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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w sprawozdaniu następujących wskazówek:

1. wyraża głębokie zaniepokojenie celowymi i systematycznymi działaniami węgierskiego 
rządu, które mają na celu podważenie podstawowych wartości Unii, zapisanych w art. 2 
TUE, i polegają zwłaszcza na usuwaniu konstytucyjnych mechanizmów kontroli i 
równowagi, osłabianiu niezależności sądów, celowych zmianach krajowego systemu 
wyborczego, ograniczaniu podstawowych praw, takich jak wolność słowa, edukacja i 
wolność akademicka, autonomia uniwersytetów czy pluralizm i niezależności mediów, 
a także kwestionowaniu prawa do równego traktowania oraz praw migrantów i osób 
ubiegających się o azyl; podkreśla, że tendencje te znacząco się nasiliły od czasu 
uruchomienia art. 7 ust. 1 TUE, a ich zakres się poszerzył podczas kryzysu związanego 
z COVID-19;

2. zaznacza, że nie można dopuścić, by de facto utworzyła się hierarchia wartości UE; 
podkreśla, że ważna jest właściwa ocena nie tylko praworządności, lecz także innych 
wartości Unii, w tym szerszego spektrum praw podstawowych i demokracji;

3. przypomina, że praworządność oznacza rządy prawa, a nie rządy prawem i należy w 
niej podkreślić zasadę legitymacji wynikającej z przejrzystego, rozliczalnego, 
demokratycznego i pluralistycznego procesu stanowienia prawa; ubolewa nad faktem, 
że konstytucyjny podział uprawnień na Węgrzech wciąż jest istotnie zmieniany przez 
celowo szerokie i instrumentalne wykorzystywanie ustaw kardynalnych i poprawek do 
konstytucji tak, aby trwale uregulować kwestie, które powinno regulować 
ustawodawstwo zwykłe, poprzez zmiany na szczeblu konstytucyjnym bez konsultacji 
społecznych lub przy ograniczonych konsultacjach społecznych, co jest jak najbardziej 
celowe, bez żadnego realnego udziału ani opozycji, ani społeczeństwa obywatelskiego; 
podkreśla, że taka tendencja do blokowania kwestii na szczeblu konstytucyjnym jest 
problematyczna zarówno w odniesieniu do konstytucji, jak i prawa powszechnego, 
że stanowi ona zagrożenie dla praworządności, jest sprzeczna z tradycjami 
konstytucyjnymi i zasadami łączącymi państwa członkowskie, a ponadto jest otwarcie i 
nieprzerwanie krytykowana przez Unię, Radę Europy, Organizację Narodów 
Zjednoczonych i Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE ODHIR); potępia nadużywanie 
nadzwyczajnych uprawnień po ogłoszeniu stanu zagrożenia na początku pandemii 
COVID-19, czemu nie towarzyszyły żadne ograniczenia, a rządowi przyznano pełne 
uprawnienia dyskrecjonalne do przedłużenia lub zniesienia stanu zagrożenia, co 
obejmowało możliwość uchylenia wszelkich aktów prawnych w drodze zwykłego 
dekretu wykonawczego; nalega, aby wszelkie takie środki stosowano jedynie w razie 
konieczności, aby pozostały one proporcjonalne oraz aby zawierały odpowiednie 
gwarancje konstytucyjne dotyczące nadzoru ustawodawczego nad nimi;

4. podkreśla, że niektóre z przyjętych niedawno przepisów ustawy zasadniczej i ustaw 
kardynalnych miały na celu ograniczenie funkcjonowania instytucji publicznych, takich 
jak uniwersytety, oraz wprowadzenie zbędnych przeszkód w dokonywaniu zmian 



