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NÁVRHY 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 

vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

Zákon, ktorým sa mení štátny zákon o vysokoškolskom vzdelávaní 

1. uznáva, že vzhľadom na neexistenciu jednotných noriem alebo modelov Únie v oblasti 

vzdelávania je úlohou maďarskej vlády vytvoriť a pravidelne preskúmavať najvhodnejší 

regulačný rámec pre zahraničné univerzity na svojom území a snažiť sa o zlepšovanie 

tohto rámca, ako sa uvádza aj v záveroch Benátskej komisie; zdôrazňuje však, že 

podľa článku 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) má Únia prispievať k 

rozvoju kvalitného vzdelávania podporovaním spolupráce medzi členskými štátmi a, ak 

je to potrebné, podporovaním a doplňovaním činnosti členských štátov pri plnom 

rešpektovaní ich zodpovednosti za obsah výučby a organizáciu vzdelávacích systémov a 

za ich kultúrnu a jazykovú rozmanitosť; ďalej zdôrazňuje, že predpisy v oblasti 

vzdelávania zavedené maďarskou vládou musia byť v plnom súlade so slobodami 

týkajúcimi sa vnútorného trhu a základnými právami; 

2. pripomína, že Parlamentné zhromaždenie Rady Európy si v apríli 2017 v nadväznosti na 

prijatie zákona, ktorým sa mení štátny zákon o vysokoškolskom vzdelávaní 

v Maďarsku, vyžiadalo stanovisko Benátskej komisie a že Benátska komisia vo svojich 

záveroch uviedla, že zavedenie prísnejších pravidiel v spojení s prísnymi lehotami a 

vážnymi právnymi dôsledkami pre zahraničné univerzity, ktoré majú už dlhé roky sídlo 

v Maďarsku a vykonávajú svoju činnosť v súlade so zákonom, je z hľadiska zásad 

právneho štátu a dodržiavania základných práv veľmi problematické; 

3. uznáva, že maďarská vláda splnila niektoré z požiadaviek uvedených v uznesení 

Európskeho parlamentu zo 17. mája 2017 o situácii v Maďarsku, najmä pokiaľ ide 

o pozastavenie plynutia lehôt v zákone, ktorým sa mení štátny zákon o vysokoškolskom 

vzdelávaní, ako aj o začatie dialógu s príslušnými orgánmi zodpovednými v USA za 

Stredoeurópsku univerzitu; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že maďarský premiér 

ešte stále nepodpísal dohodu o spolupráci medzi maďarskou vládou a vládou krajiny 

sídla Stredoeurópskej univerzity, ktorá je pripravená od minulého roka; vyjadruje 

taktiež poľutovanie nad tým, že maďarská vláda nestiahla zákon, ktorým sa mení štátny 

zákon o vysokoškolskom vzdelávaní; 

4.  konštatuje ďalej, že dlhodobé pozastavenie plynutia lehôt nie je vhodné na to, aby sa 

zaistila bezpečnosť plánovania pre univerzity, ich vyučujúcich a študentov; v tejto 

súvislosti víta skutočnosť, že maďarské orgány navštívili 13. apríla 2018 americký štát 

New York s cieľom vyvrátiť zostávajúce pochybnosti maďarskej vlády v súvislosti so 

Stredoeurópskou univerzitou; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že dohoda o 

spolupráci medzi maďarskou vládou a vládou krajiny sídla Stredoeurópskej univerzity 

stále nebola podpísaná ani ratifikovaná, hoci maďarské orgány počas návštevy uviedli, 

že Stredoeurópska univerzita už spĺňa požiadavky vyplývajúce zo zákona o 

vysokoškolskom vzdelávaní (tzv. Lex CEU); vyzýva preto maďarskú vládu, aby 

obnovila a dokončila proces uzatvorenia dohody o spolupráci týkajúcej sa 

Stredoeurópskej univerzity, keďže táto dohoda už bola so štátom New York 
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prerokovaná, aby univerzita mohla riadne vykonávať svoju činnosť;  

