proferiu igualmente um 
acórdão claro sobre o aspeto substantivo e deliberou quanto à prática que consiste em 
neutralizar um controlo jurídico abrindo a Constituição: 

«A legalidade constitucional não tem apenas requisitos de validade processuais, formais e de direito 
público, mas também requisitos substanciais. Os critérios constitucionais de um Estado democrático de 
direito são, simultaneamente, valores constitucionais, princípios e liberdades democráticas 
fundamentais consagrados em tratados internacionais e aceites e reconhecidos por comunidades de 
Estados democráticos de direito, assim como o ius cogens, que se assemelha parcialmente ao 
anteriormente referido. Conforme apropriado, o Tribunal Constitucional pode até examinar a livre 
aplicação e a constitucionalização dos requisitos substanciais, garantias e valores de Estados 
democráticos de direito. Nos Estados democráticos de direito, as constituições têm normas e requisitos 
substanciais e processuais constantes. Os requisitos substanciais e processuais constitucionais não 
podem ser definidos, na era da Lei Fundamental, a um nível inferior ao definido no tempo da 
Constituição (Ato). Os requisitos de um Estado constitucional de direito continuam a ser requisitos 
aplicados constantemente no presente e são programas para o futuro. O Estado constitucional de direito 
é um sistema de valores, princípios e garantias constantes. O nível dos valores, princípios e garantias, 
quando adotados num Estado constitucional de direito, não pode ser diminuído, e deve ser exigido que 
sejam aplicados de forma tão rigorosa como anteriormente. " 1

Apesar desta decisão, a Quarta Emenda à Lei Fundamental incorpora, automaticamente, como 
acima referido, todas as disposições transitórias anuladas, à exceção de uma, assim como 
outras disposições anteriormente anuladas2. 

                                               

1 Decisão n.º 45/2012, ponto IV.7, ver: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 As regras introduzidas incluem:

- as disposições sobre o ex-Partido Comunista incluindo a não-aplicação da regra de caducidade dos crimes 
graveis cometidos na ditadura comunista (Artigo 3.º da emenda, que acrescenta um novo artigo U à parte dos 
«Princípios fundamentais» da Lei Fundamental – anterior Preâmbulo e artigos 1.º a 4.º das disposições 
transitórias), que podem originar questões sensíveis quanto ao respeito da presunção de inocência, direito à 
propriedade, legalidade e até mesmo liberdade de expressão, como demonstrado na jurisprudência passada do 
TEDH (ver, por exemplo, Korbely contra Hungria, a. n.º 9174/02, Acórdão de 19 de setembro de 2008, Vajnai 
contra Hungria,  a. n.º 33629/06, 8 de julho de 2008, ou Fratanoló contra Hungria,  a. n.º 29459/10, Acórdão de 
3 de novembro de 2011). Não questionando o direito moral de condenar, em absoluto, o antigo regime totalitário 
comunista na Hungria e as graves injustiças que causou, todas as medidas jurídicas contra indivíduos (medidas 
de direito penal ou outras) devem respeitar plenamente o Estado de Direito, numa democracia;

- o poder do Parlamento de elaborar a lista de igrejas oficialmente reconhecidas (artigo 4.º da emenda -
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Além do mais, a Quarta Emenda à Lei Fundamental contém pelo menos duas cláusulas 
relativas ao Tribunal Constitucional que suscitam graves preocupações.

De acordo com a primeira disposição, o Tribunal Constitucional só pode controlar a Lei 
Fundamental, e quaisquer emendas à mesma, quanto à conformidade com os requisitos 
processuais definidos na Lei Fundamental no que respeita à sua adoção e promulgação (artigo 
2.° e artigo 12.º, n.º 3, da emenda). Assim, o Tribunal Constitucional húngaro não poderá, no 
futuro, controlar a substância de qualquer emenda constitucional e a compatibilidade 
substantiva de emendas constitucionais com princípios constitucionais fundamentais. Conclui-
se que a Lei Fundamental estará aberta a qualquer alteração, independentemente do seu 
conteúdo1. 

Após a adoção da Quarta Emenda à Lei Fundamental, o Tribunal Constitucional húngaro já 
não é o órgão supremo de proteção constitucional2, tendo o Parlamento, a partir de agora, o 
direito de alterar a Lei Fundamental como entender, mesmo nos casos em que as suas 
emendas constitucionais contradigam outras regras ou princípios constitucionais. Será inútil 
dizer que esta transferência de poderes nos assuntos constitucionais, em benefício do 
Parlamento e em detrimento do Tribunal Constitucional, prejudica severamente o princípio de 
separação dos poderes e um sistema de freios e contrapesos que funcione corretamente, 
corolários fundamentais do Estado de Direito. A história europeia mostra claramente que a 
verdadeira democracia, baseada no Estado de Direito, não significa apenas uma maioria 
parlamentar (uma vez que uma maioria poderia, eventualmente, destruir a democracia) mas 
consiste num equilíbrio delicado entre a opinião maioritária e o respeito das minorias e dos 
direitos fundamentais do indivíduo3, atribuindo um papel importante aos tribunais nesta 
matéria, em igualdade com o legislador. Num sistema democrático, qualquer ataque contra o 
poder judicial ou limitação da sua independência constitui um ataque direto contra a república 
democrática enquanto tal, como referido por A. de Tocqueville na sua análise do conceito de 
separação dos poderes nos Estados Unidos (a sua célebre obra «Da Democracia na 
América»). Numa democracia baseada no Estado de Direito, as decisões do Tribunal 
Constitucional não devem, em princípio, ser contornadas através de alterações à Constituição, 
pois o legislador democrático moderno não é omnipotente em termos de alterações 
                                                                                                                                                  
anteriormente artigo 21.º, n.º 1, das disposições transitórias);

