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Módosítás 4
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
az PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 Ka. mivel a magyar Országgyűlés 
2022. július 19-én határozatot fogadott el, 
amelyben felszólított az Európai 
Parlament hatásköreinek korlátozására, 
valamint arra, hogy az európai parlamenti 
képviselőket ne megválasszák, hanem 
inkább kinevezzék;

Or. en
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Módosítás 5
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
az PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
N preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

N. mivel 2021. július 20-án a 
Bizottság a 2021. évi jogállamisági jelentés 
Magyarországról szóló országfejezetében 
jelezte, hogy a jogalkotási folyamat 
átláthatósága és minősége továbbra is 
aggodalomra ad okot, még ha az 
alkotmány módosítása korlátozza is a 
kormány hatáskörét a 2023 júliusát követő 
„veszélyhelyzeti” rendszer tekintetében; 
mivel aggodalmak merültek fel azzal 
kapcsolatban, hogy az újonnan létrehozott 
magánalapítványok – amelyeket a 
jelenlegi kormányhoz közel álló 
igazgatósági tagok irányítanak – jelentős 
állami finanszírozásban részesülnek;

N. mivel 2022. július 13-án a 
Bizottság a 2022. évi jogállamisági jelentés 
Magyarországról szóló országfejezetében 
jelezte, hogy a jogalkotási folyamat 
átláthatósága és minősége továbbra is 
aggodalomra ad okot, és a kormány széles 
körben élt veszélyhelyzeti hatáskörével, 
többek között olyan területeken is, 
amelyek nem kapcsolódnak a Covid19-
világjárványhoz, amire eredetileg 
hivatkoztak; mivel aggodalomra ad okot, 
hogy az állami szervek ténylegesen nem 
hajtják végre az európai és nemzeti 
bíróságok ítéleteit; mivel a jelentős állami 
finanszírozásban részesülő és a jelenlegi 
kormányhoz közel álló igazgatósági tagok 
által irányított közérdekű vagyonkezelő 
alapítványok megkezdték működésüket;

Or. en
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Módosítás 6
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
az PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
T preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

T. mivel társadalmaink demokratikus 
jellege szempontjából rendkívül fontosak 
az egyenlő feltételek mellett szervezett 
demokratikus választások; mivel a 
választások tisztességességével kapcsolatos 
aggodalmakra és a civil társadalom 
felhívásaira válaszul az EBESZ úgy 
döntött, hogy teljes körű nemzetközi 
választási megfigyelő missziót küld a 
2022. április 3-i általános választásokra és 
népszavazásra, ami az uniós tagállamok 
tekintetében ritkaságszámba megy; mivel 
az ezt követően, 2022. április 4-én 
közzétett előzetes megállapításaiban és 
következtetéseiben az EBESZ nemzetközi 
választási megfigyelő missziója 
megállapította, hogy a választásokat és a 
népszavazást ugyan megfelelően 
szervezték meg és szakszerűen irányították, 
azonban a versenyfelételek nem voltak 
egyenlőek; mivel a jelöltek nagyrészt 
szabadon kampányolhattak, de a kampány 
hangvétele – bár maga a kampány 

T. mivel társadalmaink demokratikus 
jellege szempontjából rendkívül fontosak 
az egyenlő feltételek mellett szervezett 
demokratikus választások; mivel a 
választások tisztességességével kapcsolatos 
aggodalmakra és a civil társadalom 
felhívásaira válaszul az EBESZ úgy 
döntött, hogy teljes körű nemzetközi 
választási megfigyelő missziót küld a 
2022. április 3-i általános választásokra és 
népszavazásra, ami az uniós tagállamok 
tekintetében ritkaságszámba megy; mivel 
az ezt követően, 2022. április 4-én 
közzétett előzetes megállapításaiban és 
következtetéseiben az EBESZ nemzetközi 
választási megfigyelő missziója 
megállapította, hogy a választásokat és a 
népszavazást ugyan megfelelően 
szervezték meg és szakszerűen irányították, 
azonban a versenyfelételek nem voltak 
egyenlőek; mivel a jelöltek nagyrészt 
szabadon kampányolhattak, de a kampány 
hangvétele – bár maga a kampány 
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versenyen alapult – erősen negatív volt, és 
azt a kormánykoalíció és a kormány 
közötti átfedések jellemezték, miközben az 
átláthatóság hiánya és a 
kampányfinanszírozás elégtelen 
felügyelete a kormánykoalíciónak 
kedvezett; mivel a számos választási vita 
választási bizottságok és bíróságok általi 
kezelése során nem nyújtottak hatékony 
jogorvoslatot; 