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že právny spor medzi Komisiou a maďarskou vládou 

týkajúci sa zákona, ktorým sa mení štátny zákon o vysokoškolskom vzdelávaní, nebol 

doposiaľ urovnaný, čo Komisiu viedlo k podaniu žaloby na Súdny dvor Európskej únie; 

zdôrazňuje, že hoci má Maďarsko právo prijímať vlastné zákony v oblasti vzdelávania, 

tieto zákony nesmú byť v rozpore so slobodami spojenými s vnútorným trhom, najmä 

so slobodou poskytovať služby a slobodou usadiť sa, ako ani s právom na akademickú 

slobodu, s právom na vzdelanie a so slobodou podnikania, ktoré sú zakotvené v Charte 

základných práv Európskej únie; 

Segregácia rómskych detí 

 

6. vyjadruje znepokojenie nad tým, že každodenná viacnásobná diskriminácia vo 

všeobecnosti a najmä segregácia rómskych detí v oblasti vzdelávania je v Maďarsku a 

ďalších európskych krajinách stále štrukturálnym a hlboko zakoreneným javom, čo 

prispieva k sociálnemu vylúčeniu Rómov a znižuje ich vyhliadky na integráciu do 

vzdelávacieho systému, trhu práce a spoločnosti ako celku; pripomína, že Komisia 

vydala v súvislosti so segregáciou Rómov viacero odporúčaní, a vyzýva preto maďarskú 

vládu, aby sa týmito odporúčaniami riadila a zaviedla účinné opatrenia; 

Mediálna politika 

7. zastáva názor, že Komisia nebola pri preskúmavaní právnych predpisov o médiách z 

roku 2010 dostatočne dôkladná a nezohľadnila hodnoty stanovené v článku 2 ZFEÚ; 

pripomína, že Benátska komisia uverejnila v júni 2015 svoje stanovisko týkajúce sa 

právnych predpisov o médiách v Maďarsku, kde uviedla, že niekoľko otázok si prioritne 

vyžaduje revíziu, ak chcú maďarské orgány nielen zlepšiť situáciu týkajúcu sa slobody 

médií v krajine, ale aj zmeniť to, ako verejnosť vníma slobodu médií; 

8. domnieva sa, že zákon o médiách z roku 2010 s nedostatočnými pravidlami krížového 

vlastníctva viedol k narušeniu a nerovnováhe mediálneho trhu; zdôrazňuje, že 

maďarský trh sa stal koncentrovanejším, mnoho nezávislých miestnych staníc sa 

vytratilo a segment komunitného rozhlasu, ktorý predtým prekvital, sa takisto vytráca; 

vyjadruje presvedčenie, že je potrebné posilniť transparentnosť vlastníctva médií, najmä 

ak médiá získavajú verejné finančné prostriedky; 

9. zastáva názor, že rada pre médiá (do ktorej mohli byť od roku 2010 všetci členovia 

delegovaní len vládnucou stranou) aktívne prispela k reštrukturalizácii rozhlasového 

trhu s cieľom uspokojiť prevládajúce politické potreby; vyjadruje pobúrenie nad 

skutočnosťou, že rada pre médiá nezaručila ani minimálnu úroveň rovnováhy 

v médiách; 

10. zdôrazňuje, že výdavky štátu na reklamu neprimerane uprednostňujú určité mediálne 

spoločnosti pred inými; poukazuje na to, že výdavky štátu boli v roku 2017 vyššie ako 

kedykoľvek predtým a štátna reklama sa obvykle udeľuje médiám, ktoré sú lojálne voči 

vláde a ktoré prevažne kontrolujú oligarchovia; 