- o poder do Parlamento de determinar,  em virtude de um ato cardinal, regras detalhadas sobre os direitos das 
nacionalidades que vivem na Hungria e os requisitos do reconhecimento como nacionalidade (artigo 9.º da 
emenda - anteriormente artigo 21.º, n.º 2, das disposições transitórias);

- o poder do presidente do Gabinete Judicial Nacional de designar outros tribunais que não o tribunal geral 
competente para determinados processos para garantir «a atribuição de processos num prazo razoável» (artigo 
14.º da proposta - anteriormente artigo 11.º, n.ºs 3 e 4 ,das disposições transitórias), uma vez que a possibilidade 
levanta sérias preocupações legais sobre a possibilidade de influência política no trabalho dos tribunais;

- a extensão da restrição do controlo judicial das leis orçamentais e financeiras durante um período indefinido 
(artigo 17.º, n.º 1, da emenda).

1 A jurisprudência estabelecida do Tribunal tem sido no sentido de controlar apenas alterações constitucionais 
com fundamento processual, mas esta prática baseava-se mais numa autolimitação do Tribunal e não numa 
proibição constitucional.
2 László Sólyom, «Separation of powers terminated in Hungary», publicado em Népszabadság, 11 de março 
2013. http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege. László Sólyom foi o primeiro Presidente do 
Tribunal Constitucional húngaro (1990-1998) e Presidente da República (2005-2010).
3 Ver, por exemplo, o acórdão do Tribunal Constitucional Federal alemão, BVerfGE 5, 85, de 17 de agosto de 
1956.
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constitucionais mas está limitado pelo quadro da conservação da essência democrática, pelo 
Estado de Direito (especialmente em termos de doutrina da separação dos poderes) e pelos 
direitos fundamentais.
De acordo com a segunda disposição da Quarta Emenda à Lei Fundamental, relativa ao 
Tribunal, os acórdãos do Tribunal Constitucional tomado antes da entrada em vigor da Lei 
Fundamental é revogado. Esta disposição entende-se, no entanto, «sem prejuízo dos efeitos 
legais resultantes desses acórdãos»1 (artigo 19.°, n.°2, da emenda). Ou seja, a Quarta Emenda 
à Lei Fundamental apaga 20 anos de jurisprudência constitucional que contém «requisitos 
constitucionais sobre legislação futura, tratados de princípio, interpretações e esclarecimentos 
de conceitos – em outras palavras, todo um sistema que repousa numa fundação de 
princípio»2, incluindo qualquer possível jurisprudência que afete a aplicação do direito 
comunitário. É importante recordar, a este respeito, que muitos princípios constitucionais de 
direito húngaro se baseiam unicamente na jurisprudência do Tribunal. Por exemplo, além das 
obrigações nos termos do direito internacional, a base jurídica nacional para a inexistência da 
pena de morte é o Acórdão n.º 23/1990 do Tribunal Constitucional. Nesta matéria, o atual 
Governo húngaro referiu-se a esta jurisprudência quando criticado pela ausência de 
disposições explícitas sobre a proibição da pena de morte na nova Lei Fundamental.3 Por 
conseguinte, a Quarta Emenda à Lei Fundamental e este tipo de declarações são claramente 
contraditórios. Além disso, a emenda conduz a outro resultado que parece ser paradoxal. Nos 
termos do artigo R, n.º 3, da Lei Fundamental, as suas disposições devem ser «interpretadas 
em conformidade com [...] as realizações da nossa constituição histórica». Em virtude da 
Quarta Emenda à Lei Fundamental, uma lei ou acórdão de um tribunal datada, por exemplo, 
do século XIX, ou anterior, pode ser vista como uma «realização» da constituição histórica 
para fins de interpretação constitucional autêntica, enquanto que a jurisprudência 
constitucional das duas últimas décadas, adotada num quadro democrático respeitando os 
direitos fundamentais, é suprimida do sistema jurídico. Nesta matéria, foi salientado por 
alguns comentadores que qualquer remissão ou comparação por parte do Governo húngaro 
com características semelhantes noutros sistemas nacionais é enganadora, se retirada do 
contexto global. Normalmente, um instrumento jurídico constitucional ou característica 
jurídica funciona de forma mais benéfica e coerente se resultar da evolução e da tradição 
jurídica (incluindo debate público e eventuais correções por parte dos tribunais) do que se for 
imposto abruptamente. 

