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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 

de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât printre valorile fundamentale ale Uniunii Europene se numără respectarea 

demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea 

drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților (articolul 

2 din TUE), și întrucât aceste valori sunt universale și comune statelor membre; 

B. întrucât participarea liberă a unei societăți civile pe deplin dezvoltate este un aspect-

cheie al oricărui proces decizional democratic; 

C. întrucât legislația Uniunii rezultă din decizii luate la nivel colectiv, cu participarea 

tuturor statelor membre; 

D. întrucât, în conformitate cu articolul 9 din TUE și cu articolul 20 din TUE, orice 

persoană care deține cetățenia unui stat membru este cetățean al Uniunii; întrucât 

cetățenia europeană nu înlocuiește cetățenia națională, ci se adaugă acesteia; 

E. întrucât Comisia AFCO a efectuat o vizită în Ungaria în noiembrie 2016, 

1. subliniază cu fermitate că toate statele membre împărtășesc și trebuie să respecte 

valorile consacrate la articolul 2 din TUE, aceste valori fiind valorile fundamentale ale 

Uniunii Europene; 

2. reamintește că articolul 2 din TUE se întemeiază pe principii de drept internațional 

obligatorii consacrate, aprobate de toate statele membre; insistă, drept urmare, asupra 

faptului că respectarea deplină, protejarea și promovarea statului de drept, a democrației 

și a drepturilor omului reprezintă o responsabilitate comună și o obligație ce decurge din 

simpla apartenență la comunitatea internațională; 

3. reamintește că, în temeiul articolului 49 din TUE, țările candidate trebuie să 

demonstreze că îndeplinesc criteriile de la Copenhaga pentru a deveni state membre ale 

Uniunii, iar Comisia are datoria să le solicite țărilor să respecte pe deplin aceste criterii; 

subliniază că, după ce au devenit membre ale Uniunii, statele membre au obligația de a 

respecta și proteja statul de drept și elementele lui constitutive, dar și că principiul 

încrederii reciproce consacrat în dreptul Uniunii nu le exonerează de obligația de a 

evalua măsura în care celelalte state membre respectă dreptul Uniunii și, în special, 

drepturile fundamentale recunoscute de acesta; 

4. reamintește că valorile consacrate la articolul 2 din TUE sunt protejate prin procedura 

prevăzută la articolul 7, dar consideră totuși că Uniunea ar trebui să dispună de un cadru 

suplimentar mai bine structurat de monitorizare și evaluare a respectării și promovării 

principiilor prevăzute la articolul 2 din TUE; 

5. reiterează apelul adresat Comisiei de a profita pe deplin de experiența Agenției pentru 

Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) în monitorizarea situației drepturilor 

fundamentale la nivelul Uniunii, printr-o propunere de revizuire a Regulamentului de 
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înființare a FRA, cu scopul de a-i conferi acesteia puteri extinse și mai multă 

independență, dar și resurse umane și financiare suplimentare; 

6. reamintește că Comisia de la Veneția a definit caracteristicile esențiale ale statului de 

drept, și anume legalitatea, securitatea juridică și interzicerea caracterului arbitrar, 

accesul la justiție, respectarea drepturilor omului, nediscriminarea și egalitatea în fața 

legii; împărtășește îngrijorările exprimate de Comisia de la Veneția în avizele sale 

privind legislația maghiară începând din 2011, inclusiv în avizele privind Legea 

fundamentală și modificările aduse acesteia; reiterează că Comisia de la Veneția a 

concluzionat în avizul său privind a patra și cea mai recentă modificare a Legii 

fundamentale a Ungariei din 17 iunie 2013 că măsurile luate reprezintă o amenințare la 

adresa justiției constituționale și a supremației principiilor de bază din Legea 

fundamentală a Ungariei; reamintește că, de când a devenit membră a Consiliului 

Europei, în 1990, Ungaria recunoaște Comisia de la Veneția; 

7. semnalează că Comisia de la Veneția a declarat în avizul său privind Legea XXV din 

4 aprilie 2017 de modificare a Legii CCIV din 2011 privind învățământul superior 

național că legea pare să fie deosebit de problematică din punctul de vedere al 

principiilor statului de drept și ale drepturilor fundamentale, precum și al garanțiilor 

pentru universitățile străine care funcționează deja de mulți ani în Ungaria în 

conformitate cu legea; reamintește, de asemenea, că Comisia Europeană a luat decizia 

să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind Ungaria, motivând că Legea 

privind învățământul superior național, așa cum a fost modificată la 4 aprilie 2017, 

restrânge disproporționat activitatea universităților din Uniune și din afara Uniunii și 

trebuie să fie realiniată la dreptul Uniunii; 

