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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu, který vybízí Radu, aby podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii rozhodla, 

že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je 

Evropská unie založena  

(2017/2131(INL)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 2 a čl. 7 odst. 1 této 

smlouvy, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. května 2017 o situaci v Maďarsku1, 

– s ohledem na svá usnesení ze dne 16. prosince 20152 a ze dne 10. června 20153 o situaci 

v Maďarsku, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2013 o stavu dodržování základních práv: 

normy a postupy v Maďarsku (v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 

16. února 2012)4, 

– s ohledem na svá usnesení ze dne 16. února 2012 o aktuálním vývoji politické situace 

v Maďarsku5 a ze dne 10. března 2011 o mediálním zákonu v Maďarsku6, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2016 obsahující doporučení Komisi o 

vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva7, 

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 1. dubna 2004 o sdělení Komise ohledně 

článku 7 Smlouvy o Evropské unii: dodržování a podpora hodnot, na nichž je Evropská 

unie založena8, 

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 15. října 2003 

týkající se článku 7 Smlouvy o Evropské unii – dodržování a podpora hodnot, na nichž 

je Evropská unie založena9,  

– s ohledem na články 45, 52 a 83 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

a stanoviska Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro kulturu a vzdělávání, 

Výboru pro ústavní záležitosti a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-

0000/2018), 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2017)0216. 
2 Přijaté texty, P8_TA(2015)0461. 
3 Úř. věst. C 407, 4.11.2016, s. 46. 
4 Úř. věst. C 75, 26.2.2016, s. 52. 
5 Úř. věst. C 249 E, 30.8.2013, s. 27. 
6 Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 154. 
7 Přijaté texty, P8_TA(2016)0409. 
8 Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 408. 
9 COM(2003) 0606. 
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A. vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, 

svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv včetně práv 

příslušníků menšin, jak je uvedeno v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (dále jen 

„SEU“), a že tyto hodnoty, jež jsou společné všem členským státům, představují základ 

práv, která požívají osoby žijící na území EU; 

B. vzhledem k tomu, že jakékoli zřejmé nebezpečí závažného porušení hodnot 

zakotvených v článku 2 SEU členským státem se netýká pouze konkrétního členského 

státu, v němž se nebezpečí naplní, ale má dopad na samotnou podstatu Unie a práv 

jejích občanů;  

C. vzhledem k tomu, že oblast působnosti článku 7 SEU není omezena na oblasti, na něž se 

vztahuje právo Unie, a vzhledem k tomu, že Unie může posuzovat existenci zřejmého 

nebezpečí závažného porušení společných hodnot v oblastech spadajících 

do kompetence členských států; 

D. vzhledem k tomu, že navzdory opakovaným výzvám Parlamentu adresovaným 

maďarským orgánům, aby přijaly nezbytná opatření a zajistily, že hodnoty Unie 

v Maďarsku budou plně respektovány, situace nebyla řešena a mnoho obav přetrvává; 

1. konstatuje, že se obavy Parlamentu týkají těchto otázek: 

 (1) fungování ústavního systému; 

(2) nezávislost soudnictví a dalších institucí; 

(3) korupce a střety zájmů; 

(4) ochrana soukromí a údajů; 

(5) svoboda projevu; 

(6) akademická svoboda; 

(7) svoboda náboženského vyznání; 

(8) svoboda sdružování; 

(9) právo na rovné zacházení; 

(10) práva osob patřících k menšinám, včetně Romů a Židů; 

(11) základní práva migrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků; 

(12) sociální práva. 