Por fim, a Quarta Emenda à Lei Fundamental restringe um determinado número de direitos 
fundamentais, apesar de o Tribunal Constitucional ter previamente declarado que tais 
limitações são inconstitucionais:

- a liberdade de expressão não pode ser exercida com o propósito de violar a dignidade da 
nação húngara (e de outras comunidades, como minorias étnicas, raciais ou religiosas), norma 
já declarada inconstitucional pelos Acórdãos n.º 30/19924 e n.º 18/20045 (artigo 5.º, n.º 2, da 
emenda), sendo que a noção de «nação húngara» não oferece um grau suficiente de certeza 

                                               
1 Ou seja, a consequência da emenda é que as leis anuladas não voltarão a produzir efeitos.
2 Sólyom, ibidem.
3 Ver os comentários do Governo húngaro ao segundo documento de trabalho LIBE sobre princípios e direitos 
fundamentais (DT/906320), de 6 de setembro de 2012.
4 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf

5 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf
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jurídica e coloca questões quanto à compatibilidade com o artigo 10.°, CEDH; a esse respeito, 
cumpre salientar a jurisprudência do TEDH relativamente a um conceito semelhante utilizado 
em direito turco («turquismo», ou «nação turca») que segundo o TEDH era «demasiado vasto 
e vago e, assim, a disposição constitui uma ameaça contínua ao exercício do direito à 
liberdade de expressão. Por outras palavras, a formulação da disposição não permite que os 
indivíduos adaptem a sua conduta ou prevejam as consequências dos seus atos» (ver Altug 
Taner Akçam contra Turquia, a. n.º 27520, Acórdão de 25 de outubro de 2011; ver também 
Dink contra Turquia, a. n.ºs 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 e 7124/09, Acórdão de 14 
de setembro de 2010);

- em virtude de uma Lei do Parlamento, o apoio financeiro a estudos superiores pode ser 
sujeito à participação no emprego durante um período definido ou ao exercício de atividades 
empresariais durante um período definido, regulado pela legislação húngara (artigo 7.° da 
emenda), norma já declarada inconstitucional por motivos formais pelo Acórdão 32/20121 do 
Tribunal Constitucional;
- uma Lei do Parlamento ou uma postura local podem declarar ilegal a estadia numa zona 
pública a título permanente a fim de proteger a ordem pública, a segurança pública, a saúde 
pública e os valores culturais (artigo 8.° da emenda); tais definições foram já declaradas 
inconstitucionais pela Decisão n.º 38/2012 2 e levantam questões jurídicas sérias sobre a 
criminalização de um estatuto enquanto tal e não dos atos de uma pessoa;
A emenda acrescenta igualmente uma disposição segundo a qual «os laços familiares devem 
basear-se no casamento e na relação entre pais e filhos» (artigo 1.° da emenda). Esta 
definição, anteriormente incluída no artigo 7.° da Lei CCXI de 2011 sobre a proteção das 
famílias, foi anulada pelo Tribunal no Acórdão n.º 43/2012.
A introdução de regras previamente declaradas inconstitucionais confirma de novo que a 
Quarta Emenda à Lei Fundamental não é uma mera emenda técnica da Lei Fundamental3, 
como defendido pelas autoridades húngaras, mas sim «a introdução furtiva de uma nova 
constituição com uma identidade diferente»4.

5. Considerações finais 
O relator agradece a todos os Deputados da Comissão LIBE e, em especial, aos 
representantes dos grupos políticos que coassinaram os anteriores documentos de trabalho. 
Não obstante a sensibilidade da questão submetida a exame, desenvolveu-se um ambiente de 
trabalho construtivo graças ao espírito muito cooperativo dos representantes.
O relator salienta que o processo em curso diz respeito à Hungria, mas que não se limita à 
Hungria. Diz respeito à Europa, à sua reconstrução democrática e ao seu desenvolvimento 
após a queda dos regimes totalitários do século XX. Diz respeito à família europeia, aos seus 
valores e normas comuns, à sua inclusividade e capacidade de dialogar. Diz respeito à 

                                               
1 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
2 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
3 Carta de Tibor Navracsics, Vice-Primeiro Ministro da Hungria, ao Secretário-Geral do Conselho da Europa, em 
7 de março de 2013, e carta de János Martonyi, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, aos Ministros 
dos Negócios Estrangeiros dos Estados-Membros da União Europeia, em 8 de março de 2013.
4 László Sólyom, "Separation of powers terminated in Hungary", publicado em Népszabadság, 11 de março 
2013. http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege



DT\932303PT.doc 11/27 PE508.190v01-00

PT

necessidade de aplicar Tratados a que todos os Estados-Membros aderiram voluntariamente. 
Diz respeito à entreajuda e à confiança mútua que a União, os seus cidadãos e 
Estados-Membros devem demonstrar para fazer destes Tratados não apenas palavras escritas 
no papel mas sim a base jurídica de uma verdadeira Europa, justa e aberta, que respeite os 
direitos fundamentais. Diz respeito a uma União que não é apenas uma «união de 
democracias» mas uma «União de democracia», baseada no respeito dos direitos humanos, 
do Estado de Direito e das sociedades pluralistas.
O projeto de relatório que o relator vai submeter a apreciação visará criar um quadro para tal 
diálogo, enquanto contribuição para o respeito do Estado de Direito e dos direitos 
fundamentais consagrados no artigo 2.° do TUE. Terá em devida conta os acontecimentos 
recentes, as análises esperadas da Comissão Europeia assim como do Conselho da Europa. 
O relator sugerirá, numa etapa seguinte deste processo aberto, a abertura da possibilidade de 
o Governo húngaro apresentar as suas observações e comentar o projeto de relatório.
A história da Europa não foi perfeita e, em muitos casos, foi até trágica. Os povos da Europa 
foram muito frequentemente abandonados ou expostos a tratamentos desleais ou injustos. 
Durante o decorrer deste exercício, foi muitas vezes assinalado à Comissão LIBE que, no 
passado, a Europa foi incapaz de agir face a graves injustiças ou violações dos direitos 
humanos. É verdade: a União baseia-se, historicamente, numa consciência histórica deste 
facto, o que levou os Estados-Membros a construírem a base jurídica necessária para o 
corrigir.

