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Предложение за резолюция Изменение 

(10)  В предварителните си 

констатации и заключения, приети 

на 9 април 2018 г., ограничената мисия 

за наблюдение на избори на Службата 

на ОССЕ за демократични институции и 

права на човека заяви, че техническото 

администриране на парламентарните 

избори е било професионално и 

прозрачно, че като цяло са били спазени 

основните права и свободи, но в 

условията на атмосфера на 

противопоставяне. Изборната 

администрация е изпълнила своя мандат 

по професионален и прозрачен начин и 

като цяло се е ползвала с доверие сред 

заинтересованите страни. Кампанията е 

протекла оживено, но враждебната и 

заплашителна реторика е ограничила 

пространство за дебати по същество и е 

намалила способността на 

гласоподавателите да направят 

информиран избор. Финансирането на 

изборната кампания с публични 

средства и ограничаването на разходите 

е имало за цел да се осигурят равни 

възможности за всички кандидати. При 

все това способността на участниците да 

се конкурират на равна основа обаче е 

била значително компрометирана от 

прекомерните разходи на 

правителството за публични 

информационни предавания, което е 

(10)  В своя доклад, приет на 27 юни 

2018 г., ограничената мисия за 

наблюдение на избори на Службата на 

ОССЕ за демократични институции и 

права на човека заяви, че техническото 

администриране на парламентарните 

избори е било професионално и 

прозрачно, че като цяло са били спазени 

основните права и свободи, но в 

условията на атмосфера на 

противопоставяне. Изборната 

администрация е изпълнила своя мандат 

по професионален и прозрачен начин и 

като цяло се е ползвала с доверие сред 

заинтересованите страни и по принцип 

е била възприета като 

безпристрастна. Кампанията е 

протекла оживено, но враждебната и 

заплашителна реторика е ограничила 

пространство за дебати по същество и е 

намалила способността на 

гласоподавателите да направят 

информиран избор. Финансирането на 

изборната кампания с публични 

средства и ограничаването на разходите 

е имало за цел да се осигурят равни 

възможности за всички кандидати. При 

все това способността на участниците да 

се конкурират на равна основа обаче е 

била значително компрометирана от 

прекомерните разходи на 

правителството за публични 
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засилило посланията на управляващата 

коалиция в рамките на кампанията. 

Мисията за наблюдение на изборите 

също така е изразила опасения във 

връзка със създаването на едномандатни 

избирателни райони. Подобни опасения 

бяха изразени в съвместното становище 

от 18 юни 2012 г. относно Закона за 

изборите за членове на Парламента на 

Унгария, прието от Венецианската 

комисия и Съвета за демократични 

избори, в което се посочва, че 

избирателните райони трябва да бъдат 

определяни по прозрачен и 

професионален начин в рамките на 

безпристрастен и честен процес, т.е. 

като се избягва преследването на 

краткосрочни политически цели 

(произволно определяне на 

избирателните райони). 

информационни предавания, което е 

засилило посланията на управляващата 

коалиция в рамките на кампанията. При 

липсата на изисквания за докладване 

до периода след изборите, 

избирателите на практика бяха 

лишени от информация относно 

финансирането на кампанията, 

което е от ключово значение, за да се 

направи информиран избор. Мисията 

за наблюдение на изборите също така е 

изразила опасения във връзка със 

създаването на едномандатни 

избирателни райони. Подобни опасения 

бяха изразени в съвместното становище 

от 18 юни 2012 г. относно Закона за 

изборите за членове на Парламента на 

Унгария, прието от Венецианската 

комисия и Съвета за демократични 

избори, в което се посочва, че 

избирателните райони трябва да бъдат 

определяни по прозрачен и 

професионален начин в рамките на 

безпристрастен и честен процес, т.е. 

като се избягва преследването на 

краткосрочни политически цели 

(произволно определяне на 

избирателните райони). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/5 

Изменение  5 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0250/2018 

Юдит Саргентини 

Положението в Унгария 

2017/2131(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение – съображение 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(21)  В своите предварителни 

констатации и заключения, приети 

на 9 април 2018 г., ограничената мисия 

за наблюдение на избори на Службата 

на ОССЕ за демократични институции и 

права на човека заключи, че 

ограниченият мониторинг на разходите 

по кампанията и липсата на подробен 

отчет за източниците на средства за 

кампаниите намалява прозрачността на 

финансирането на кампаниите и 

способността на избирателите да 

направят информиран избор, което е в 

разрез с ангажиментите на ОССЕ и 

международните стандарти. 

