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5.9.2018 A8-0250/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situácia v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha – odôvodnenie 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(10)  V predbežných záveroch 

a zisteniach prijatých 9. apríla 2018 

volebná pozorovateľská misia 

s obmedzeným rozsahom Úradu OBSE pre 

demokratické inštitúcie a ľudské práva 

uviedla, že po technickej stránke boli 

voľby zvládnuté profesionálne 

a transparentne, základné práva a slobody 

boli celkovo rešpektované, no uplatňované 

v neprajnej atmosfére. Volebná 

administratíva splnila svoju úlohu 

profesionálne a transparentne a tešila sa 

celkovej dôvere zainteresovaných strán. 

Volebná kampaň bola síce čulá, no 

nepriateľská, pričom zastrašujúca volebná 

rétorika zúžila priestor pre zásadnú 

diskusiu a možnosti voličov fundovane sa 

rozhodnúť. Financovanie verejnej kampane 

a výdavkové stropy boli nastavené tak, aby 

všetkým kandidátom zaručili rovnaké 

príležitosti. Možnosti kandidátov uchádzať 

sa o volebné kreslá za rovnakých 

podmienok však výrazne oslabili nadmerné 

vládne výdavky na verejné informačné 

spoty, ktoré zdôrazňovali volebný odkaz 

vládnucej strany. Misia takisto vyjadrila 

obavy v súvislosti s vymedzením 

volebných obvodov s jedným mandátom. 

Podobné obavy odzneli už v spoločnom 

stanovisku z 18. júna 2012 k zákonu 

o voľbe poslancov maďarského 

parlamentu, ktoré prijala Benátska komisia 

(10)  V správe prijatej 27. júna 2018 

volebná pozorovateľská misia 

s obmedzeným rozsahom Úradu OBSE pre 

demokratické inštitúcie a ľudské práva 

uviedla, že po technickej stránke boli 

voľby zvládnuté profesionálne 

a transparentne, základné práva a slobody 

boli celkovo rešpektované, no uplatňované 

v neprajnej atmosfére. Volebná 

administratíva splnila svoju úlohu 

profesionálne a transparentne a tešila sa 

celkovej dôvere zainteresovaných strán a 

bola vo všeobecnosti vnímaná ako 

nestranná. Volebná kampaň bola síce čulá, 

no nepriateľská, pričom zastrašujúca 

volebná rétorika zúžila priestor pre zásadnú 

diskusiu a možnosti voličov fundovane sa 

rozhodnúť. Financovanie verejnej kampane 

a výdavkové stropy boli nastavené tak, aby 

všetkým kandidátom zaručili rovnaké 

príležitosti. Možnosti kandidátov uchádzať 

sa o volebné kreslá za rovnakých 

podmienok však výrazne oslabili nadmerné 

vládne výdavky na verejné informačné 

spoty, ktoré zdôrazňovali volebný odkaz 

vládnucej strany. Keďže až do ukončenia 

volieb neexistovala povinnosť informovať 

o financovaní kampaní, voliči boli v 

podstate ochudobnení o tieto informácie, 

ktoré boli kľúčové pre informované 

rozhodnutie. Misia takisto vyjadrila obavy 

v súvislosti s vymedzením volebných 
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a Rada pre demokratické voľby a v ktorom 

sa uvádzalo, že volebné obvody sa musia 

vymedziť transparentne a profesionálne na 

základe nestranného a nezaujatého procesu, 

teda tak, aby sa predchádzalo krátkodobým 

politickým cieľom (machináciám s 

hranicami volebných obvodov). 

obvodov s jedným mandátom. Podobné 

obavy odzneli už v spoločnom stanovisku 

z 18. júna 2012 k zákonu o voľbe 

poslancov maďarského parlamentu, ktoré 

prijala Benátska komisia a Rada pre 

demokratické voľby a v ktorom sa 

uvádzalo, že volebné obvody sa musia 

vymedziť transparentne a profesionálne na 

základe nestranného a nezaujatého procesu, 

teda tak, aby sa predchádzalo krátkodobým 

politickým cieľom (machináciám s 

hranicami volebných obvodov). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situácia v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha – odôvodnenie 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(21)  Vo svojich predbežných záveroch 