Foi também assinalado que pode haver um perigo, no presente como no futuro, de a União 
recorrer a uma «dualidade de critérios» se as suas instituições se concentrarem apenas num 
determinado Estado-Membro onde existe um risco para os direitos fundamentais e não 
tiverem em conta problemas semelhantes noutros Estados-Membros. O mesmo aconteceria, 
com certeza, se a União optasse por permanecer inativa, violando as suas obrigações ao 
abrigo dos Tratados. É importante que a União se prepare para executar as suas obrigações,
decorrentes dos Tratados, em matéria de democracia, direitos fundamentais e Estado de 
Direito, procurando simultaneamente garantir que não haja tratamento injusto dos seus 
cidadãos ou qualquer risco de dualidade de critérios entre os seus Estados-Membros. O 
relator, com o apoio de toda a Comissão LIBE, desenvolveu importantes esforços para 
garantir que evitaria esses riscos nos documentos de trabalho, e o próximo relatório 
apresentará algumas recomendações às instituições europeias relativamente a ações futuras 
em tais matérias. 
A promessa europeia implícita nas revoluções democráticas do último século, e 
particularmente o espírito das revoluções de 1989, é que o destino de cada Estado-Membro é 
um assunto que interessa a todos, dado que os direitos fundamentais de cada cidadão 
europeu são assunto de preocupação para todos os cidadãos europeus e que o respeito dos 
direitos de todos os seres humanos são a fundação da União entre todos nós. Daí o lema 
Unida na Diversidade, que a União Europeia adotou em 2000. Este lema implica que 
controlos e contrapesos, separação de poderes e Estado de Direito se sejam aplicados a todos 
os níveis, tanto a nível da União como a nível local. Unidade e diversidade são duas faces da 
mesma moeda. Estes são também os princípios que a União e os seus Estados-Membros 
tornaram explícitos nos Tratados, reformados pelo Tratado de Lisboa e em vigor desde 
dezembro de 2009, particularmente mas não exclusivamente nos artigos relativos aos 
valores da União (artigo 2.° do TUE). Os seus objetivos incluem também uma obrigação 
proativa de promover os valores da União (artigo 3.° do TUE), os princípios de igualdade de 
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todos os Estados-Membros perante os Tratados, o respeito das identidades nacionais dos 
Estados-Membros, assim como o princípio de cooperação leal entre os Estados-Membros e a 
União (artigo 4.° do TUE), as competências da União (artigo 5.° do TUE), as disposições da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (artigo 6.° do TUE) e as medidas a 
adotar em caso de risco manifesto de violação grave dos valores da União (artigo 7.° do 
TUE).

Em tempo de profunda crise económica e social, poderá ser fácil ceder à tentação de ignorar 
questões institucionais como a efetividade da separação dos poderes num Estado-Membro 
Para além das políticas económicas, financeiras e sociais serem fundamentais para o bem-
estar dos cidadãos, a credibilidade e a robustez das instituições, embora à primeira vista 
menos óbvias, desempenham igualmente um papel decisivo. 
Em virtude do princípio da cooperação leal, a União e os Estados-Membros respeitam-se e 
assistem-se mutuamente no cumprimento das missões decorrentes dos Tratados. (...) Os 
Estados-Membros facilitam à União o cumprimento da sua missão e abstêm-se de qualquer 
medida suscetível de pôr em perigo a realização dos objetivos da União. 

Artigo 4.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia.
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Table 1
Laws requiring two-thirds majority and cardinal laws in the old Constitution and the Fundamental Law of Hungary ― based on subject 
matters covered1

Constitution2 Fundamental Law Notes
1. EU Treaties and their ratification: Article 2/A EU Treaties and their ratification: Article E(4)

"The authorisation for expressing consent to be 
bound by an international treaty referred to in 
paragraph (2) shall require the votes of two-thirds of 
all Members of Parliament."

Still requires a two-thirds supermajority (two-thirds 
of the component Members of Parliament)

2. Act on legislation: Article 7/A(4)
"(4) A majority of two-thirds of the votes of the 
Members of Parliament present shall be required for 
passing a law on legislation."

―

3. Detailed regulation concerning state of emergency The forms and detailed regulation of military service 
(Art. XXXI(3)), some of the institutional rules on the 
defence forces (Art. 45(5)), detailed rules to be 
applied under any special legal order (Art. 54(4)

in spite of different formulation the subject matter is 
unaltered

4. Remuneration of Members of Parliament; legal 
status of Members of Parliament

Public offices that cannot be held by Members of 
Parliament and other cases of conflict of interest 
(Art. 4(2)), remuneration and legal status of 
Members of Parliament (Art. 4(5))

The scope of the subject matter is unaltered

5. National referenda and people's initiatives ―
6. Remuneration, privileges and reimbursement the 

President of the Republic is entitled to
The detailed rules on the status of the President and 
his remuneration (Art. 12(5))

7. Structure and functioning of the Constitutional Court The detailed rules on the competencies, structure and 
functioning of the Constitutional Court

                                               
1 The source of the table: András Jakab, Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei [The come into being and practical consequences of the new Fundamental 
Law], HVG-Orac, Budapest 2011, p. 173-176.
2 The English version of the previous Constitution can be found among others at:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190398
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8. Ombudsmen ―
9. The structure and the basic principles of the 

functioning of the State Audit Office
The detailed rules on the structure and the 
functioning of the State Audit Office (Art. 43(4))

10. In all matters in connection with European 
integration, the detailed rules governing the 
oversight powers of Parliament or its committees, 
the relationship between Parliament and the 
Government, and the Government’s obligation to 
disclose information

―

11. The law on the Police and on the use of special 
investigative means and techniques, and on the 
detailed regulations pertaining to issues of national 
security.

