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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 
i den betænkning, det vedtager:

1. udtrykker dyb bekymring over den ungarske regerings bevidste og systematiske 
bestræbelser på at undergrave Unionens grundlæggende værdier, der er nedfældet i 
artikel 2 i TEU, navnlig ved at fjerne de forfatningsmæssige kontrolmekanismer, ved at 
begrænse retsvæsenets uafhængighed, ved forsætligt at ændre det nationale valgsystem, 
ved at hindre de grundlæggende rettigheder, såsom ytringsfrihed, uddannelsesfrihed, 
akademisk frihed, universiteters autonomi, mediepluralisme og medieuafhængighed, og 
ved at udfordre retten til ligebehandling samt migranters og asylansøgeres rettigheder; 
fremhæver, at disse tendenser er blevet væsentligt forværret siden udløsningen af 
artikel 7, stk. 1, i TEU og er blevet forstærket af covid-19-krisen;

2. insisterer på, at det er nødvendigt at undgå, at der skabes et de facto-hierarki af EU-
værdier; understreger, at det er vigtigt at sikre, at ikke blot retsstatsprincippet, men også 
andre EU-værdier, herunder et bredere spektrum af grundlæggende rettigheder og 
demokrati, vurderes korrekt;

3. minder om, at retsstatsprincippet ikke betyder styring gennem lovgivning, men 
understreges af legitimitetsprincippet, der indebærer en gennemsigtig, ansvarlig, 
demokratisk og pluralistisk lovgivningsproces; beklager, at den forfatningsmæssige 
balance i Ungarn fortsat er blevet væsentligt ændret gennem en bevidst bred og 
instrumentel anvendelse af forfatningslove og forfatningsændringer, der har til formål at 
befæste de spørgsmål, der skal reguleres ved almindelig lovgivning, gennem ændringer 
på forfatningsniveau, med ingen eller begrænset offentlig høring, meget hurtigt og uden 
nogen effektiv inddragelse af oppositionen eller civilsamfundet; fremhæver, at en sådan 
tendens til fastlåsning af spørgsmål på forfatningsniveau er problematisk med hensyn til 
både forfatningen og almindelige love, er en trussel mod retsstatsprincippet, er i strid 
med forfatningsmæssige traditioner og principper, der er fælles for medlemsstaterne, og 
har været en kilde til åben og konsekvent kritik fra EU's, Europarådets institutioners, De 
Forenede Nationers og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europas 
(OSCE/ODIHR's) side; fordømmer den overdrevne brug af ekstraordinære beføjelser 
med erklæringen om undtagelsestilstanden ved begyndelsen af covid-19-pandemien 
uden begrænsninger og med fulde skønsbeføjelser til regeringen til at forlænge eller 
ophæve den, hvilket omfattede muligheden for, at regeringen kunne tilsidesætte enhver 
lov ved et simpelt regeringsdekret; insisterer på, at alle sådanne foranstaltninger fortsat 
bør være nødvendige og forholdsmæssige og med relevante forfatningsmæssige 
garantier for deres lovgivningsmæssige tilsyn;