a zisteniach prijatých 9. apríla 2018 

volebná pozorovateľská misia s 

obmedzeným rozsahom Úradu OBSE pre 

demokratické inštitúcie a ľudské práva 

dospela k záveru, že obmedzené 

monitorovanie výdavkov na kampaň a 

chýbajúce dôsledné vykazovanie zdrojov 

financií na kampaň ohrozujú 

transparentnosť financovania a možnosť 

voličov informovane sa rozhodnúť, čo je v 

rozpore so záväzkami OBSE a 

medzinárodnými normami. Platné právne 

predpisy stanovujú mechanizmus 

monitorovania a kontroly ex post. Štátny 

kontrolný úrad má právomoc monitorovať 

a kontrolovať, či boli splnené zákonné 

požiadavky. Súčasťou predbežných 

záverov a zistení nebola oficiálna správa 

o kontrole vydaná Štátnym kontrolným 

úradom týkajúca sa parlamentných volieb 

konaných v roku 2018, keďže v tom čase 

ešte nebola hotová. 

(21) V správe prijatej 27. júna 2018 

volebná pozorovateľská misia s 

obmedzeným rozsahom Úradu OBSE pre 

demokratické inštitúcie a ľudské práva 

dospela k záveru, že obmedzené 

monitorovanie výdavkov na kampaň a 

chýbajúce dôsledné vykazovanie zdrojov 

financií na kampaň pred voľbami ohrozujú 

transparentnosť financovania kampane a 

možnosť voličov informovane sa 

rozhodnúť, čo je v rozpore 

medzinárodnými záväzkami a osvedčenými 

postupmi. Štátny kontrolný úrad má 

právomoc monitorovať a kontrolovať, či 

boli splnené zákonné požiadavky. 

Súčasťou správy nebola oficiálna správa 

o kontrole vydaná Štátnym kontrolným 

úradom týkajúca sa parlamentných volieb 

konaných v roku 2018, keďže v tom čase 

ešte nebola hotová. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situácia v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha – odôvodnenie 30 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(30)  V predbežných záveroch 

a zisteniach prijatých 9. apríla 2018 

volebná pozorovateľská misia 

s obmedzeným rozsahom Úradu OBSE pre 

demokratické inštitúcie a ľudské práva pre 

maďarské parlamentné voľby v roku 2018 

uviedla, že prístup k informáciám, ako aj 

sloboda médií a združovania boli 

obmedzené, a to aj v dôsledku najnovších 

právnych zmien, a že mediálne pokrytie 

kampane bolo síce rozsiahle, ale aj vysoko 

polarizované, pričom chýbala kritická 

analýza. Verejný vysielateľ si splnil 

mandát a poskytol voľný vysielací čas 

jednotlivým kandidátom, ale v rámci 

spravodajstva a redakčných príspevkov 

jasne favorizoval vládnu koalíciu, čo je 

v rozpore s medzinárodnými štandardmi. 

Väčšina komerčných vysielateľov bola 

v rámci spravodajstva naklonená buď 

vládnym alebo opozičným stranám. 

Elektronické médiá poskytli platformu na 

pluralitnú a tematickú politickú diskusiu. 

Misia navyše poznamenala, že politizácia 

vlastníctva spojená s obmedzujúcim 

právnym rámcom mala negatívny vplyv na 

redakčnú slobodu, čím sa obmedzil prístup 

voličov k pluralistickým informáciám. 

Konštatovala tiež, že novelami sa zaviedlo 

nenáležité obmedzenia práva na prístup 

k informáciám, pretože sa rozšírila 

(30)  V správe prijatej 27. júna 2018 

volebná pozorovateľská misia 

s obmedzeným rozsahom Úradu OBSE pre 

demokratické inštitúcie a ľudské práva pre 

maďarské parlamentné voľby v roku 2018 

uviedla, že prístup k informáciám, ako aj 

sloboda médií a združovania boli 

obmedzené, a to aj v dôsledku najnovších 

právnych zmien, a že mediálne pokrytie 

kampane bolo síce rozsiahle, ale aj vysoko 

polarizované, pričom chýbala kritická 

analýza z dôvodu politizácie vlastníctva 

médií a vplyvu vládnych propagačných 

kampaní. Verejný vysielateľ si splnil 

mandát a poskytol voľný vysielací čas 

jednotlivým kandidátom, ale v rámci 

spravodajstva a redakčných príspevkov 

jasne favorizoval vládnu koalíciu, čo je 

v rozpore s medzinárodnými štandardmi. 