Действащото законодателство 

предвижда механизъм за последващ 

мониторинг и контрол. Държавната 

одитна служба е органът, компетентен 

да наблюдава и следи за изпълнението 

на законоустановените изисквания. 

Предварителните констатации и 

заключения не включват официалния 

одитен доклад на Държавната одитна 

служба за парламентарните избори през 

2018 г., тъй като докладът все още не 

беше завършен по това време. 

(21) В своя доклад, приет на 27 юни 

2018 г., ограничената мисия за 

наблюдение на избори на Службата на 

ОССЕ за демократични институции и 

права на човека заключи, че 

ограниченият мониторинг на разходите 

по кампанията и липсата на подробен 

отчет за източниците на средства за 

кампаниите намалява прозрачността на 

финансирането на кампаниите и 

способността на избирателите да 

направят информиран избор, което е в 

разрез с международните задължения 

и добри практики. Държавната одитна 

служба е органът, компетентен да 

наблюдава и следи за изпълнението на 

законоустановените изисквания. 

Докладът не включва официалния 

одитен доклад на Държавната одитна 

служба за парламентарните избори през 

2018 г., тъй като докладът все още не 

беше завършен по това време. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/6 

Изменение  6 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0250/2018 

Юдит Саргентини 

Положението в Унгария 

2017/2131(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение – съображение 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(30) В своите предварителни 

констатации и заключения, приети 

на 9 април 2018 г., ограничената мисия, 

изпратена от Службата на ОССЕ за 

демократични институции и права на 

човека, за да наблюдава унгарските 

парламентарни избори през 2018 г. 

заключи, че достъпът до информация, 

както и свободата на медиите и 

свободата на сдружаване са били 

подложени на ограничение, 

включително в резултат на 

неотдавнашните законодателни 

промени, и че медийното отразяване на 

кампанията е било подробно, но силно 

поляризирано и лишено от критичен 

анализ. Общественият радио- и 

телевизионен оператор изпълни мандата 

си, като предостави безплатно време в 

ефир на участниците, но неговите 

новини и редакторска продукция явно 

подкрепиха управляващата коалиция, 

което противоречи на 
международните стандарти. При 

отразяването на кампанията повечето от 

частните радио- и телевизионни 

оператори взеха страната било на 

управляващата, било на опозиционните 

партии. Онлайн медиите предоставиха 

платформа за плуралистичен и 

ориентиран към проблемите 

(30) В своя доклад, приет на 27 юни 

2018 г., ограничената мисия, изпратена 

от Службата на ОССЕ за демократични 

институции и права на човека, за да 

наблюдава унгарските парламентарни 

избори през 2018 г. посочи, че достъпът 

до информация, както и свободата на 

медиите и свободата на сдружаване са 

били ограничени, включително в 

резултат на неотдавнашните 

законодателни промени, и че медийното 

отразяване на кампанията е било 

подробно, но силно поляризирано и 

лишено от критичен анализ поради 

политизирането на собствеността 

на медиите и влиянието на 

правителствените кампании за 

популяризиране. Общественият радио- 

и телевизионен оператор изпълни 

мандата си, като предостави безплатно 

време в ефир на участниците, но 

неговите новини и редакторска 

продукция явно подкрепиха 

управляващата коалиция, в разрез с 

международните стандарти. При 

отразяването на кампанията повечето от 

частните радио- и телевизионни 

оператори взеха страната било на 

управляващата, било на опозиционните 

партии. Онлайн медиите предоставиха 

платформа за плуралистичен и 
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политически дебат. Освен това мисията 

за наблюдение на изборите посочи, че 

политизирането на собствеността върху 

медиите, в съчетание с рестриктивната 

правна рамка, имат възпиращ ефект 

върху редакционната свобода, като това 

възпрепятства достъпа на 

гласоподавателите до плуралистична 

информация. Тя посочи също така, че с 

измененията са въведени неправомерни 

ограничения за достъпа до информация 

чрез разширяване на определението за 

информация, която не подлежи на 

оповестяване, и чрез увеличаване на 

таксата за обработване на исканията за 

информация. 