2. je přesvědčen, že skutečnosti a tendence uvedené v příloze tohoto usnesení společně 

představují systémové ohrožení demokracie, právního státu a základních práv 
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v Maďarsku a znamenají zřejmé nebezpečí závažného porušení hodnot uvedených v 

článku 2 SEU;  

3. proto v souladu s čl. 7 odst. 1 SEU předkládá Radě tento odůvodněný návrh a vyzývá ji, 

aby rozhodla, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty 

uvedené v článku 2 SEU, a aby Maďarsku v tomto ohledu podala vhodná doporučení;  

4. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení a k němu připojený odůvodněný návrh 

rozhodnutí Rady předal Komisi a Radě a vládám a parlamentům členských států. 
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
 

Návrh 

Rozhodnutí Rady 

kterým se podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii stanovuje, že existuje zřejmé 

nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je Evropská unie založena 

 

RADA EVROPSKÉ UNIE, 

 

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 7 odst. 1 této smlouvy, 

s ohledem na odůvodněný návrh Evropského parlamentu, 

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu, 

 

vzhledem k těmto důvodům: 

 

(1) Evropská unie je založena na hodnotách zakotvených v článku 2 Smlouvy o Evropské unii 

(„SEU“), které jsou společné členským státům a mezi něž patří i dodržování demokracie, 

zásad právního státu a lidských práv. 

(2) Evropský parlament ve svém odůvodněném návrhu představil své obavy ohledně situace v 

Maďarsku. Hlavní obavy se týkaly zejména fungování ústavního systému, nezávislosti 

soudnictví a dalších institucí, korupce a střetů zájmů, ochrany soukromí a údajů, svobody 

projevu, akademické svobody, svobody náboženského vyznání, svobody sdružování, 

práva na rovné zacházení, práv osob patřících k menšinám, včetně Romů a Židů, 

základních práv migrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků a sociálních práv. 

(3) Evropský parlament také konstatoval, že maďarské orgány opakovaně nepřijaly opatření 

doporučená v jeho předchozích usneseních. 

(4) Ve svém usnesení ze dne 17. května 2017 o situaci v Maďarsku Evropský parlament 

prohlásil, že stávající situace v Maďarsku představuje zřejmé nebezpečí závažného 

porušení hodnot uvedených v článku 2 SEU. 

(5) Hluboké znepokojení ohledně stavu demokracie, právního státu a základních práv v 

Maďarsku vyjádřila celá řada účastníků na vnitrostátní, evropské i mezinárodní úrovni, 
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včetně institucí a orgánů Unie, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v 

Evropě (OBSE), Organizace spojených národů (OSN), jakož i řada organizací občanské 

společnosti. 

Fungování ústavního systému 

(6) Od jejího přijetí a vstupu v platnost v lednu 2012 byla maďarská ústava („základní 

zákon“) šestkrát pozměněna. Benátská komise opakovaně vyjádřila obavy ohledně 

ústavodárného procesu v Maďarsku, a to jak ve vztahu k základnímu zákonu, tak k jeho 

novelám. Kritika byla zaměřena na nedostatečnou transparentnost procesu, nedostatečné 

zapojení občanské společnosti, absenci upřímné konzultace, ohrožení dělby moci 

a oslabení vnitrostátního systému brzd a protivah.  

(7) V důsledku ústavní reformy byly omezeny pravomoci maďarského Ústavního soudu, a to 

včetně oblasti rozpočtových záležitostí, zrušení actio popularis, možnosti soudu 

odkazovat na svou judikaturu před 1. lednem 2012 a včetně omezení pravomoci 

přezkoumávat ústavnost jakýchkoli změn základního zákona s výjimkou změn procesní 

povahy. Benátská komise vyjádřila závažné obavy ohledně těchto omezení a ohledně 

postupu jmenování soudců a doporučila maďarským orgánům ve svém stanovisku 

k zákonu č. CLI z roku 2011 o Ústavním soudu Maďarska přijatém dne 19. června 2012 

a ve svém stanovisku ke čtvrté novele základního zákona Maďarska přijatém dne 

17. června 2013, aby zajistily nezbytné brzdy a protiváhy.  

(8) V závěrečných připomínkách ze dne 5. dubna 2018 Výbor OSN pro lidská práva vyjádřil 

znepokojení související s tím, že stávající postup podávání ústavní stížnosti skýtá 

omezenější přístup k Ústavnímu soudu, nezahrnuje lhůtu pro provedení přezkumu 

ústavnosti a nemá odkladný účinek na napadený právní předpis. Zmínil také skutečnost, 

že ustanovení nového zákona o Ústavním soudu oslabují neodvolatelnost soudců a zvyšují 

vliv vlády na složení a fungování Ústavního soudu, neboť mění proces jmenování soudců, 

počet soudců soudu a jejich věk odchodu do důchodu. Výbor byl rovněž znepokojen 

omezením kompetence a pravomoci soudu přezkoumávat právní předpisy s dopadem na 

rozpočtové záležitosti. 