The detailed rules of the organisation and operation 
of the police and the national security services, the 
rules of the use of covert operative means and 
methods as well as the rules relating to national 
security activities (Art. 46(6))

12. Law on local governments The rules relating to local government (Art. 31(3)
13. The structure and administration of the courts, the 

legal status and the remuneration of judges
The detailed rules of the organisation and 
administration of courts and the legal status and 
remuneration of judges (Art. 25(7))

14. Law on the Public Prosecution Service and on the 
legal status of Public Prosecutors.

The detailed rules of the organisation and operation 
of the Prosecution Service, of the legal status of the 
Prosecutor General and of public prosecutors, as 
well as their remuneration (Art. 29(7))

15. The right to move freely ―
16. The right to choose one's place of residence ―
17. Protection of personal data and access to data of 

public interest
An independent authority set up by a cardinal Act 
shall supervise the enforcement of the right to the 
protection of personal data and of the right to access 
data of public interest (Art. VI(3))

Only the rules concerning the organisation of the 
authority requires law adopted by two-thirds 
majority. The rules concerning the basic right itself 
do not (narrower subject matter).

18. The law on the freedom of belief and religion The detailed rules relating to churches (Art. VII(3)) Only the organisational aspects are regulated 
(narrower subject-matter).

19. The law on the freedom of the press, the basic 
principles on media contents, and the law on the 
supervision of media services

The detailed rules relating to the freedom of the 
press and to the organ supervising media services, 
press products and the info-communications market

The organ supervising the info-communications 
market is included (broader subject-matter).

20. Right of assembly ―
21. Right to establish organizations ―
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22. The financial management and operation of political 
parties

The detailed rules for the operation and financial 
management of political parties (Art. VIII(4))

23. Right to asylum ―
24. Rights of national and ethnic minorities; election of 

representatives to their self-government
The detailed rules relating to the rights of 
nationalities living in Hungary, as well as those 
relating to the election of their local and national 
self-governments (Art. XXIX),
the participation in the work of Parliament of 
nationalities living in Hungary (Art. 2(2))

Broader subject-matter, it includes the participation 
of nationalities living in Hungary in the work of 
Parliament.

25. Citizenship Citizenship (Art. G(4)
26. Right to strike ―
27. Provisions for the election of Members of 

Parliament, Members of the European Parliament 
and members of representative bodies of local 
governments and mayors.

Election of members of Parliament (Art. 2(1)), local 
elections (Art. 35(1))

The election of the Members of European 
Parliament does not require two-thirds majority.
(narrower subject-matter).

28. The law on the Coat of Arms and National Flag of 
the Republic of Hungary and the use thereof

The detailed rules for the coat of arms and the flag, 
as well as the state decorations (Art. I)(4))

State decorations are also included: more extended 
subject-matter. (So far the rule has been the two-
thirds supermajority, i.e. the two-thirds of the 
component Members of Parliament; currently only 
the two-thirds of the members of Parliament present 
required.

29. ― The protection of families
(Art. L(3))

30. ― The provisions ensuring regular sittings of 
Parliament (Art. 5(8))
The inquiry activities of parliamentary committees 
and the obligation to appear before such committees 
(Art. 7(3))

31. ― Establishment of autonomous regulatory organs for 
the performance of certain tasks and the exercise of 
certain competences belonging to the executive 
branch (Art. 23(1))

(Not an independent subject matter.)

32. ― The requirements for preserving and protecting 
national assets, as well as for the responsible 
management thereof (Art. 38(1))
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The scope of the exclusive property and of the 
exclusive economic activities of the State, as well as 
the limitations and conditions of the alienation of 
national assets of outstanding importance for the 
national economy (Art. 38(2))

33. ― The basic rules for the sharing of public burdens and 
for the pension system (Art. 40)

34. ― The detailed rules of the organisation and operation 
of the National Bank of Hungary (Art. 41(5))

35. The rules relating to the organ supervising the 
financial intermediary system (Art. 42)

36. ― The detailed rules of the operation of the Budget 
Council (Art. 44(5))

Subject-matters in total
28

Subject-matters in total
26
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Table 2
Cardinal laws tabled or adopted since the adoption of the new Fundamental Law ― based on individual pieces of legislation1

N° of 
Documen

t

Title of the legal proposal 
handed in

N° of the act adopted Availability of acts adopted
(Hungarian version of the texts)

Notes

Proposals for Cardinal Acts, all provisions of which require a two-thirds majority

1. T/3109 On the State Audit Office Act LXVI of 2011 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hite
les/mk11069.pdf

Tabled by the Committee for Economic and IT Affairs 
on 09/05/2011;
Enacted: 24 June 2011

2. T/4424 On the Constitutional Court Act CLI of 2011 http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/
MK11136.pdf

Tabled by the Committee for Constitutional Affairs on
3/10/2011;
Enacted: 21 November 2011

3. T/5006 On the election of Members 
of Parliament

Act CCIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11165.pdf Tabled as an individual member's bill on 20/11/2011;
Enacted: 30 December 2011

4. T/5128 On the protection of 
families

Act CCXI of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/11546 Tabled as an individual member's bill on 2 December 
2011 by 4 individual MPs, all belonging to the 
Christian Democratic People's Party.
Enacted: 31 December 2011

5. T/5315 On the freedom of belief 
and religion, and the status 
of  churches

Act CCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11166.pdf Tabled as an individual member's bill on 21 December 
2011 with proposal for urgency.
On 23 December 2011 the Speaker of the House Mr. 
László Kövér proposed to derogate from the Standing 
Orders by placing the votes on the amendments and 
the final vote on 30 December 2011.
Enacted: December 31, 2011.