versenyen alapult – erősen negatív volt, és 
azt a kormánykoalíció és a kormány 
közötti átfedések jellemezték, miközben az 
átláthatóság hiánya és a 
kampányfinanszírozás elégtelen 
felügyelete a kormánykoalíciónak 
kedvezett; mivel a számos választási vita 
választási bizottságok és bíróságok általi 
kezelése során nem nyújtottak hatékony 
jogorvoslatot; mivel az EBESZ nemzetközi 
választási megfigyelő missziója 2022. 
július 29-én közzétett zárójelentésében 
jelezte, hogy a Demokratikus Intézmények 
és Emberi Jogok Hivatala sok korábbi 
ajánlásával nagyrészt nem foglalkoznak, 
többek között a választójoggal, a 
közigazgatási forrásokkal való visszaélés 
megelőzésével, az állami és pártfunkciók 
összemosódásával, a tömegtájékoztatás 
szabadságával, a 
kampányfinanszírozással és az 
állampolgárok megfigyelésével 
kapcsolatban; mivel a bevált nemzetközi 
gyakorlattal ellentétben a magyar 
jogszabályok egyéni választókerületenként 
akár 20%-os eltérést is lehetővé tesznek a 
választók átlagos száma tekintetében, és a 
nemzeti jogszabályokat megsértve a 
magyar Országgyűlés nem vizsgálta felül 
azon választókerületek határait, amelyek a 
2018. évi választásokat követően túllépték 
az eltérésre vonatkozóan megállapított 
határértéket; mivel a választók 
választókerületek közötti egyenlőtlen 
megoszlása, amely az átlagtól való akár 
33%-os eltéréseket is jelenthet, sérti a 
szavazatok egyenlőségének elvét;

Or. en
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Módosítás 7
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
az PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Y preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Y. mivel 2021. július 20-án a 
Bizottság a 2021. évi jogállamisági jelentés 
Magyarországról szóló országfejezetében 
jelezte, hogy a magyar 
igazságszolgáltatási rendszer jól teljesít az 
eljárások hosszát tekintve, magas a 
digitalizáció szintje, és folytatódik a bírák 
és ügyészek fizetésének fokozatos emelése; 
mivel az igazságszolgáltatás 
függetlenségét illetően az 
igazságszolgáltatási rendszerben új 
fejlemények történtek, amelyek tovább 
növelték a már meglévő aggodalmakat: az 
új szabályok, amelyek lehetővé teszik az 
Alkotmánybíróság tagjainak a Legfelsőbb 
Bíróságba (Kúria) történő, rendes 
eljáráson kívüli kinevezését, hatályba 
léptek, és lehetővé tették az új Kúria 
elnökének megválasztását, akit az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács 
kedvezőtlen véleménye ellenére 
választottak meg, és akit további 
hatáskörökkel is felruháztak; mivel az 

Y. mivel 2022. július 13-án a 
Bizottság a 2022. évi jogállamisági jelentés 
Magyarországról szóló országfejezetében 
jelezte, hogy az igazságszolgáltatás 
függetlenségét illetően az Európai 
Parlament által az EUSZ 7. cikkének (1) 
bekezdése alapján indított eljárással 
kapcsolatban, valamint a korábbi 
jogállamisági jelentésekben 
megfogalmazott aggályokkal továbbra 
sem foglalkoznak, ahogy az az európai 
szemeszter keretében tett vonatkozó 
ajánlás esetében is történt; mivel ezek az 
aggályok különösen azokkal a 
kihívásokkal kapcsolatosak, amelyekkel a 
független Országos Igazságszolgáltatási 
Tanács (OIT) szembesül az Országos 
Bírósági Hivatal (OBH) elnöke 
hatásköreinek kiegyensúlyozása, a 
Legfelsőbb Bíróság (Kúria) elnökének 
megválasztására vonatkozó szabályok, 
valamint a bírák és bírósági vezetők 
kinevezésével és előléptetésével, az ügyek 
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európai szemeszter keretében az 
igazságszolgáltatás függetlenségének 
megerősítésére tett ajánlás továbbra sem 
teljesült, beleértve a független Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanács hatáskörének 
hivatalos megerősítését, hogy az képes 
legyen ellensúlyozni az Országos Bírósági 
Hivatal (OBH) elnökének hatáskörét; 
mivel a Kúria új elnökének kinevezését az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács 13 
ellenszavazattal és 1 igen szavazattal 
elutasította;