4. understreger, at adskillige nyligt vedtagne bestemmelser i grundlæggende ret eller i 
kardinallove har til formål at begrænse den operationelle funktion af civilretlige 
institutioner, såsom universiteter, eller at indføre unødvendige hindringer for at foretage 
de ændringer, der er nødvendige for en effektiv styring af valg; insisterer endvidere på, 
at den ungarske regering uden nogen form for høring har presset på for at få foretaget 
hurtige ændringer af adskillige almindelige love, som har haft vidtrækkende negative 
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indvirkninger på de grundlæggende rettigheder og retten til ligebehandling; insisterer 
på, at indførelsen af bestemmelser om valg navnlig har ført til øgede hindringer for 
partiers mulighed for at opstille på en national kandidatliste, hvis vigtigste virkning er at 
favorisere de etablerede kandidater1; fremhæver, at også praksis med at vedtage sådanne 
love kort før valget er i strid med gældende praksis og Venedigkommissionens 
henstillinger i dens tjekliste over retsstatskriterier; minder om, at OSCE/ODIHR 
besluttede at sende en omfattende valgobservationsmission til det ungarske 
parlamentsvalg i 2022 på grund af bekymring over den generelle forringelse af 
betingelserne for demokratiske valg og bekymring over retsvæsenets uafhængighed og 
mediefriheden; minder om, at der stort set ikke er blevet taget hånd om de henstillinger, 
der blev fremsat af OSCE/ODIHR efter parlamentsvalget i 2018 og af Greco, navnlig de 
henstillinger, som vedrører finansiering af valgkampagner, hvilket har påvirket 
gennemsigtigheden og ansvarligheden i forbindelse med finansiering af valgkampagner; 
minder om, at valgobservationsmissionen den 4. april 2022 har givet udtryk for nye 
bekymringer;

5. understreger, at OSCE's valgobservationsmission til det ungarske parlamentsvalg i 2022 
i sin erklæring om foreløbige resultater og foreløbige konklusioner2 konstaterede, at 
valget ganske vist gav vælgerne forskellige alternativer og var velafholdt, men at 
processen blev skæmmet af den gennemgribende overlapning af regeringens og den 
regerende koalitions budskaber, der udviskede grænsen mellem stat og parti, samt af 
mediernes forudindtagethed og uigennemsigtige kampagnefinansiering;

6. udtrykker bekymring over de skridt, som den ungarske regering har taget for yderligere 
at begrænse retsvæsenets uafhængighed, navnlig ved at svække det nationale 
domstolsråds beføjelser gennem ændring af udnævnelsesprocedurer og ved at øge de 
administrative beføjelser for formanden for højesteret, hvilket skete helt uden 
retsvæsenets deltagelse; minder om, at retssystemets integritet og uafhængighed er en 
altafgørende kilde til den gensidige tillid til EU, og at mangel på integritet og 
uafhængighed i retssystemet påfører EU uoprettelig skade, eftersom de nationale 
dommere er dommere på det EU-retlige område og sikrer lighed mellem EU-borgere 
gennem en ensartet anvendelse EU-retten; fremhæver endvidere, at den ungarske 
regering i stigende grad forlader sig på den ungarske forfatningsdomstol for at undgå at 
efterkomme Den Europæiske Unions Domstols (EU-Domstolens) domme, hvilket 
undergraver EU-rettens forrang;

7. beklager manglen på ordentlig opfølgning på sit begrundede forslag om at opfordre 
Rådet til i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU at fastslå, at der er en klar fare for, at 
Ungarn groft overtræder de værdier, som Unionen bygger på; understreger de høje 
tærskler, der er nødvendige for aktiveringen og anvendelsen af denne bestemmelse i 
Rådet, og de politiske overvejelser, der påvirker proceduren; minder om, at der i 
henhold til af artikel 7, stk. 1, i TEU kun kræves et kvalificeret flertal på fire femtedele 
på de i artikel 354 i TEUF fastsatte betingelser for at fastslå, at der er en klar fare for, at 