6. T/5839 On the modification of the 
Act CCVI of 2011 on the 
freedom of belief and 

Act VII of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/12126 Tabled by the Committee for Human Rights on 10 
February 2012.
Enacted: February 29, 2012.

                                               
1 State of play on 28 October 2012. Source: homepage of the Hungarian Parliament (http://www.mkogy.hu/fotitkar/sarkalatos/benyujtott.htm).
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religion, and the status of  
churches

7. T/3507 On the freedom of belief 
and religion, and the status 
of  churches

Act C of 2011
repealed by the 
Constitutional Court 
Decision 164/2011 (XII.
20.)

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/h
iteles/MK11085.pdf

Tabled as an individual member's bill by members 
belonging to the Christian Democratic People’s Party:
on June 14, 2011
Enacted: July 19, 2011
Note: the proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary session between June 16 and July 11, 
2011 received the eligible number of signatures.

Proposals for Cardinal Acts, specific provisions of which have to be adopted by simple majority

8. T/3478 On defence, the defence 
forces and the introduction 
of measures during special 
legal order

Act CXIII of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
9926

Tabled by the Government (Minister of Defence): June 
10, 2011
Urgency
Enacted: July 27, 2011
June 10, 2011: Proposal for urgency (Adopted: June 14)

9. T/3497 On the legal status and 
remuneration of the 
President of the Republic

Act CX of 2011 http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice): June 10, 2011
Urgency
Enacted: July 27, 2011
Proposal for urgency: June 10
Urgency adopted: June 14
Proposal for amendment before final vote on July 7

10. T/4743 On the structure and 
administration of the courts

Act CLXI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4744
November 28: Proposals for amendment before final 
vote

11. T/4744 On the legal status and 
remuneration of the judges

Act CLXII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4743

12. T/4745 On the Public Prosecution 
Service

Act CLXIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
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Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

13. T/4746 On the legal status and 
career of the Chief Public 
Prosecutor, public 
prosecutors and other 
employees of the public 
prosecution

Act CLXIV of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

14. T/4864 On local governments Act CLXXXIX of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11161.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 5, 2011
Enacted on December 28, 2011
Note: proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency: November 5
Urgency accepted: November 7
Proposal for amendment before final vote on 16 and 19 
December

15. T/4988 On the coat of arms and 
national flag as well as the 
state decorations of 
Hungary

Act CCII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by as an individual members' bill (4 members of 
Christian Democratic People's Party) on November 18, 
2011
Enacted on December 30, 2011
Note: Proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011 was adopted by eligible number of 
signatures
Proposal for amendment before final vote: December 27, 
2012

16. T/4995 On the remuneration of 
members of Parliament

Tabled as an individual members' bill on November 18, 
2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal.
Permission for withdrawal: May 7, 2012

17. T/4997 On the rights of national 
minorities

Act CLXXIX of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
11286

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
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Enacted: December 19, 2011
Way of debate: urgency
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for urgency: November 19
Proposal for amendment before final vote on December 
19, 2011

18. T/5130 On the economic stability of 
Hungary

Act CXCIV of 2011 on the economic 
stability of Hungary

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on December 4, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote on 21, 22, 23 
December 2011

19. T/7669 On the modification of the 
Act CXCIV of 2011 on the 
economic stability of 
Hungary

Act CXLI of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/14466 Tabled by the Government (Minister of National 
Economy): June 15, 2012
Enacted: October 9, 2012
Proposal for amendment before final vote: September 20, 
2012

20. T/5161 On the national assets Act CXCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by Government (Minister of National 
Development):
December 6, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote: 21, 22, 23 
December, 2011

21. T/5248 On the National Bank of 
Hungary

Act CCVIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by Government (Minister of National Economy):
December 13, 2011
Enacted: December 31, 2011
Way of debate: urgency
Note:
Proposal for placing it on the agenda of extraordinary
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session between December 28-30 by eligible number of 
signatures
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011
Proposal for urgency: December 13, 2011
December 16: urgency accepted

22. T/6818 On the modification of Act 
CCVIII of 2011 on the 
National Bank of Hungary

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on April 17, 2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal on June 
18, 2012

23. T/7742 On the modification of Act 
CCVIII of 2011 on the 
National Bank of Hungary

Act XCIX of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12091.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 21, 2012
Enacted: July 13, 2012
Way of debate: urgency

24. T/6464 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets

Tabled as an individual member's bill on March 22, 2012 
Submitter of the proposal withdrew the proposal on April 
18, 2012

25. T/6952 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets

Act XLVIII of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12061.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on April 27, 2012
Enacted on May 22, 2012

26. T/7417 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets and the 
relating acts

Act LXXXIV of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12079.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on June 3, 2012
Enacted on June 28, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 and 
July 13, 2012
June 16: Proposal for amendment before final vote

27. T/6391 On the Parliament Act XXXVI of 2012 http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK12
047.pdf

Tabled as an individual members' bill on March 14, 2012
Enacted on April 19, 2012
Proposal for amendment before final vote on April 13, 
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15 2012
Proposals for Acts, the specific provisions of which require the two-thirds majority of the Members of Parliament present1