PE729.937v02-00 4/9 AD\1253122PL.docx

PL

koniecznych do skutecznego przeprowadzenia wyborów administracyjnych; podkreśla 
ponadto, że rząd węgierski dążył do wprowadzenia, bez konsultacji, niezbędnych zmian 
do kilku zwykłych ustaw, co miało daleko idący negatywny wpływ na prawa 
podstawowe i prawo do równego traktowania; uważa, że przyjęcie tych przepisów w 
prawie wyborczym szczególnie utrudniało partiom politycznym wystawienie krajowej 
listy wyborczej w wyborach parlamentarnych, co przede wszystkim sprzyjało osobom 
sprawującym dotychczas władzę1; zaznacza, że przyjmowanie takich ustaw na krótko 
przed wyborami jest sprzeczne z ustaloną praktyką i zaleceniami Komisji Weneckiej 
zawartymi w liście kontrolnej dotyczącej praworządności; przypomina, że OBWE 
ODIHR postanowiło wysłać pełną misję obserwacji wyborów na węgierskie wybory 
parlamentarne w 2022 r. ze względu na obawy związane z ogólnym pogorszeniem się 
warunków demokratycznych wyborów oraz z niezależnością sądownictwa i wolnością 
mediów; przypomina, że w znacznej mierze nie spełniono zaleceń wydanych przez 
OBWE ODIHR po wyborach parlamentarnych w 2018 r. ani zaleceń GRECO, 
zwłaszcza tych dotyczących finansowania kampanii, co negatywnie wpłynęło na 
przejrzystość i rozliczalność finansowania kampanii; przypomina, że misja obserwacji 
wyborów 4 kwietnia 2022 r. wskazała na nowe problemy;

5. podkreśla, że w oświadczeniu o wstępnych ustaleniach i wstępnych wnioskach2 misja 
obserwacji wyborów OBWE na węgierskie wybory parlamentarne w 2022 r. 
stwierdziła, że chociaż wybory oferowały wyborcom różne możliwości i zostały 
przeprowadzone prawidłowo, proces ten zakłócało powszechne powielanie 
komunikatów rządu i koalicji rządzącej, co zacierało granicę między państwem a partią, 
a także stronniczość mediów i nieprzejrzyste finansowanie kampanii;

6. wyraża zaniepokojenie krokami, które podjął węgierski rząd, by jeszcze bardziej osłabić 
niezależność sądów, zwłaszcza poprzez ograniczenie kompetencji Krajowej Rady 
Sądownictwa w drodze zmiany procedur mianowania prezesa Sądu Najwyższego oraz 
zwiększenia jego uprawnień administracyjnych, co odbyło się całkowicie bez udziału 
sądów; przypomina, że uczciwość i niezawisłość systemu sądowego stanowią podstawę 
wzajemnego zaufania w UE, a ich brak przynosi Unii niepodważalne straty, ponieważ 
sędziowie krajowi są sędziami prawa unijnego i gwarantują równość obywateli UE 
dzięki jednolitemu stosowaniu tego prawa; podkreśla ponadto, że węgierski rząd coraz 
częściej posługuje się węgierskim Trybunałem Konstytucyjnym, by uchylać się od 
wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), przez co 
podważa zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego;

7. ubolewa, że nie podjęto odpowiednich działań następczych w związku z uzasadnionym 
wnioskiem Parlamentu wzywającym Radę do stwierdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE, 
istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których 
opiera się Unia; podkreśla, że do uruchomienia i stosowania tego przepisu w Radzie 
konieczne jest zapewnienie wysokich progów, oraz zwraca uwagę na względy 
polityczne mające wpływ na procedurę; przypomina, że zgodnie z art. 7 ust. 1 jedynie 

1Węgry: wspólna opinia w sprawie zmian w prawie wyborczym zatwierdzona podczas 72. posiedzenia Rady na 
rzecz Demokratycznych Wyborów (Wenecja i online, 14 października 2021 r.) oraz przyjęta podczas 128. sesji 
plenarnej Komisji Weneckiej (Wenecja i online, 15–16 października 2021 r.), opinia nr 1040/2021, 18 
października 2021 r., pkt 32 
2Międzynarodowa misja obserwacji wyborów na Węgrzech – wybory parlamentarne i referendum, 3 kwietnia 
2022 r., oświadczenie o wstępnych ustaleniach i wstępnych wnioskach.