1 Hungary Joint Opinion on the 2020 Amendments to Electoral Legislation approved by the Council for 
Democratic Elections at its 72nd meeting (Venice and online, 14 October 2021) and adopted by the Venice 
Commission at its 128th Plenary Session (Venice and online, 15-16 October 2021), Opinion No 1040/2021, 18 
October 2021, paragraph 32. 
2 International Election Observation Mission, Hungary – Parliamentary Elections and Referendum, 3 April 2022, 
Statement of Preliminary Findings and Conclusions.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)039-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)039-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)039-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)039-e
https://www.osce.org/files/f/documents/4/6/515111.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/4/6/515111.pdf
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en medlemsstat groft overtræder de værdier, der er nævnt i artikel 2; bemærker, at 
Rådets undladelse af at gøre effektiv brug af denne procedure gør det muligt fortsat at 
afvige fra de værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU, hvilket undergraver disse 
værdier og den gensidige tillid mellem medlemsstaterne samt EU's troværdighed som 
helhed; opfordrer indtrængende rådsformandskabet til at tage de nødvendige skridt til at 
gå videre med proceduren i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU; opfordrer Kommissionen 
til at gøre fuld brug af de tilgængelige redskaber for at imødegå en klar risiko for, at 
Ungarn groft overtræder de værdier, som Unionen bygger på, navnlig fremskyndede 
traktatbrudsprocedurer og begæringer om foreløbige forholdsregler ved Domstolen;

8. insisterer på, at Rådets forfatningsmæssige forpligtelse til at afholde høringer, jf. 
artikel 7, stk. 1, i TEU, bør gennemføres på en åben, regelmæssig og struktureret måde; 
beklager, at dette hidtil ikke har været tilfældet, og at Rådet under henvisning til covid-
19-pandemien og den manglende mulighed for at afholde fysiske rådsmøder kun har 
afholdt to høringer i henhold til artikel 7 i TEU siden december 2019; insisterer på, at 
Parlamentet og Kommissionen bør behandles lige i alle procedurer vedrørende artikel 7 
i TEU; insisterer på, at Parlamentet bør kunne forelægge sit begrundede forslag for 
Rådet og deltage i artikel 7-høringer, når det er Parlamentet, der har indledt proceduren, 
under hensyntagen til de tre institutioners beføjelser og princippet om loyalt 
samarbejde, jf. artikel 13, stk. 2, i TEU; gentager sin opfordring til Rådet om ufortøvet 
at holde Parlamentet fuldt underrettet i alle faser af proceduren under behørig 
hensyntagen til Parlamentets rolle, i forbindelse med at det skal give sin godkendelse; 
opfordrer Rådet til systematisk at rette henstillinger til den pågældende medlemsstat, 
herunder frister, og regelmæssigt føre tilsyn med gennemførelsen heraf efter høringerne 
i henhold til artikel 7 i TEU; opfordrer indtrængende Rådet til straks at rette sådanne 
henstillinger til Ungarn; minder om, at Rådet er forpligtet til regelmæssigt at revurdere 
situationen i den pågældende medlemsstat og kan ophæve en afgørelse, hvis det finder, 
at årsagerne ikke længere er til stede;

9. er af den opfattelse, at den seneste udvikling i de igangværende høringer i henhold til 
artikel 7, stk. 1, i TEU endnu en gang understreger det presserende behov for en EU-
mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder som 
foreslået af Parlamentet i form af en interinstitutionel aftale, der omfatter en 
sammenhængende, effektiv og synlig årlig EU-overvågningscyklus af demokrati, 
retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, som også bør tage hensyn til 
procedurerne i artikel 7 i TEU og forordningen om konditionalitet vedrørende 
retsstatsprincippet; gentager, at mekanismen skal supplere og styrke, og ikke erstatte, de 
igangværende og fremtidige procedurer i henhold til artikel 7 i TEU; opfordrer Rådet og 
Kommissionen til straks at revurdere deres modvilje mod at indlede forhandlinger om 
en interinstitutionel aftale i henhold til artikel 295 i TEUF, der fastlægger en sådan 
mekanisme;

10. noterer sig konklusionerne fra konferencen om Europas fremtid, navnlig konklusionerne 
i forslag 25 om retsstatsprincippet, demokratiske værdier og europæisk identitet, som 
omfatter en udvidelse af anvendelsesområdet for konditionalitetsmekanismen til at 
omfatte alle krænkelser af retsstatsprincippet;

11. er af den faste overbevisning, at traktaterne bør revideres med henblik på at forbedre 
effektiviteten af artikel 7-procedurerne i forbindelse med såvel den forebyggende som 
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den korrigerende del heraf;