28. T/3479 On the initiatives of referenda Tabled the by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 10, 2012
State: general debate closed
waiting for detailed debate

29. T/3585 On the commissioner of 
fundamental rights 
(ombudsman)

Act CXI of 2011
Articles required to be voted by two-
thirds: Art 47, 49

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled the by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 17, 2011
Enacted on July 26, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency on June 17
June 20: urgency accepted
Proposals for amendments before final vote: July 7

30. T/3586 On the right to information and 
freedom of information

Act CXII of 2011
Articles required to be voted by two-
thirds:
Subtitle 1, 2, 4, 5; Art. 28; 26 
Section  (1) (2)

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 17, 2011
Enacted on July 26, 2011

31. T/3499 On disaster recovery and the 
modification of relating acts

Act CXXVIII of 2011
Provisions of two-thirds:
Art. 52-66; 71-72; 174 Section (1);
Art. 67-70; 71-72; Subtitle 20-24;
Art. 90; 97

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
1113.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on June 10, 2011
Enacted on October 3, 2011
Way of debate: urgency (proposal for it: June 10;
Accepted: June 14)

32. T/4458 On the modification of the Act 
CXXII of 2010 on the Bureau 
for National Tax and Customs 
Administration and of relating 
acts

Act CXLI of 2011
Provisions of two-thirds: Art. 33;
34; 43 Section 13-15; Art. 48; 49;
54; 55-56; 62

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
1128.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy affairs) on October 7, 2011
Enacted on November 3, 2011
Decision on derogation from the Standing Orders:
October 10

33. T/4656 On the modification of the 
Acts establishing the budget of 

Act CLXVI of 2011
Provisions of two-thirds:

www.magyarkozlony.hu/pdf/
11166

Tabled by Government (Minister of National 
Economy) on October 14, 2011

                                               
1 These are proposals for acts which are not qualified as cardinal laws by the Fundamental Law based on their titles. Nevertheless, these proposals for acts include such 
modifications that are qualified by the Fundamental Law as cardinal laws.
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Hungary for the year of 2012 Article 87 Section (1) Enacted on December 9, 2011
Way of debate: urgency (proposal on October 14, 
accepted October 17)
Proposal for amendment before final vote: 28 
November

34. T/4991 On the performance of 
obligations concerning Home 
Defence, the military 
administrative tasks attached to 
that; the record of the persons 
of military age, supplying of 
data in favour of ensuring the 
economic and financial 
services and data management
attached to the identification 
cards applied in the field of 
home defence

Act CLXXVII of 2011
Provisions of two-thirds: Article 17-
20

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11151.pdf

Tabled by Government (Minister of Defence) on 
November 18, 2011
Enacted on December 14, 2011

35. T/5001 On the modification of certain 
acts in connection with the 
Fundamental Law

Act CCI of 2011
Provisions of two-thirds:
Article 25 Section (1); Art 26; 27;
28; 29; 31; 32; 33 Section (1) (2);
34; 35; 36; 71 Section (1); 72; 73 
Section (2) Subtitle 161; Article 145 
Section (1), (3), (6); Article 146 a, b, 
i; Art. 147; Subtitle 132; 244 
Section (1); 263 Section (13),(14);
365 Section (1); 366; 371; 385 
Section (1)-(10); 389 Section (1)-
(7); 390-392; Subtitle 282, 290;
Article 414; 415 a)-k); 416; 417 
Subtitle 296; Article 432; 433 
Section (2); 434

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on December 30, 2011
Way of debate: urgency
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between 
December 16 and December 23, 2011
Proposal for urgency: November 19; accepted:
November 21)

36. T/5003 On transitional, modified and 
repealed provisions  
concerning the act on officials 
in the public service and the 

Act V of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 21 Section (1) (4); 22; 32 
Section (1); 33 Section (1); 35 

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2022.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on: February 27, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
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relating acts Section (1) and (4); 39; 59 Section 
(4)

agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011

37. T/5004 On the modification of certain 
acts in the field of law 
enforcement and relating acts

Act CCVII of 2011
Provisions of two-thirds;
Article 1-3; 5-13; 16; 18 Section (1) 
Paragr. 2-6, 8-16 and 19-20; Article 
18 Section (2); 19-21; 24-28; 30 
Section (1) Paragr. 2-9 and 11-16;
Art. 30 Section (2) a, c-d, f, Art. 31 
Section (1) (2)

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 20, 2011
Enacted on December 31, 2011
Way of debate: urgency (proposal on November 20, 
accepted: November 21)
Proposal for amendment before final vote on 29, 30 
December

38. T/6390 On the modification of Act II 
of 2012 on petty offences, 
procedures and the system of 
petty offences' register, and the 
corresponding acts and the 
modification of certain legal 
provisions of disaster recovery

Act XXXI of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 7; 37 Point 15; Art. 23 
Section (1)-(4)

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2044.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on March 14, 2012
Enacted on April 13, 2012
April 6: proposal for amendment before final vote

39. T/6590 On the modification of the act 
on the establishment of the 
administrative districts and the 
attached acts

Act XCIII of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 13; 23; 25; 40; 80; 83

www.magyarkozlony.hu/pdf/
13386

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on March 30, 2012
Enacted on July 5, 2012
May 24, June 3, 22: proposals for amendment before 
final vote

40. T/7022 On the modification of the acts 
concerning the media services 
and the press products

Act LXVI of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 4 and 5

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2073.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on May 10, 2012
Enacted on: June 18, 2012
Proposal for amendment before final vote: May 22

41. T/7035 On the simplification of certain 
procedures concerning family 
law and company law

Act LXXXV of 2012
Provisions of two-thirds:
Art. 38 and 39

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12079.p
df

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on May 11, 2012
Enacted on June 28, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012
Proposal for amendment before final vote: June 15

42. T/7415 On the transitional provisions 
and the modification 
concerning Act I of 2012 on 

Act LXXXVI of 2012
Provisions of two-thirds:
Art. 73; 75; 78; 79 Section (1)-(12).