ориентиран към проблемите 

политически дебат. Освен това мисията 

за наблюдение на изборите посочи, че 

политизирането на собствеността на 

медиите, в съчетание с рестриктивната 

правна рамка и отсъствие на 

независим медиен регулаторен орган, 

имат възпиращ ефект върху 

редакционната свобода, като това 

възпрепятства достъпа на 

гласоподавателите до плуралистична 

информация. Тя посочи също така, че с 

измененията са въведени неправомерни 

ограничения за достъпа до информация 

чрез разширяване на определението за 

информация, която не подлежи на 

оповестяване, и чрез увеличаване на 

таксата за обработване на исканията за 

информация. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/7 

Изменение  7 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0250/2018 

Юдит Саргентини 

Положението в Унгария 

2017/2131(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение – съображение 44 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(44) На 29 май 2018 г. унгарското 

правителство внесе проектозакон за 

изменение на някои законодателни 

мерки за борба с нелегалната имиграция 

(Т/333). Проектът представлява 

преработен вариант на предходния 

законодателен пакет и предлага 

наказателноправни санкции за 

„улесняване на нелегалната имиграция“. 

Същият ден Службата на върховния 

комисар на ООН за бежанците призова 

предложението да бъде оттеглено и 

изрази загриженост, че тези 

предложения, ако бъдат приети, биха 

лишили хората, които са били 

принудени спешно да напуснат 

домовете си и да се лишат от особено 

важни помощи и услуги, и биха 

разгорещили допълнително 

напрегнатото публично обсъждане и 

биха изострили ксенофобските 

настроения. На 1 юни 2018 г. комисарят 

на Съвета на Европа по правата на 

човека изрази подобни опасения. На 31 

май 2018 г. председателят на Комисията 

по правни въпроси и права на човека 

към Парламентарната асамблея на 

Съвета на Европа потвърди искането за 

становище на Венецианската комисия 

относно новото предложение. Проектът 

беше приет на 20 юни 2018 г. преди да 

(44) На 29 май 2018 г. унгарското 

правителство внесе проектозакон за 

изменение на някои законодателни 

мерки за борба с нелегалната имиграция 

(Т/333). Проектът представлява 

преработен вариант на предходния 

законодателен пакет и предлага 

наказателноправни санкции за 

„улесняване на нелегалната имиграция“. 

Същият ден Службата на върховния 

комисар на ООН за бежанците призова 

предложението да бъде оттеглено и 

изрази загриженост, че тези 

предложения, ако бъдат приети, биха 

лишили хората, които са били 

принудени спешно да напуснат 

домовете си и да се лишат от особено 

важни помощи и услуги, и биха 

разгорещили допълнително 

напрегнатото публично обсъждане и 

биха изострили ксенофобските 

настроения. На 1 юни 2018 г. комисарят 

на Съвета на Европа по правата на 

човека изрази подобни опасения. На 31 

май 2018 г. председателят на Комисията 

по правни въпроси и права на човека 

към Парламентарната асамблея на 

Съвета на Европа потвърди искането за 

становище на Венецианската комисия 

относно новото предложение. Проектът 

беше приет на 20 юни 2018 г. преди да 
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бъде изготвено становището на 

Венецианската комисия. На 21 юни 

2018 г. Върховният комисар на ООН по 

правата на човека осъди решението на 

унгарския парламент. На 22 юни 2018 г. 

Венецианската комисия и Службата на 

ОССЕ за демократични институции и 

права на човека посочиха, че 

разпоредбата относно наказателната 

отговорност може да осуети защитените 

организационни дейности и дейностите 

в областта на изразяването и съставлява 

нарушение на правото на свобода на 

сдружаване и изразяване, поради което 

следва да бъде отменена. 

бъде изготвено становището на 

Венецианската комисия. На 21 юни 

2018 г. Върховният комисар на ООН по 

правата на човека осъди решението на 

унгарския парламент. На 22 юни 2018 г. 