(9) Ve svém stanovisku přijatém dne 9. dubna 2018 dospěla omezená volební pozorovatelská 

mise Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva při OBSE k závěru, že parlamentní 

volby v roce 2018 charakterizovalo všudypřítomné překrývání státních prostředků 

a prostředků vládnoucí strany, což narušilo možnost kandidátů soutěžit za rovných 

podmínek. Voliči měli celou řadu politických možností, avšak zastrašující a xenofobní 

projevy, zaujatost sdělovacích prostředků a nejasné financování kampaní omezily prostor 

pro skutečnou politickou diskusi a narušily schopnost voličů učinit plně informované 

rozhodnutí. Vyjádřila také obavy ohledně vymezení jednomandátových volebních 

obvodů. Obdobné obavy vyjádřily Benátská komise a Rada pro demokratické volby ve 

společném stanovisku ze dne 18. června 2012 k zákonu o volbě poslanců maďarského 

parlamentu. 
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(10) Maďarská vláda v posledních letech široce využívala národní konzultace. Dne 

27. dubna 2017 Komise poukázala na to, že národní konzultace s názvem „Zastavme 

Brusel“ obsahovala několik tvrzení a obvinění, jež byla věcně nesprávná nebo velice 

zavádějící. Maďarská vláda se poté přesto nadále uchylovala k podobným konzultacím. 

Nezávislost soudnictví a dalších institucí 

(11) Důsledkem rozsáhlých změn právního rámce zavedených v roce 2011 byla větší 

centralizace správy soudů a předsedovi nově vytvořeného Národního soudního úřadu byly 

svěřeny rozsáhlé pravomoci. Benátská komise tyto rozsáhlé pravomoci kritizovala ve 

svém stanovisku k zákonu č. CLXII z roku 2011 o právním postavení a odměňování 

soudců a k zákonu č. CLXI z roku 2011 o organizaci a správě maďarských soudů přijatém 

dne 19. března 2012 a ve svém stanovisku k základním právním předpisům o soudnictví 

přijatém dne 15. října 2012. Obdobné obavy vyjádřil zvláštní zpravodaj OSN pro 

nezávislost soudců a právníků dne 29. února 2012 a 3. července 2013 a také Skupina států 

proti korupci (GRECO) ve své zprávě ze dne 27. března 2015. Všechny tyto zúčastněné 

subjekty zdůraznily nutnost posílit úlohu kolektivního orgánu, Národní rady soudnictví, 

coby orgánu dohledu, neboť předsedu Národního soudního úřadu, jehož jmenuje 

maďarský parlament, nelze považovat za orgán soudní samosprávy. Na základě 

mezinárodních doporučení bylo změněno postavení předsedy Národního soudního úřadu 

a byly omezeny pravomoci předsedy s cílem zajistit větší rovnováhu mezi předsedou 

a Národním soudním úřadem. 

(12) Maďarsko od roku 2012 činí pozitivní opatření k přenosu určitých funkcí z předsedy 

Národního soudního úřadu na Národní radu soudnictví s cílem vytvořit větší rovnováhu 

mezi těmito dvěma orgány. Stále je však nutný další pokrok. Skupina GRECO ve své 

zprávě ze dne 27. března 2015 vyzvala k minimalizaci potenciálního rizika diskrečních 

rozhodnutí předsedy Národního soudního úřadu. Předseda Národního soudního úřadu 

mimo jiné může přeložit nebo přidělovat soudce a přispívá k soudní kázni. Předseda 

Národního soudního úřadu také maďarskému prezidentovi předkládá doporučení ohledně 

jmenování a odvolávání předsedů soudů, včetně předsedů a místopředsedů odvolacího 

soudu. Skupina GRECO uvítala nedávno přijatý etický kodex soudců, ale domnívá se, že 

by mohl být jasnější a doplněn průběžnou odbornou přípravou. 