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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kwalifikowana większość czterech piątych głosów jest wymagana do stwierdzenia, że 
istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości, o 
których mowa w art. 2; zauważa, że brak postępów Rady w skutecznym wykorzystaniu 
procedury prowadzi do dalszego odchodzenia od wartości wyrażonych w art. 2 TUE, a 
w rezultacie do podważenia tych wartości, wzajemnego zaufania między państwami 
członkowskimi oraz wiarygodności całej Unii; wzywa prezydencję Rady, aby poczyniła 
odpowiednie kroki w celu nadania dalszego biegu procedurze na mocy art. 7 ust. 1 
TUE; apeluje do Komisji o pełne wykorzystanie dostępnych narzędzi, w szczególności 
przyspieszonych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego i wniosków o zastosowanie środków tymczasowych wnoszonych do 
Trybunału Sprawiedliwości, aby wyeliminować wyraźne ryzyko poważnego naruszenia 
przez Węgry wartości, na których opiera się Unia;

8. nalega, by Rada wywiązała się z konstytucyjnego obowiązku zorganizowania 
wysłuchań, zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE, które powinny być otwarte, regularne i 
ustrukturyzowane; wyraża ubolewanie, że do tej pory to nie nastąpiło oraz że Rada, 
powołując się na pandemię COVID-19 i niemożność odbywania spotkań Rady z 
udziałem osobistym, od grudnia 2019 r. zorganizowała tylko dwa wysłuchania na mocy 
art. 7 ust. 1 TUE; nalega na równe traktowanie Parlamentu i Komisji we wszystkich 
postępowaniach związanych z art. 7 TUE; nalega, by umożliwić Parlamentowi 
przedstawienie Radzie uzasadnionego wniosku oraz udział w wysłuchaniach na 
podstawie art. 7, jeżeli to Parlament wszczął procedurę, z poszanowaniem prerogatyw 
każdej z trzech instytucji i zasady lojalnej współpracy zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE; 
ponownie wzywa Radę do niezwłocznego i pełnego informowania Parlamentu na 
wszystkich etapach procedury z należytym uwzględnieniem roli Parlamentu w 
wydawaniu zgody; wzywa Radę do systematycznego przekazywania państwu 
członkowskiemu zaleceń wraz z terminami ich wypełnienia i do regularnego 
nadzorowania wdrażania zaleceń po zakończeniu wysłuchań na mocy art. 7 ust. 1 TUE; 
wzywa Radę do natychmiastowego skierowania zaleceń do Węgier; przypomina, że 
Rada ma obowiązek regularnie prowadzić ponowną ocenę sytuacji w danym państwie 
członkowskim i może wycofać ustalenie, jeżeli stwierdzi, że jego podstawy nie mają już 
zastosowania;

9. jest zdania, że ostatnie wydarzenia podczas toczących się wysłuchań na mocy art. 7 ust. 
1 TUE ponownie zwracają uwagę na pilną potrzebę wprowadzenia unijnego 
mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych, zgodnie z 
propozycją Parlamentu, w formie porozumienia międzyinstytucjonalnego obejmującego 
spójny, skuteczny i widoczny unijny cykl monitorowania demokracji, praworządności i 
praw podstawowych, który powinien również uwzględniać procedury przewidziane w 
art. 7 TUE i rozporządzeniu w sprawie warunkowości w zakresie praworządności; 
ponownie podkreśla, że mechanizm ten musi uzupełniać i wzmacniać, a nie zastępować 
toczące się i przyszłe postępowania na mocy art. 7 TUE; wzywa Radę i Komisję, by 
bezzwłocznie rozpoczęły negocjacje w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego 
zgodnie z art. 295 TFUE, który ustanawia ramy tego mechanizmu;

10. przyjmuje do wiadomości wnioski Konferencji w sprawie przyszłości Europy, a w 
szczególności te zawarte w propozycji nr 25 dotyczącej „praworządności, wartości 
demokratycznych i tożsamości europejskiej” i obejmującej rozszerzenie mechanizmu 
warunkowości, aby objąć nim wszelkie naruszenia praworządności;
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11. wyraża przekonanie, że należy dokonać przeglądu traktatów, by zwiększyć skuteczność 
procedur przewidzianych w art. 7 zarówno w częściach prewencyjnych, jak i 
naprawczych;