elosztásával és a jutalmakkal kapcsolatos, 
saját hatáskörben hozott döntések 
lehetősége terén; mivel a hatékonyság és a 
minőség vonatkozásában az 
igazságszolgáltatási rendszer jól teljesít az 
eljárások hossza tekintetében, és 
általánosságban magas szintű 
digitalizáció jellemzi, és mivel a bírák és 
ügyészek fizetése továbbra is fokozatosan 
emelkedik; mivel 2022. augusztus 26-án 
több civil társadalmi szervezet kérte, hogy 
az igazságügyi miniszter foglalkozzon a 
magyar igazságszolgáltatás problémáival, 
miután széles körű konzultációkat 
folytattak a nyilvánossággal és 
szakértőkkel, köztük az 
igazságszolgáltatás önszabályozó és 
képviseleti szerveivel és a Velencei 
Bizottsággal;

Or. en
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Módosítás 8
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
az PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
AK preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

AK. mivel 2021. július 20-án a 
Bizottság a 2021. évi jogállamisági jelentés 
Magyarországról szóló országfejezetében 
jelezte, hogy a korrupcióellenes stratégia 
végrehajtása folyamatban van, de annak 
hatálya továbbra is korlátozott, és a 
politikai pártfinanszírozás, a lobbizás és a 
„forgóajtó-jelenség” tekintetében továbbra 
is hiányosságok vannak; mivel a 
közigazgatás magas szintjein a 
kliensizmus, a kivételezés és a nepotizmus, 
valamint a vállalkozások és a politikai 
szereplők közötti kapcsolatból eredő 
kockázatok továbbra sem kezeltek, a 
független ellenőrzési mechanizmusok 
továbbra sem elegendőek a korrupció 
felderítésére, és továbbra is aggodalomra 
ad okot a rendszeres ellenőrzések hiánya és 
a vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatok 
elégtelen ellenőrzése; mivel az új 
büntetőjogi rendelkezések célja a külföldi 
megvesztegetés és az egészségügyben 
történő informális fizetések kezelése; 

AK. mivel 2022. július 13-án a 
Bizottság a 2022. évi jogállamisági jelentés 
Magyarországról szóló országfejezetében 
jelezte, hogy a 2020–2022-es 
korrupcióellenes stratégia legtöbb 
intézkedésének végrehajtását 
elhalasztották, és nem jelentettek be új 
stratégiát, és hogy továbbra is 
hiányosságok tapasztalhatók a lobbizás és 
a forgóajtó-jelenség, valamint a politikai 
pártok és a kampányok finanszírozása 
terén; mivel a független ellenőrzési 
mechanizmusok továbbra sem elegendőek 
a korrupció felderítésére, és továbbra is 
aggodalomra ad okot a rendszeres 
ellenőrzések hiánya és a vagyon- és 
érdekeltségi nyilatkozatok elégtelen 
ellenőrzése, valamint a közérdekű 
vagyonkezelő alapítványok esetében az 
összeférhetetlenségi szabályok hiánya; 
mivel a magas rangú tisztviselőket és 
közvetlen környezetüket érintő korrupciós 
vádak kivizsgálásának konkrét 
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mivel bár a korrupciós ügyekben magas a 
vádemelési arány, és 2020 óta néhány új, 
magas szintű korrupciós ügyet indítottak, a 
magas rangú tisztviselőket és közvetlen 
környezetüket érintő vádak 
kivizsgálásának eredményei továbbra is 
korlátozottak;

eredményei továbbra sem állnak 
rendelkezésre, ami komoly aggodalomra 
ad okot, bár néhány új magas szintű 
korrupciós ügyet elindítottak; mivel a 
korrupció kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának mellőzéséről 
szóló határozatok bírósági 
felülvizsgálatának elmaradása továbbra is 
aggodalomra ad okot, különösen egy 
olyan környezetben, ahol a közigazgatás 
felső szintjein továbbra sem kezelik a 
kliensrendszer, a favoritizmus és a 
nepotizmus kockázatát;

Or. en
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Módosítás 9
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
az PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
AM preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