(13) V návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) 

ze dne 6. listopadu 2012 ve věci C-286/12, Komise v. Maďarsko1, v němž Soudní dvůr 

rozhodl, že Maďarsko zavedením vnitrostátního systému, jenž ukládá povinný odchod do 

důchodu soudcům, státním zástupcům a notářům, kteří dosáhli věku 62 let, nesplnilo 

povinnosti, které pro něj vyplývají z unijního práva, maďarský parlament přijal zákon 

č. XX z roku 2013, který stanoví, že se důchodový věk soudců má během deseti let 

                                                 
1 Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. listopadu 2012, Komise v. Maďarsko, C-286/12, ECLI:EU:C:2012:687. 
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postupně zvýšit na 65 let, a vymezil kritéria pro návrat do funkce nebo odstupné. Ve své 

zprávě z října 2015 Institut pro lidská práva Mezinárodní asociace advokátů uvedl, že 

většina odvolaných soudců se do své původní funkce nevrátila. 

(14) Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“) v rozsudku ze dne 16. července 

2015 ve věci Gaszó v. Maďarsko rozhodl, že bylo porušeno právo na spravedlivý proces 

a právo na účinné opravné prostředky. ESLP dospěl k závěru, že porušení vycházela 

z praxe, která spočívala v tom, že Maďarsko opakovaně nezajistilo, aby řízení týkající se 

občanských práv a povinností byla dokončena v přiměřených lhůtách, a nepřijalo opatření, 

která by žadatelům umožnila požadovat na vnitrostátní úrovni náhradu za příliš dlouhá 

občanská soudní řízení. Tento rozsudek stále nebyl vykonán. 

(15) ESLP v rozsudku ze dne 23. června 2016 ve věci Baka v. Maďarsko rozhodl, že bylo 

porušeno právo na přístup k soudu a na svobodu projevu pana Andráse Baky, který byl 

v červnu 2009 zvolen předsedou Nejvyššího soudu na šestileté funkční období, ale 

v souladu s přechodnými ustanoveními základního zákona této funkce pozbyl, neboť 

právním nástupcem Nejvyššího soudu měla být Curia. Tento rozsudek stále nebyl 

vykonán, protože maďarská vláda popírá skutečnost, že je nezbytné přijmout opatření, 

která by zabránila dalšímu předčasnému odvolávání soudců z podobných důvodů, což 

by v této souvislosti zabránilo jakémukoli zneužití. 

(16) Dne 29. září 2008 byl pan András Jóri jmenován inspektorem ochrany údajů na dobu 

šesti let. S účinností od 1. ledna 2012 však maďarský parlament rozhodl o reformě 

systému ochrany údajů a nahrazení inspektora národním orgánem pro ochranu údajů 

a svobodu informací. Mandát pana Jóriho byl předčasně ukončen. Dne 8. dubna 2014 

Soudní dvůr rozhodl, že nezávislost orgánů dohledu nutně zahrnuje povinnost respektovat 

délku jejich mandátu do jeho uplynutí a že Maďarsko porušilo své povinnosti vyplývající 

ze směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady1. 

(17) Benátská komise ve svém stanovisku k zákonu č. CLXIII z roku 2011 o státním 

zastupitelství a zákonu č. CLXIV z roku 2011 o postavení nejvyššího státního zástupce, 

státních zástupců a jiných zaměstnanců státního zastupitelství a kariérním postupu 

státního zástupce v Maďarsku přijatém dne 19. června 2012 identifikovala několik 

nedostatků. Ve své zprávě ze dne 27. března 2015 skupina GRECO naléhavě vyzvala 

maďarské orgány, aby přijaly dodatečná opatření k zabránění zneužití a posílení 

nezávislosti státního zastupitelství, a to mimo jiné ve formě zrušení možnosti opětovného 

zvolení nejvyššího státního zástupce. Dále skupina GRECO požadovala, aby disciplinární 

řízení proti běžným státním zástupcům byla transparentnější a aby se rozhodnutí 

o postoupení případů jinému státnímu zástupci řídila přísnými právními kritérii a důvody.  