Väčšina komerčných vysielateľov bola 

v rámci svojho spravodajstva buď na 

strane vládnucích, alebo opozičných 

strán. Elektronické médiá poskytli 

platformu na pluralitnú a tematickú 

politickú diskusiu. Misia navyše 

poznamenala, že politizácia vlastníctva 

spojená s obmedzujúcim právnym rámcom 

a chýbajúcim nezávislým regulačným 

orgánom pre médiá mala negatívny vplyv 

na redakčnú slobodu, čím sa obmedzil 

prístup voličov k pluralistickým 
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definícia informácií, ktoré nepodliehajú 

zverejneniu, a zvýšil sa poplatok za 

vybavenie žiadosti o informácie. 

informáciám. Konštatovala tiež, že 

novelami sa zaviedli nenáležité 

obmedzenia práva na prístup 

k informáciám, pretože sa rozšírila 

definícia informácií, ktoré nepodliehajú 

zverejneniu, a zvýšil sa poplatok za 

vybavenie žiadosti o informácie. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situácia v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha – odôvodnenie 44 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(44)  Dňa 29. mája 2018 maďarská vláda 

predložila návrh zákona, ktorým sa menia 

niektoré zákony týkajúce sa opatrení na boj 

proti nezákonnému prisťahovalectvu 

(T/333). Tento návrh je revidovaným 

znením predchádzajúceho legislatívneho 

balíka a navrhujú sa v ňom trestné sankcie 

za „napomáhanie nezákonnému 

prisťahovalectvu“. Úrad vysokého 

komisára OSN pre utečencov ešte v ten istý 

deň požiadal o stiahnutie tohto návrhu 

a vyjadril znepokojenie nad tým, že 

v prípade eventuálneho prijatia uvedených 

návrhov by ľuďom, ktorí sú nútení utiecť 

z domovov, bola odopretá nevyhnutná 

pomoc a služby a že by došlo k ešte 

výraznejšiemu roznieteniu napätej verejnej 

debaty a posilneniu xenofóbnych postojov. 

Podobné obavy vyjadril 1. júna 2018 aj 

komisár Rady Európy pre ľudské práva. 

Predseda Výboru Parlamentného 

zhromaždenia Rady Európy pre právne 

veci a ľudské práva 31. mája 2018 potvrdil 

žiadosť o stanovisko Benátskej komisie 

k novému návrhu. Návrh bol prijatý 20. 

júna 2018, ešte pred poskytnutím 

stanoviska Benátskej komisie. Vysoký 

komisár OSN pre ľudské práva 21. júna 

2018 odsúdil rozhodnutie maďarského 

parlamentu. Benátska komisia a Úrad 

OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské 

(44)  Dňa 29. mája 2018 maďarská vláda 

predložila návrh zákona, ktorým sa menia 

niektoré zákony týkajúce sa opatrení na boj 

proti nezákonnému prisťahovalectvu 

(T/333). Tento návrh je revidovaným 

znením predchádzajúceho legislatívneho 

balíka a navrhujú sa v ňom trestné sankcie 

za „napomáhanie nezákonnému 

prisťahovalectvu“. Úrad vysokého 

komisára OSN pre utečencov ešte v ten istý 

deň požiadal o stiahnutie tohto návrhu 

a vyjadril znepokojenie nad tým, že 

v prípade eventuálneho prijatia uvedených 

návrhov by ľuďom, ktorí sú nútení utiecť 

z domovov, bola odopretá nevyhnutná 

pomoc a služby a že by došlo k ešte 

výraznejšiemu roznieteniu napätej verejnej 

debaty a posilneniu xenofóbnych postojov. 

Podobné obavy vyjadril 1. júna 2018 aj 

komisár Rady Európy pre ľudské práva. 

Predseda Výboru Parlamentného 

zhromaždenia Rady Európy pre právne 

záležitosti a ľudské práva 31. mája 2018 

potvrdil žiadosť o stanovisko Benátskej 

komisie k novému návrhu. Návrh bol 

prijatý 20. júna 2018, ešte pred 

poskytnutím stanoviska Benátskej komisie. 