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2080.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 1, 2012
Enacted on June 28, 2012
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the Labour Code (15)-(16), (17) a,c, Section (18) 
(19); Art. 80 Section (5)-(13), (19), 
(20), (22) a,d, (23)

Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012

43. T/7676 On the modification of the acts 
concerning the field of justice
affairs and public 
administration

Act CXVII of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 81; 82; 84-87; 121; 122

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12098.p
df

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 15, 2012
Enacted on July 23, 2012
Way of debate: Urgency (proposal: June 15, accepted:
June 18)
Proposal for amendment before final vote: July 6

44. T/7677 On the modification of the acts 
establishing the annual central 
budget of Hungary for the year 
2013

Act CXCVI of 2012
Provision of two-thirds:
Article 18

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 15, 2012
Enacted on December 15, 2012
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between June 18 and July 13, 
2012

45. T/7772 On the modification of acts 
concerning the activities of 
persons with tasks of law 
enforcement and certain acts in 
order to step up against pupils' 
absence from schools

Act CXX of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 28

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12098.p
df

Tabled by Government (Minister of Home Affairs) on 
June 22, 2012
Enacted on July 23, 2012
Note:
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between June 18 and July 13, 
2012
Proposal for amendment before final vote: July 10

46. T/8099 On the modification of certain 
acts of financial topic

Act CLI of 2012
Provisions of two-thirds majority:
Article 88, 90, 93, 108-109, 114

www.kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/14646

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on July 26, 2012
Enacted on October 25, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 5, 
2012

47. T/8289 On the modification of acts in 
connection with the age limit 
in certain judicial professions

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on September 7, 2012
State: withdrawn
Waiting for permission of withdrawal

48. T/8483 On the postal services Act CLIX of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 62

www.magyarkozlony.hu/pdf/
14846

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on September 21, 2012
Enacted on November 9, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 27
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49. T/8572 On the modification of the acts 
on the exchange of information 
within the framework of the 
second generation of the 
Schengen Information System 
and in connection with law 
enforcement and the Program 
"Magyari" of Simplification

Act CLXXXI of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 48 (1)-(4); (7)-(8); (10) Point 
a-d;
Article 49 (2) and (4)
Article 66 (1)-(2); (4)-(5)

http://kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/15106

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on September 27, 2012
Enacted: November 30, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 31, 
2012

50. T/8571 On the modification of the Act 
II of 2004 on motion pictures

Act CXCIX of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 28 Section (1) Point 35-36;
Article 29 Section (1) Point 7

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

Tabled by the Government (Minister of Human 
Resources) on October 14, 2012
Enacted on December 15, 2012

51. T/8887 On the modification of the acts 
on the transmitting of certain 
properties to  the local 
government of the capital city 
and concerning the local 
governments

Act CXC of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 1; 3; 6; 8

magyarkozlony.hu/pdf/15186 Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on October 27, 2012
Enacted on December 7, 2012

52. T/8889 On the modification of the acts 
on the transmitting of the 
special social institutions and 
of child protection by the State 
and modification of other acts

Act CXCII of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 78-79

magyarkozlony.hu/pdf/15186 Tabled by the Government (Minister of Human 
Resources) on October 28, 2012
Enacted on December 7, 2012
Way of debate: urgency (proposal on October 28, 
accepted on October 29)
Note: closure of general debate (in favour of submitting 
the proposals for amendment) is November 7, end of 
day of session

53. T/8405 On the electoral procedure Tabled as an individual members' bill on September 18, 
2012
November 5: derogation from the Standing Orders

Adoption: 26 November 2012.
Decision 1/2013 of the Constitutional Court declared 
the following provisions unconstitutional: §§ 82(2), 
88(1), 92, 106, 151, 152(5), 154(1), 353(4).
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Additional acts1 with certain provisions the adoption of which require two-thirds majority:

+1 T/6319 On the modification of Act 
CXII of 2011 on the right to 
information and freedom of 
information

Act XXV of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority:
Article 1-6

www.magyarkozlony.hu/pdf/
12506

Tabled by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on March 9, 2012
Enacted on April 6, 2012

+2 T/8737 On the modification of Act XL 
of 2008 on natural gas supply 
and Act CXCVI of 2011 on 
national assets

Act CCXVIII of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority:
Article 5-9

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15507

Tabled by individual members' bill on October 12, 2012 
Enacted on December 27, 2012

+3 T/8967 On the modification of Act 
CXXII of 2010 on the Bureau 
for National Tax and 
Administration

Act CLXXV of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority: Article 32 (16)

magyarkozlony.hu/pdf/15026 Tabled by Government (Minister for National Economy) 
on Oct 30, 2012
Enacted on Nov, 27 ,2012

                                               
1 These acts additional to Table 2 are not listed in the Table of cardinal laws on the website of the Hungarian Parliament.