8. își reiterează preocuparea profundă în legătură cu cele mai recente evoluții din Ungaria, 

care pun în pericol statul de drept și împiedică aplicarea principiilor enunțate la 

articolul 2 din TUE, inclusiv, printre altele, cele privind funcționarea sistemului 

constituțional, independența sistemului judiciar și a altor instituții și îndepărtarea 

sistematică a sistemelor de control și echilibru, libertatea de exprimare, libertatea presei, 

libertatea academică, drepturile omului ale migranților, solicitanților de azil și 

refugiaților, libertatea de întrunire și de asociere, dreptul la egalitatea de tratament, 

drepturile sociale, apărarea organizațiilor societății civile, drepturile persoanelor din 

rândul minorităților, inclusiv ale romilor, evreilor și persoanelor LGBTI; 

9. constată că termenul „cetățenie” presupune, în sine, o voință politică clară de a respecta 

egalitatea între persoane; subliniază că valorile și principiile ce stau la baza Uniunii 

definesc un cadru cu care orice cetățean european se poate identifica, indiferent de 

deosebirile politice sau culturale rezultate din identitatea națională; este preocupat de 

faptul că oficialitățile maghiare utilizează public argumente naționaliste bazate pe 

identități cu caracter exclusiv; 

10. reamintește că Comisia de la Veneția a declarat că limitarea rolului Curții 

Constituționale a Ungariei poate afecta negativ separarea puterilor în stat, protecția 

drepturilor omului și statul de drept; este preocupat de reintroducerea, la nivel 

constituțional, a unor prevederi care ar trebui să facă obiectul unor legi ordinare și care 

au fost deja declarate neconstituționale, în scopul de a evita controlul de 

constituționalitate; recomandă revizuirea modului de funcționare și a competențelor 
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Consiliului Național Judiciar, pentru a asigura că acesta își îndeplinește rolul de 

organism independent de autoreglementare judiciară al Ungariei și solicită reinstituirea 

deplină a jurisdicției Curții Constituționale; 

11. este îngrijorat de restrângerea spațiului organizațiilor societății civile și de încercările de 

a controla ONG-urile și de a le limita capacitatea de a-și desfășura activitățile legitime, 

printre care și adoptarea așa-numitului pachet legislativ „Stop Soros”; reamintește că 

Comisia de la Veneția a declarat în documentul său „Aviz referitor la proiectul de lege 

privind transparența organizațiilor care primesc sprijin din străinătate” (adoptat la 

17 iunie 2017) că o asemenea lege ar genera ingerințe disproporționate și inutile în 

libertățile de asociere și de exprimare, în dreptul la viață privată și în interzicerea 

discriminării; 

12. regretă profund retorica antagonică și înșelătoare utilizată uneori de către instituțiile 

maghiare cu privire la Uniunea Europeană, precum și alegerea deliberată a autorităților 

de a adopta acte legislative care încalcă direct valorile Uniunii; reamintește obiectivele 

prevăzute la articolul 3 alineatele (1) și (2) din TUE pe care Ungaria a acceptat să le 

îndeplinească atunci când a devenit membră a Uniunii în 2004; reamintește că aderarea 

la Uniunea Europeană a fost un act voluntar bazat pe suveranitatea națională, care s-a 

bucurat de un consens larg în rândul întregului spectru politic al Ungariei; 

13. insistă asupra faptului că procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și-a atins 

limitele în ceea ce privește reacția la încălcările sistematice ale valorilor Uniunii, căci 

această procedură se axează, în principal, pe chestiuni tehnice, ceea ce le permite 

guvernelor să propună măsuri corective formale, menținând în același timp în vigoare 

legi care încalcă legislația Uniunii; consideră că, dacă se încalcă principiul cooperării 

loiale consacrat la articolul 4 din TUE, nu există niciun obstacol juridic care să 

împiedice Comisia să identifice, plecând de la cazurile de neîndeplinire a obligațiilor, 

un tipar care reprezintă o încălcare a articolului 2 din TUE; 

14. consideră că, dacă se constată o încălcare gravă și sistematică a statului de drept într-un 

stat membru, Comisia ar trebui să recurgă la toate mijloacele de care dispune pentru a 

apăra valorile fundamentale ce stau la baza Uniunii, inclusiv activarea articolului 7 din 

TUE; reamintește că, prin Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 conținând recomandări 

adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul 

de drept și drepturile fundamentale1, a solicitat Comisiei să prezinte, până în septembrie 

2017, o propunere în vederea încheierii unui Pact al Uniunii pentru democrație, statul de 

drept și drepturile fundamentale (Pactul UE pentru DSF); regretă că această propunere 

nu a fost încă elaborată și subliniază că este necesar să se instituie de urgență un 

mecanism eficient de apărare a valorilor fundamentale ale Uniunii, deoarece există o 

lipsă de concordanță între obligațiile care le revin țărilor candidate în cadrul criteriilor 

de la Copenhaga și aplicarea acestor criterii de către statele membre după aderarea la 

Uniune; subliniază că un răspuns adecvat la încălcarea valorilor fundamentale ale 

Uniunii presupune o combinație de instrumente juridice corespunzătoare și de voință 

politică; 

15. consideră că situația actuală din Ungaria reprezintă un risc clar de încălcare gravă a 

valorilor menționate la articolul 2 din TUE și justifică lansarea procedurii de la 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2016)0409. 
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articolul 7 alineatul (1) din TUE. 
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