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva 21. 

júna 2018 odsúdil rozhodnutie maďarského 

parlamentu. Benátska komisia a Úrad 

OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské 
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práva 22. júna 2018 uviedli, že ustanovenie 

o trestnej zodpovednosti môže utlmiť 

chránené organizačné aktivity a aktivity 

umožňujúce vyjadrenie názorov a zároveň 

porušuje právo na slobodu združovania 

a slobodu prejavu, a preto by sa malo 

zrušiť. 

práva 22. júna 2018 uviedli, že ustanovenie 

o trestnej zodpovednosti môže utlmiť 

chránené organizačné aktivity a aktivity 

umožňujúce vyjadrenie názorov a zároveň 

porušuje právo na slobodu združovania 

a slobodu prejavu, a preto by sa malo 

zrušiť. Dňa 19. júla 2018 Komisia 

zaslala Maďarsku formálnu 

výzvutýkajúcu sa nových právnych 

predpisov, ktoré kriminalizujú činnosti 

podporujúce žiadosti o azyl a pobyt a 

ďalej obmedzujú právo na podanie 

žiadosti o azyl. 

Or. en 



 

AM\1162308SK.docx  PE624.068v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

5.9.2018 A8-0250/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situácia v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha – odôvodnenie 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(45)  Pracovná skupina OSN pre otázky 

diskriminácie žien v právnych poriadkoch 

a v praxi v dňoch 17. – 27. mája 2016 

navštívila Maďarsko. Vo svojej správe 

uviedla, že tradičná forma rodiny, ktorej 

ochrana je zaručená ako základ na prežitie 

národa, by sa nemala dostať do 

nerovnováhy s politickými, hospodárskymi 

a sociálnymi právami žien a posilňovaním 

ich postavenia. Pracovná skupina takisto 

poukázala na to, že právo ženy na rovnosť 

nemožno vnímať len z hľadiska ochrany 

zraniteľných skupín spoločne s deťmi, 

staršími osobami a osobami so zdravotným 

postihnutím, keďže ženy sú neoddeliteľnou 

súčasťou všetkých takýchto skupín. Nové 

učebnice stále obsahujú rodové stereotypy, 

ktoré znázorňujú ženy hlavne ako matky 

a manželky a v niektorých prípadoch 

zobrazujú matky ako menej inteligentnejšie 

než otcov. Na druhej strane pracovná 

skupina uznala úsilie maďarskej vlády 

o posilnenie zosúlaďovania pracovného 

a rodinného života zavedením výhodných 

ustanovení v systéme podpory rodín a vo 

vzťahu k vzdelávaniu v ranom veku detí 

a starostlivosti o deti v ranom veku. 

V predbežných záveroch a zisteniach 

prijatých 9. apríla 2018 volebná 

pozorovateľská misia s obmedzeným 

rozsahom Úradu OBSE pre demokratické 

(45)  Pracovná skupina OSN pre otázky 

diskriminácie žien v právnych poriadkoch 

a v praxi v dňoch 17. – 27. mája 2016 

navštívila Maďarsko. Vo svojej správe 

uviedla, že tradičná forma rodiny, ktorej 

ochrana je zaručená ako základ na prežitie 

národa, by sa nemala dostať do 

nerovnováhy s politickými, hospodárskymi 

a sociálnymi právami žien a posilňovaním 

ich postavenia. Pracovná skupina takisto 

poukázala na to, že právo ženy na rovnosť 

nemožno vnímať len z hľadiska ochrany 

zraniteľných skupín spoločne s deťmi, 

staršími osobami a osobami so zdravotným 

postihnutím, keďže ženy sú neoddeliteľnou 

súčasťou všetkých takýchto skupín. Nové 

učebnice stále obsahujú rodové stereotypy, 

ktoré znázorňujú ženy hlavne ako matky 

a manželky a v niektorých prípadoch 

zobrazujú matky ako menej inteligentnejšie 

než otcov. Na druhej strane pracovná 

skupina uznala úsilie maďarskej vlády 

o posilnenie zosúlaďovania pracovného 

a rodinného života zavedením výhodných 

ustanovení v systéme podpory rodín a vo 

vzťahu k vzdelávaniu v ranom veku detí 

a starostlivosti o deti v ranom veku. 