AM. mivel a Bizottság a Magyarország 
2022. évi nemzeti reformprogramjáról 
szóló tanácsi ajánlásra irányuló, 2022. 
május 23-i ajánlásában – amelyben 
véleményezi Magyarország 2022. évi 
konvergenciaprogramját10 – azt ajánlotta, 
hogy Magyarország tegyen lépéseket a 
korrupcióellenes keret megerősítése 
érdekében, többek között az ügyészségi 
fellépések és a nyilvános információkhoz 
való hozzáférés javítása, az 
igazságszolgáltatás függetlenségének 
megerősítése, valamint a döntéshozatali 
folyamat minőségének és átláthatóságának 
hatékony szociális párbeszéd, más érdekelt 
felekkel való együttműködés és rendszeres 
hatásvizsgálatok révén történő javítása, 
valamint a verseny fokozása érdekében a 
közbeszerzések területén;

___________
10 COM(2022)0614.

AM. mivel a Tanács a Magyarország 
2022. évi nemzeti reformprogramjáról 
szóló tanácsi ajánlásra irányuló, 2022. 
július 12-i ajánlásában – amelyben 
véleményezi Magyarország 2022. évi 
konvergenciaprogramját – azt ajánlotta, 
hogy Magyarország tegyen lépéseket a 
korrupcióellenes keret megerősítése 
érdekében, többek között az ügyészségi 
fellépések és a nyilvános információkhoz 
való hozzáférés javítása, az 
igazságszolgáltatás függetlenségének 
megerősítése, valamint a döntéshozatali 
folyamat minőségének és átláthatóságának 
hatékony szociális párbeszéd, más érdekelt 
felekkel való együttműködés és rendszeres 
hatásvizsgálatok révén történő javítása, 
továbbá a verseny fokozása érdekében a 
közbeszerzések területén; 
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7.9.2022 A9-0217/10

Módosítás 10
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
az PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
AP preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

AP. mivel 2022. április 5-én a Bizottság 
elnöke bejelentette, hogy Johannes Hahn, 
költségvetésért és igazgatásért felelős uniós 
biztos tájékoztatta a magyar hatóságokat 
arról, hogy a Bizottság a következő lépés 
megtételét és a jogállamisági 
feltételrendszerről szóló rendelet 
alkalmazásának hivatalos elindítását 
tervezi, elsősorban a korrupciós aggályok 
miatt; mivel a Bizottság 2022. április 27-én 
egy írásbeli értesítéssel végre megindította 
Magyarországgal szemben a jogállamisági 
feltételrendszerről szóló rendelet szerinti 
hivatalos eljárást;

AP. mivel 2022. április 5-én a Bizottság 
elnöke bejelentette, hogy Johannes Hahn, 
költségvetésért és igazgatásért felelős uniós 
biztos tájékoztatta a magyar hatóságokat 
arról, hogy a Bizottság a következő lépés 
megtételét és a jogállamisági 
feltételrendszerről szóló rendelet 
alkalmazásának hivatalos elindítását 
tervezi, elsősorban a korrupciós aggályok 
miatt; mivel a Bizottság 2022. április 27-én 
egy írásbeli értesítéssel végül megindította 
Magyarországgal szemben a jogállamisági 
feltételrendszerről szóló rendelet szerinti 
hivatalos eljárást; mivel 2022. július 20-án 
a Bizottság úgy határozott, hogy 
tájékoztatja Magyarországot azon 
szándékáról, hogy tanácsi végrehajtási 
határozatra irányuló javaslatot kíván 
tenni, és lehetőséget biztosít számára 
észrevételei megtételére;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/11

Módosítás 11
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
az PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
AZ preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

AZ. mivel 2021. július 20-án a 
Bizottság a 2021. évi jogállamisági jelentés 
Magyarországról szóló országfejezetében 
jelezte, hogy a médiapluralizmus továbbra 
is veszélyben van, és hogy továbbra is 
aggályok merülnek fel a médiahatóság 
függetlenségével és hatékonyságával 
kapcsolatban, a Médiatanács azon 
határozatainak fényében is, amelyek a 
Klubrádió független rádióadó adásból 
való kivonásához vezettek; mivel 
miközben nem hoztak létre 
médiatámogatási programokat a Covid19-
világjárvány hírmédiumokra gyakorolt 
hatásának ellensúlyozására, a jelentős 
mennyiségű állami reklám továbbra is 
lehetővé tette a kormány számára, hogy 
közvetett politikai befolyást gyakoroljon a 
médiára; mivel a világjárvány idején 
bevezetett sürgősségi intézkedésekkel 
megszigorították a nyilvános 
információkhoz való hozzáférést, ami 
megnehezítette a független médiumok 