12. z zadowoleniem przyjmuje orzeczenia TSUE w sprawach C-156/213 i C-157/214 z 16 
lutego 2022 r., które potwierdzają, że rozporządzenie w sprawie warunkowości w 
zakresie praworządności jest ważne, gdyż ma odpowiednie podstawy prawne i jest 
zgodne z procedurą przewidzianą w art. 7 TUE; z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen o uruchomieniu wobec Węgier 
mechanizmu warunkowości w zakresie praworządności; ubolewa jednak, że decyzję tę 
podjęto ze znacznym opóźnieniem; wzywa Komisję do jak najszybszego wprowadzenia 
tej decyzji w życie z wszystkich powodów, o których mowa w piśmie skierowanym 
przez Komisję do Węgier 19 listopada 2021 r.; podkreśla, że stosowanie rozporządzenia 
w sprawie warunkowości jest narzędziem uzupełniającym procedurę przewidzianą w 
art. 7, że jest ono bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich i 
wykonalne od stycznia 2021 r., a także wzywa Komisję do podjęcia wszelkich 
niezbędnych kroków w celu jego skutecznego egzekwowania; z niepokojem zwraca 
uwagę na niedawne zmiany w prawodawstwie zawężające zakres stosowania przepisów 
dotyczących zamówień publicznych na Węgrzech, co ogranicza możliwość kontroli i 
zwiększa ryzyko korupcji; zwraca ponadto uwagę na wyraźny brak współpracy z 
Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), a także na 
niezdolność do odzyskania należnych kwot od podmiotów gospodarczych, które 
dopuściły się nieprawidłowości lub nadużyć finansowych;

13. wyraża głębokie zaniepokojenie systemowym sprzeniewierzaniem środków 
publicznych z budżetu krajowego i budżetu UE z korzyścią dla członków rządu i 
środowisk z rządem związanych; potępia wyjątkowo wysoki wskaźnik 
nieprawidłowych płatności w ramach europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, w tym Europejskiego Funduszu Rolnego, na Węgrzech; zauważa, że w 
2019 r. Komisja nałożyła na Węgry najwyższe w UE korekty finansowe; zauważa 
ograniczone efekty dochodzeń w sprawie zarzutów dotyczących urzędników wysokiego 
szczebla; przypomina, że zatwierdzenie planów krajowych w ramach Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności powinno być uzależnione od spełnienia 
wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu w sprawie Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności; oczekuje od Komisji, że przed zatwierdzeniem 
umów o partnerstwie i programów polityki spójności wykluczy wszelkie ryzyko, że 
programy w ramach polityki spójności mogłyby przyczynić się do niewłaściwego 
wykorzystywania funduszy UE lub do naruszania praworządności; wzywa Komisję do 
bardziej rygorystycznego stosowania rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów i 
rozporządzenia finansowego, aby przeciwdziałać sprzeniewierzaniu funduszy unijnych 
ze względów politycznych;

14. odnotowuje ostatnie wybory parlamentarne na Węgrzech i podkreśla, że rząd węgierski 
pozostaje odpowiedzialny za wyeliminowanie zagrożenia poważnego naruszenia 
wartości UE;

3Węgry przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, ECLI:EU:C:2022:97. 
4Rzeczpospolita Polska przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, 
ECLI:EU:C:2022:98.
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15. zwraca uwagę na skutki wojny w Ukrainie oraz na potrzebę natychmiastowej reakcji ze 
strony państw członkowskich; wzywa Komisję do dopilnowania, aby okoliczności te 
nie prowadziły do niepotrzebnego rozluźnienia lub opóźnienia skutecznego 
zastosowania instrumentów służących utrzymaniu praworządności w Unii, zgodnie z 
art. 7 TUE oraz rozporządzeniem dotyczącym warunkowości w zakresie 
praworządności;

16. zdecydowanie potępia krytykę pod adresem prezydenta Ukrainy ze strony premiera 
Węgier, a biorąc pod uwagę napaść Rosji na Ukrainę, ubolewa, że więzi między 
Węgrami a Rosją zacieśniają się.
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