V správe prijatej 27. júna 2018 volebná 

pozorovateľská misia s obmedzeným 

rozsahom Úradu OBSE pre demokratické 

inštitúcie a ľudské práva v prípade 



 

AM\1162308SK.docx  PE624.068v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

inštitúcie a ľudské práva uviedla, že ženy 

sú v politickom živote naďalej 

nedostatočne zastúpené a neuplatňujú sa 

žiadne právne požiadavky na podporu 

rodovej rovnosti vo volebnom kontexte. 

Hoci jedna z hlavných strán postavila na 

čelo celoštátnej kandidátskej listiny ženu 

a niektoré strany sa vo svojich programoch 

dotkli rodových otázok, posilneniu 

postavenia žien sa v kampani a ani v 

médiách nevenovala prílišná pozornosť. 

parlamentných volieb v Maďarsku v roku 

2018 uviedla, že ženy sú v politickom 

živote nedostatočne zastúpené 

a neuplatňujú sa žiadne právne požiadavky 

na podporu rodovej rovnosti vo voľbách. 

Hoci jedna z hlavných strán postavila na 

čelo celoštátnej kandidátskej listiny ženu 

a niektoré strany sa vo svojich programoch 

dotkli rodových otázok, posilneniu 

postavenia žien sa v kampani a ani v 

médiách nevenovala prílišná pozornosť. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situácia v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha – odôvodnenie 65 a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 (65a)  V polovici augusta 2018 imigračné 

orgány prestali vydávať potraviny 

dospelým žiadateľom o azyl, ktorí 

namietali na súde proti rozhodnutiam o 

neprípustnosti. Niekoľko žiadateľov o 

azyl sa muselo obrátiť na Európsky súd 

pre ľudské práva so žiadosťou o prijatie 

predbežných opatrení, aby začali dostávať 

stravu. Európsky súd pre ľudské práva 

prijal 10. augusta 2018 predbežné 

opatrenia v dvoch prípadoch a 16. 

augusta 2018 v treťom prípade a nariadil, 

aby boli žiadateľom poskytnuté potraviny. 

Maďarské orgány postupovali v súlade s 

týmito rozhodnutiami. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situácia v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha – odôvodnenie 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(69)  Dňa 7. decembra 2017 sa Komisia 

rozhodla pristúpiť k ďalšiemu štádiu 

postupu v prípade nesplnenia povinnosti 

proti Maďarsku v súvislosti s jeho 

právnymi predpismi o azyle a poslala 

odôvodnené stanovisko. Komisia zastáva 

názor, že maďarské právne predpisy nie sú 

v súlade s právom Únie, najmä smernicami 

Európskeho parlamentu a Rady 

2013/32/EÚ1, 2008/115/ES2 a 2013/33/EÚ3 

a niektorými ustanoveniami charty. 

(69)  Dňa 7. decembra 2017 sa Komisia 

rozhodla pristúpiť k ďalšiemu štádiu 

postupu v prípade nesplnenia povinnosti 

proti Maďarsku v súvislosti s jeho 

právnymi predpismi o azyle a poslala 

odôvodnené stanovisko. Komisia zastáva 

názor, že maďarské právne predpisy nie sú 

v súlade s právom Únie, najmä smernicami 

Európskeho parlamentu a Rady 

2013/32/EÚ1, 2008/115/ES2 a 2013/33/EÚ3 

a niektorými ustanoveniami charty. Dňa 

19. júla 2018 sa Komisia rozhodla podať 

žalobu proti Maďarsku na Súdnom dvore 

za nesúlad jeho právnych predpisov v 

oblasti azylu a návratu s právom Únie. 

_______________________ _______________________ 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných 

konaniach o poskytovaní a odnímaní 

medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 

29.6.2013, s. 60). 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných 

konaniach o poskytovaní a odnímaní 

medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 

29.6.2013, s. 60). 

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o 

spoločných normách a postupoch 

členských štátov na účely návratu štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 

neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. 

EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98). 

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o 

spoločných normách a postupoch 

členských štátov na účely návratu štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 

neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. 

EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98). 
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2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa 

stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov 

o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 

29.6.2013, s. 96). 

2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa 

stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov 

o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 

29.6.2013, s. 96). 
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