11. pripomína, že parlament Maďarska prijal v máji 2017 zákon zvyšujúci daň za reklamu z 
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5,3 % na 7,5 %, čo vyvoláva obavy týkajúce sa možného tlaku na zvyšné nezávislé 

médiá v krajine; vyjadruje znepokojenie nad tým, že reklama politických strán je 

povolená vo verejných a v súkromných médiách, len ak je bezplatná, čo vyvolalo 

obavy, pokiaľ ide o obmedzenie prístupu k informáciám, keďže súkromné médiá 

nemusia byť ochotné rozširovať bezplatnú reklamu; vyjadruje presvedčenie, že je 

nevyhnutné zabezpečiť, aby sa zmluvy o verejnej reklame uzatvárali so všetkými 

médiami spravodlivo a transparentne; 

12. zdôrazňuje, že tzv. verejný mediálny vysielateľ (MTVA), ktorý zahŕňa všetky verejné 

rozhlasové a televízne stanice, nekriticky šíri správy vlády, pričom najmä neustále 

zobrazuje kampane vlády zamerané proti utečencom a Sorosovi; zdôrazňuje, že 

verejnoprávna televízia M1 ako kanál s 24-hodinovým spravodajstvom ponúka viac 

možností než predtým na propagáciu vlády a na vysielanie jej správ; 

13. poukazuje na to, že verejný mediálny vysielateľ nedodržiava požiadavky na 

transparentnosť, neposkytuje žiadne verejne prístupné informácie na vystopovanie 

výdavkov z verejných financií a – na rozdiel od mnohých európskych verejnoprávnych 

vysielateľov – nevydáva žiadnu výročnú správa, pričom ani nie je známe, ako 

vymedzuje zodpovednosť za verejné služby ani ako ju zabezpečuje; 

14.  pripomína, že sloboda a pluralita médií sú základné práva zakotvené v článku 11 Charty 

základných práv Európskej únie a predstavujú základné piliere demokratických 

spoločností; naliehavo preto vyzýva maďarskú vládu, aby zaručila slobodu a pluralitu 

médií ako kľúčovú hodnotu Únie; 

15. zdôrazňuje vzhľadom na len nedávno zverejnený index demokracie za rok 2017 

spravodajského útvaru Economist Intelligence Unit a na Index svetovej slobody tlače z 

roku 2018 vydaný organizáciou Reportéri bez hraníc, že v posledných rokoch je sloboda 

a pluralita médií v Maďarsku v dôsledku zásahov štátu a posilnenej štátnej kontroly 

zdrojom veľkých obáv; vyjadruje v tejto súvislosti obavy, pokiaľ ide o predaj a následné 

ukončenie činnosti jedných z najstarších a najprestížnejších novín v Maďarsku 

Népszabadság; 

16. zdôrazňuje, že novinári nezávislých médií sú pri výkone svojej práce často závažne 

obmedzovaní, médiám sa pravidelne zakazuje vstup do budovy parlamentu a priestor 

pre novinárov klásť otázky a robiť rozhovory s politikmi v parlamente je obmedzený;  

17. vyjadruje znepokojenie nad tým, že maďarská vláda po tom, ako provládni oligarchovia 

prevzali posledné nezávislé regionálne noviny v Maďarsku, najnovšie rozšírila svoju 

kontrolu médií a podľa organizácie Reportéri bez hraníc dosiahla koncentrácia médií 

v krajine neslýchane „grotesknú“ úroveň; vyjadruje presvedčenie, že je potrebné 

posilniť transparentnosť vlastníctva médií, najmä ak boli podnikateľovi pridelené 

verejné zákazky;  

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že vláde blízky spravodajský portál 888.hu nedávno 

uverejnil „čierny zoznam“ novinárov pracujúcich pre zahraničné médiá, ktorých označil 

za „zahraničných Sorosových propagandistov“, čo je zjavne v rozpore so zásadou 

slobody médií; 

Mimovládne organizácie 



 