Korupce a střety zájmů 

                                                 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31). 
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(18) Ve své zprávě ze dne 27. března 2015 skupina GRECO požadovala vytvoření kodexů 

chování pro poslance maďarského parlamentu obsahující pokyny pro případy střetu 

zájmů. Kromě toho by poslanci také měli povinně střet zájmů oznamovat ad hoc a toto by 

měla doprovázet důraznější povinnost předkládat majetková přiznání. Dále by měla být 

doplněna ustanovení umožňující ukládání sankcí za předložení nepřesného majetkového 

přiznání. 

(19) Ve svém stanovisku přijatém dne 9. dubna 2018 dospěla omezená volební 

pozorovatelská mise Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva při OBSE k závěru, 

že omezený dohled nad financováním kampaní a absence podrobných zpráv o zdrojích 

finančních prostředků na kampaně narušuje transparentnost financování kampaní 

a schopnost voličů učinit informované rozhodnutí, což je v rozporu se závazky OBSE 

a mezinárodními standardy. 

(20) Dne 7. prosince 2016 řídící výbor Partnerství pro otevřené vládnutí obdržel dopis od 

maďarské vlády, v němž oznámila své okamžité vystoupení z partnerství. Partnerství 

maďarskou vládu od července 2015 prověřovalo kvůli obavám, které vyjádřily organizace 

občanské společnosti ve vztahu k prostoru, jejž mají pro své působení v zemi. 

Ochrana soukromí a údajů 

(21) ESLP v rozsudku ze dne 12. ledna 2016 ve věci Szabó a Vissy v. Maďarsko shledal, že 

bylo porušeno právo na respektování soukromého života kvůli nedostatečným právním 

zárukám coby ochrany proti nezákonnému tajnému sledování pro účely národní 

bezpečnosti, a to i ve spojení s využíváním telekomunikace. Jako obecné opatření je nutná 

změna příslušných právních předpisů. Tento rozsudek tedy stále nebyl vykonán. 

(22) Výbor OSN pro lidská práva ve svých závěrečných připomínkách ze dne 5. dubna 

2018 vyjádřil obavy, že právní rámec Maďarska v oblasti tajného sledování pro účely 

národní bezpečnosti umožňuje hromadné odposlechy komunikace a obsahuje 

nedostatečné záruky, které by zajišťovaly ochranu proti svévolným zásahům do práva na 

soukromí. Byl také znepokojen chybějícími ustanoveními, která by zajistila účinnou 

právní ochranu v případech zneužití a oznámení příslušné osobě co nejdříve po ukončení 

opatření sledování, aniž by byl ohrožen účel omezení.  

Svoboda projevu 

(23) Dne 22. června 2015 Benátská komise přijala stanovisko k právním předpisům 

týkajícím se sdělovacích prostředků v Maďarsku (zákon č. CLXXXV o mediálních 

službách a hromadných sdělovacích prostředcích, zákon č. CIV o svobodě tisku a právní 

předpisy týkající se zdanění výnosů z reklamy hromadných sdělovacích prostředků), 

v němž požadovala několik změn zákona o svobodě tisku a zákona o sdělovacích 

prostředcích, zejména pokud jde o definici „nelegálního mediálního obsahu“, odhalování 
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novinářských zdrojů a sankcí pro sdělovací prostředky. Podobné obavy byly vyjádřeny 

v analýze, kterou zadal Úřad zástupce OBSE pro svobodu médií v únoru 2011, ve 

stanovisku předchozího Komisaře Rady Evropy pro lidská práva o maďarských právních 

předpisech týkajících se sdělovacích prostředků s ohledem na normy Rady Evropy 

v oblasti svobody sdělovacích prostředků ze dne 25. února 2011, jakož i v odborném 

posouzení odborníků Rady Evropy na maďarské právní předpisy v oblasti sdělovacích 

prostředků ze dne 11. května 2012. Komisař Rady Evropy pro lidská práva tyto obavy 

sdílel ve zprávě zveřejněné dne 16. prosince 2014 po jeho návštěvě v Maďarsku. Komisař 

rovněž zmínil otázky koncentrace vlastnictví sdělovacích prostředků a autocenzury 

a uvedl, že by měl být zrušen právní rámec, který kriminalizuje pomluvu. 