12. glæder sig over Domstolens dom i sag C-156/213 og C-157/214 af 16. februar 2022, som 
bekræfter gyldigheden af forordningen om konditionalitet vedrørende 
retsstatsprincippet, da den er baseret på et passende retsgrundlag og er forenelig med 
proceduren i artikel 7 i TEU; glæder sig over, at Kommissionens formand, Ursula von 
der Leyen, har besluttet at iværksætte konditionalitetsmekanismen vedrørende 
retsstatsprincippet over for Ungarn; beklager imidlertid, at denne beslutning blev truffet 
med betydelig forsinkelse; opfordrer Kommissionen til snarest muligt at anvende den af 
alle de grunde, der blev behandlet i den skrivelse, som Kommissionen sendte til Ungarn 
den 19. november 2021; understreger, at anvendelsen af forordningen om 
konditionalitet er et redskab, der supplerer artikel 7-proceduren, finder direkte 
anvendelse i alle medlemsstater og har kunnet håndhæves siden januar 2021, og 
opfordrer Kommissionen til at tage alle nødvendige skridt til at håndhæve den på 
effektiv vis; påpeger de seneste ændringer af love, der indsnævrer anvendelsesområdet 
for reglerne om offentlige udbud i Ungarn, hvilket fører til mindre kontrol og øget risiko 
for korruption; fremhæver endvidere en klar mangel på samarbejde med Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og den manglende inddrivelse af 
skyldige beløb fra økonomiske aktører, der har gjort sig skyldige i 
uregelmæssigheder eller svig;

13. udtrykker dyb bekymring over det systemiske misbrug af offentlige midler fra det 
nationale budget og EU-budgettet til gavn for regeringsmedlemmer og tilknyttede 
kredse; beklager den ekstremt høje andel af uregelmæssige betalinger under de 
europæiske struktur- og investeringsfonde, herunder Den Europæiske Landbrugsfond, i 
Ungarn; bemærker, at Kommissionen i 2019 pålagde Ungarn den højeste finansielle 
korrektion i EU; bemærker de begrænsede resultater af undersøgelser af påstande om 
korruption, der involverer højtstående embedsmænd; gentager, at godkendelsen af de 
nationale planer under genopretnings- og resiliensfaciliteten bør gøres betinget af, at 
alle kriterierne i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, er opfyldt; 
forventer, at Kommissionen udelukker enhver risiko for, at programmer under 
samhørighedspolitikken bidrager til misbrug af EU-midler eller til overtrædelser af 
retsstatsprincippet, inden den godkender partnerskabsaftaler og programmer inden for 
rammerne af samhørighedspolitikken; opfordrer Kommissionen til at anvende 
forordningen om fælles bestemmelser og finansforordningen mere stringent med 
henblik på at tackle enhver form for misbrug af EU-midler i politisk øjemed;

14. noterer sig det nylige parlamentsvalg i Ungarn og insisterer på, at den ungarske regering 
fortsat er ansvarlig for at fjerne risikoen for alvorlige krænkelser af EU's værdier;

15. henleder opmærksomheden på virkningerne af krigen i Ukraine og behovet for 
øjeblikkelig reaktion fra medlemsstaternes side; opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
situationen ikke fører til en afslappet eller forsinket anvendelse af instrumenter til 
opretholdelse af retsstatsprincippet i Unionen, såsom artikel 7 i TEU og forordningen 
om budgetmæssig konditionalitet;

16. fordømmer fuldt ud den ungarske premierministers kritik af Ukraines præsident og 

3 Ungarn mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, ECLI:EU:C:2022:97. 
4 Republikken Polen mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, ECLI:EU:C:2022:98.



AD\1253122DA.docx 7/9 PE729.937v02-00

DA

beklager de stadig tættere bånd mellem Ungarn og Rusland i betragtning af 
sidstnævntes invasion af Ukraine.
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