Венецианската комисия и Службата на 

ОССЕ за демократични институции и 

права на човека посочиха, че 

разпоредбата относно наказателната 

отговорност може да осуети защитените 

организационни дейности и дейностите 

в областта на изразяването и съставлява 

нарушение на правото на свобода на 

сдружаване и изразяване, поради което 

следва да бъде отменена. На 19 юли 

2018 г. Комисията изпрати 

официално уведомително писмо на 

Унгария относно новото 

законодателство, което 

криминализира дейностите в 

подкрепа на молбите за получаване на 

убежище и местопребиваване и 

допълнително ограничава правото на 

искане на убежище. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/8 

Изменение  8 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0250/2018 

Юдит Саргентини 

Положението в Унгария 

2017/2131(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение – съображение 45 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(45) През периода 17 – 27 май 2016 г. 

Унгария беше посетена от работната 

група на ООН относно 

дискриминацията на жените в 

законодателството и практиката. В своя 

доклад работната група посочи, че 

консервативната форма на семейството, 

чиято закрила е гарантирана с оглед 

неговото съществено значение за 

оцеляването на нацията, не следва да 

бъде поставяно в неравностоен баланс с 

политическите, икономическите и 

социалните права на жените и тяхното 

овластяване. Работната група също така 

посочи, че правото на жените на 

равенство не може да се разглежда само 

в контекста на закрилата на уязвимите 

групи, наред с децата, възрастните и 

хората с увреждания, тъй като жените са 

неразделна част от всички тези групи. В 

новите учебници все още се съдържат 

стереотипи по отношение на пола, 

описващи жените предимно като майки 

и съпруги, като в някои случаи 

представят майките като по-малко 

интелигентни от бащите. От друга 

страна, Работната група призна 

усилията на унгарското правителство да 

засили съвместяването на 

професионалния и семейния живот чрез 

въвеждането на щедри разпоредби в 

(45) През периода 17 – 27 май 2016 г. 

Унгария беше посетена от работната 

група на ООН относно 

дискриминацията на жените в 

законодателството и практиката. В своя 

доклад работната група посочи, че 

консервативната форма на семейството, 

чиято закрила е гарантирана с оглед 

неговото съществено значение за 

оцеляването на нацията, не следва да 

бъде поставяно в неравностоен баланс с 

политическите, икономическите и 

социалните права на жените и тяхното 

овластяване. Работната група също така 

посочи, че правото на жените на 

равенство не може да се разглежда само 

в контекста на закрилата на уязвимите 

групи, наред с децата, възрастните и 

хората с увреждания, тъй като жените са 

неразделна част от всички тези групи. В 

новите учебници все още се съдържат 

стереотипи по отношение на пола, 

описващи жените предимно като майки 

и съпруги, като в някои случаи 

представят майките като по-малко 

интелигентни от бащите. От друга 

страна, Работната група призна 

усилията на унгарското правителство да 

засили съвместяването на 

професионалния и семейния живот чрез 

въвеждането на щедри разпоредби в 
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системата за подпомагане на 

семействата и във връзка с 

образованието и грижите в ранна детска 

възраст. В предварителните си 

констатации и заключения, приети 

на 9 април 2018 г., ограничената мисия 

за наблюдение на избори на Службата 

за демократични институции и права на 

човека на ОССЕ за парламентарните 

избори в Унгария през 2018 г. посочи, 

че жените продължават да бъдат 

недостатъчно представени в 

политическия живот, както и че не 

съществуват законови изисквания за 

насърчаване на равенството между 

половете в контекста на изборите. 

Въпреки че една от най-големите 

партии постави жена като водач на 

националната си листа, а някои партии 

поставиха на обсъждане в програмите 

си въпроси, свързани с равенството на 

половете, на овластяването на жените 

беше предоставено малко внимание 

сред темите на кампанията, 

включително в медиите. 