AZ. mivel 2022. július 13-án a 
Bizottság a 2022. évi jogállamisági jelentés 
Magyarországról szóló országfejezetében 
jelezte, hogy meg kell erősíteni a 
médiahatóság működési függetlenségét és 
hatékonyságát, és hogy a jelentős 
mennyiségű állami reklámnak a 
kormánypárti médián keresztül való 
folyamatos terjesztése egyenlőtlen 
versenyfeltételeket teremt a 
médiakörnyezetben; mivel a közszolgálati 
média összetett intézményi rendszerben 
működik a szerkesztői és pénzügyi 
függetlenségével kapcsolatos aggodalmak 
közepette, és a médiaszakemberek 
továbbra is kihívásokkal szembesülnek 
tevékenységeik gyakorlása során, 
beleértve az oknyomozó újságírók 
megfigyelését is; mivel a veszélyhelyzetben 
továbbra is akadályozzák a nyilvános 
információkhoz való hozzáférést;
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számára az ilyen információkhoz való 
időben történő hozzáférést; mivel a 
független médiumok és újságírók 
munkáját továbbra is akadályozzák és 
megfélemlítik őket;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/12

Módosítás 12
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
az PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
BA preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

BA. mivel 2021. december 2-án a 
Bizottság úgy döntött, hogy indokolással 
ellátott véleményt küld a magyar 
Médiatanácsnak a Klubrádió 
rádióspektrum-használati kérelmét 
elutasító határozatával kapcsolatban; mivel 
a Bizottság arra a következtetésre jutott, 
hogy a magyar Médiatanácsnak a 
Klubrádió jogainak megújítását elutasító 
határozatai aránytalanok és átláthatatlanok 
voltak, és hogy a magyar nemzeti 
médiatörvényt e konkrét esetben 
diszkriminatív módon alkalmazták, 
megsértve az Európai Elektronikus 
Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 
2018. december 11-i (EU) 2018/1972 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet16;

__________
16 HL L 321., 2018.12.17, 36. o.

BA. mivel 2022. július 15-én a 
Bizottság úgy döntött, hogy a Bíróság elé 
idézi Magyarországot az uniós távközlési 
szabályok megsértése miatt a magyar 
Médiatanácsnak a Klubrádió 
rádióspektrum-használati kérelmét erősen 
vitatható indokokkal elutasító 
határozatával kapcsolatban; mivel a 
Bizottság arra a következtetésre jutott, 
hogy a magyar Médiatanácsnak a 
Klubrádió jogainak megújítását elutasító 
határozatai aránytalanok és átláthatatlanok 
voltak, és hogy a magyar nemzeti 
médiatörvényt e konkrét esetben 
diszkriminatív módon alkalmazták, 
megsértve az Európai Elektronikus 
Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 
2018. december 11-i (EU) 2018/1972 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet16 
és a véleménynyilvánítás szabadságát; 
____________
16 HL L 321., 2018.12.17, 36. o.
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7.9.2022 A9-0217/13

Módosítás 13
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
az PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
BL preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

BL. mivel 2022. április 4-én a 
parlamenti választásokat és népszavazást 
követő előzetes megállapításaiban és 
következtetéseiben az EBESZ nemzetközi 
választási megfigyelő missziója 
kijelentette, hogy a megfigyelt 
hírközvetítések elfogultsága és 
kiegyensúlyozatlansága, valamint a 
fontosabb indulók közötti viták elmaradása 
jelentősen korlátozta a választók 
lehetőségét arra, hogy megalapozott 
döntést hozhassanak; 

BL. mivel 2022. április 4-én a 
parlamenti választásokat és népszavazást 
követő előzetes megállapításaiban és 
következtetéseiben az EBESZ nemzetközi 
választási megfigyelő missziója 
kijelentette, hogy a megfigyelt 
hírközvetítések elfogultsága és 
kiegyensúlyozatlansága, valamint a 
fontosabb indulók közötti viták elmaradása 
jelentősen korlátozta a választók 
lehetőségét arra, hogy megalapozott 
döntést hozhassanak; mivel 2022. július 
29-én az EBESZ nemzetközi választási 
megfigyelő missziója zárójelentésében 
kiemelte, hogy a széles körű kormányzati 
reklámkampányok és a közmédiában és 
sok magánkézben lévő médiaorgánumban 
megjelenő elfogult híradások kiterjedt 
kampányplatformot biztosítottak a 
hatalmon lévő párt számára; 

Or. en
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