PE618.171v02-00 6/9 AD\1153099SK.docx 

SK 

19.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zmenšujúcim sa priestorom organizácií občianskej 

spoločnosti v Maďarsku; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad pokusmi 

maďarskej vlády kontrolovať mimovládne organizácie a obmedziť ich schopnosť 

vykonávať svoju legitímnu činnosť, predovšetkým prostredníctvom zákona o 

mimovládnych organizáciách (tzv. Lex NGO) a zákona Stop Sorosovi (tzv. Lex Stop 

Soros); 

20.  zdôrazňuje, že zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý upravuje fungovanie 

mimovládnych organizácií financovaných zo zahraničia, neprimerane zasahuje do 

základných práv zakotvených v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä 

pokiaľ ide o právo na slobodu združovania, zavádza neopodstatnené a neprimerané 

obmedzenia voľného pohybu kapitálu a vyvoláva obavy, pokiaľ ide o rešpektovanie 

práva na ochranu súkromného života a osobných údajov; zdôrazňuje, že Komisia preto 

musela v súvislosti so zákonom o mimovládnych organizáciách iniciovať konania pred 

Súdnym dvorom Európskej únie; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že maďarská 

vláda aj napriek súdnym konaniam, ktoré prebiehajú pred Súdnym dvorom Európskej 

únie v súvislosti so zákonom o mimovládnych organizáciách, zaviedla vo februári 2018 

ďalší zákon, tzv. zákon Stop Sorosovi, ktorého cieľom je ďalej obmedziť právo na 

združovanie a činnosť mimovládnych organizácií; vyjadruje v tejto súvislosti 

poľutovanie nad zámerom maďarskej vlády nútene ukončiť činnosť všetkých 

mimovládnych organizácií financovaných Sorosom a vyžadovať od mimovládnych 

organizácií povolenie štátu, aby mohli pracovať v oblasti migrácie; vyjadruje hlboké 

znepokojenie nad tým, že navrhované zákony by mohli v Únii slúžiť ako vzor, ktorý 

ohrozí hodnotnú prácu organizácií občianskej spoločnosti, ktoré bojujú za dodržiavanie 

ľudských práv, čo je nebezpečenstvo, ktoré nedávno zdôraznila Agentúra EÚ pre 

základné práva; upozorňuje taktiež na skutočnosť, že vládnuca strana vytvorila sieť 

mimovládnych organizácií organizovaných vládou, podporovanú z verejných 

finančných prostriedkov, ktorej hlavnou činnosťou je odovzdávať posolstvá vlády a 

organizovať provládne demonštrácie; 

Všeobecné otázky 

21. vyjadruje presvedčenie, že situácia v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vzdelávania 

Rómov, slobody a plurality médií a mimovládnych organizácií v Maďarsku predstavuje 

jasné riziko závažného porušenia hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o Európskej 

únii (ZEÚ); preto naliehavo žiada Komisiu, aby naďalej využívala všetky prostriedky, 

ktoré má k dispozícii na základe zmlúv; 22. zastáva názor, že v tejto súvislosti je 

opodstatnené začať postup podľa článku 7 ZEÚ v záujme ochrany spoločných hodnôt 

Únie a zaručenia zásad právneho štátu; 

23. vyzýva Komisiu, aby aj naďalej dôkladne monitorovala vývoj legislatívneho procesu a 

rozsah, v akom návrhy porušujú právo Únie vrátane základných práv, a aby svoje 

hodnotenie bezodkladne zverejnila; 

24. vyzýva Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, aby po oznámení 

výsledkov maďarských parlamentných volieb nadviazal na činnosti v rámci volebnej 

pozorovateľskej misie a aby pozorne monitoroval zneužívanie slobody prejavu a 

zneužívanie administratívnych zdrojov;  

25. vyzýva Komisiu, aby zvýšila financovanie nezávislých projektov v oblasti slobody a 

plurality médií, ako je okrem iného monitorovanie plurality médií, mapovala porušenia 



 

AD\1153099SK.docx 7/9 PE618.171v02-00 

 SK 

slobody médií a podporovala novinárov v ohrození. 
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