системата за подпомагане на 

семействата и във връзка с 

образованието и грижите в ранна детска 

възраст. В своя доклад, приет на 27 

юни 2018 г., ограничената мисия за 

наблюдение на избори на Службата за 

демократични институции и права на 

човека на ОССЕ за парламентарните 

избори в Унгария през 2018 г. посочи, 

че жените са недостатъчно представени 

в политическия живот, както и че не 

съществуват законови изисквания за 

насърчаване на равенството между 

половете при изборите. Въпреки че една 

от най-големите партии постави жена 

като водач на националната си листа, а 

някои партии поставиха на обсъждане в 

програмите си въпроси, свързани с 

равенството на половете, на 

овластяването на жените беше 

предоставено малко внимание сред 

темите на кампанията, включително в 

медиите. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/9 

Изменение  9 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0250/2018 

Юдит Саргентини 

Положението в Унгария 

2017/2131(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение – съображение 65 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 (65а) В средата на август 2018 г. 

имиграционните органи престанаха 

да предоставят храна на възрастни 

лица, търсещи убежище, които 

оспорват пред съд решения за 

недопустимост на молбите им. 

Няколко кандидати за предоставяне 

на убежище трябваше да потърсят 

временни мерки от страна на ЕСПЧ, 

за да започнат да получават храна. 

На 10 август 2018 г. ЕСПЧ постанови 

временни мерки по две дела, както и 

по трето дело на 16 август 2018 г., и 

разпореди предоставянето на храна 

на лицата, кандидатстващи за 

убежище. Унгарските органи са се 

съобразили с решенията. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/10 

Изменение  10 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0250/2018 

Юдит Саргентини 

Положението в Унгария 

2017/2131(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение – съображение 69 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(69)  На 7 декември 2017 г. 

Комисията реши да предприеме 

допълнителни стъпки в рамките на 

образуваната срещу Унгария процедура 

за установяване на неизпълнение на 

задължения във връзка със 

законодателството ѝ в областта на 

убежището, като изпрати мотивирано 

становище. Комисията счита, че 

унгарското законодателство не е в 

съответствие с правото на Съюза, по-

специално с Директиви 2013/32/ЕС1, 

2008/115/ЕО2 и 2013/33/ЕС3 на 

Европейския парламент и на Съвета и с 

няколко разпоредби от Хартата. 

(69) На 7 декември 2017 г. Комисията 

реши да предприеме допълнителни 

стъпки в рамките на образуваната срещу 

Унгария процедура за установяване на 

неизпълнение на задължения във връзка 

със законодателството ѝ в областта на 

убежището, като изпрати мотивирано 

становище. Комисията счита, че 

унгарското законодателство не е в 

съответствие с правото на Съюза, по-

специално с Директиви 2013/32/ЕС1, 

2008/115/ЕО2 и 2013/33/ЕС3 на 

Европейския парламент и на Съвета и с 

няколко разпоредби от Хартата. На 19 

юли 2018 г. Комисията реши да 

предяви иск срещу Унгария пред Съда 

на ЕС във връзка с несъответствие на 

законодателството й в областта на 

убежището и връщането с правото 

на Съюза. 

_______________________ _______________________ 

1 Директива 2013/32/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. 

относно общите процедури за 

предоставяне и отнемане на 

международна закрила (ОВ L 180, 

29.6.2013 г., стр. 60). 

1 Директива 2013/32/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. 

относно общите процедури за 

предоставяне и отнемане на 

международна закрила (ОВ L 180, 

29.6.2013 г., стр. 60). 

2 Директива 2008/115/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 декември 2008 г. относно общите 

2 Директива 2008/115/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 декември 2008 г. относно общите 
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стандарти и процедури, приложими в 

държавите членки за връщане на 

незаконно пребиваващи граждани на 

трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., 

стр. 98). 

стандарти и процедури, приложими в 

държавите членки за връщане на 

незаконно пребиваващи граждани на 

трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., 

стр. 98). 

3 Директива 2013/33/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. 

за определяне на стандарти относно 

приемането на кандидати за 

международна закрила (ОВ L 180, 

29.6.2013 г., стр. 96). 

3 Директива 2013/33/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. 

за определяне на стандарти относно 

приемането на кандидати за 

международна закрила (ОВ L 180, 

29.6.2013 г., стр. 96). 

Or. en 

 

 