(24) Benátská komise ve svém stanovisku ze dne 22. června 2015 k právním předpisům 

v oblasti sdělovacích prostředků trvala na nutnosti změny pravidel vztahujících se na 

volbu členů Mediální rady, aby bylo zajištěno spravedlivé zastoupení společensky 

významných politických a jiných skupin, a na tom, že by mělo být přezkoumáno 

postavení předsedy Mediální rady nebo předsedy Mediálního úřadu s cílem omezit 

koncentraci moci a zajistit politickou nestrannost; podobně by také měla proběhnout 

reforma Kuratoria. Benátská komise také doporučila decentralizaci správy 

veřejnoprávních poskytovatelů mediálních služeb, a aby státní tisková agentura nebyla 

výlučným poskytovatelem zpráv pro veřejnoprávní poskytovatele mediálních služeb. 

Podobné obavy byly vyjádřeny v analýze, kterou zadal Úřad zástupce OBSE pro svobodu 

médií v únoru 2011, ve stanovisku předchozího Komisaře Rady Evropy pro lidská práva 

o maďarských právních předpisech týkajících se sdělovacích prostředků s ohledem 

na normy Rady Evropy v oblasti svobody sdělovacích prostředků ze dne 25. února 2011, 

jakož i v odborném posouzení odborníků Rady Evropy na maďarské právní předpisy 

v oblasti sdělovacích prostředků ze dne 11. května 2012. Komisař Rady Evropy pro lidská 

práva tyto obavy také sdílel ve zprávě zveřejněné dne 16. prosince 2014 po jeho návštěvě 

v Maďarsku.  

(25) Benátská komise dne 18. října 2012 přijala stanovisko k zákonu č. CXII z roku 2011 

o informační autonomii a svobodě informací v Maďarsku. Navzdory vcelku kladnému 

hodnocení Benátská komise zjistila potřebu dalších zlepšení. V návaznosti na další změny 

tohoto zákona však bylo právo na přístup k vládním informacím dále významně omezeno. 

Tyto změny byly kritizovány v analýze, kterou zadal Úřad zástupce OBSE pro svobodu 

médií v březnu 2016. 

(26) Ve svém stanovisku přijatém dne 9. dubna 2018 dospěla omezená volební 

pozorovatelská mise Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva při OBSE sledující 

maďarské parlamentní volby v roce 2018 k závěru, že byl omezen přístup k informacím, 

jakož i svoboda tisku a sdružování, a to i v souvislosti s nedávnými právními změnami, 

a že mediální pokrytí kampaně bylo rozsáhlé, ovšem velmi polarizované a nezahrnovalo 

kritickou analýzu. Dále konstatovala, že politizace vlastnictví spolu s omezujícím právním 

rámcem měly odrazující účinek na redakční svobodu, což omezilo přístup voličů 

k pluralitním informacím. 
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(27) Výbor OSN pro lidská práva ve svých závěrečných připomínkách ze dne 5. dubna 

2018 vyjádřil obavy ohledně maďarských mediálních zákonů a praktik, jež omezují 

svobodu přesvědčení a projevu. Byl znepokojen skutečností, že v důsledku postupných 

změn zákona stávající legislativní rámec nezajišťuje zcela necenzurovaný a neomezený 

tisk. Se znepokojením konstatoval, že Mediální rada a Mediální úřad nedisponují 

dostatečnou nezávislostí, aby mohly vykonávat své funkce, a mají příliš rozsáhlé 

regulační pravomoci a pravomoci v oblasti sankcí. 

Akademická svoboda 

(28) Benátská komise dne 6. října 2017 přijala stanovisko k zákonu č. XXV ze dne 

4. dubna 2017 o změně zákona č. CCIV z roku 2011 o vnitrostátním terciárním 

vzdělávání. Komise dospěla k závěru, že společně s přísnějšími lhůtami a závažnými 

právními následky pro zahraniční vysoké školy, které mají v Maďarsku své sídlo a jsou 

zde již řadu let zákonně provozovány, je zavedení přísnějších předpisů bez velmi 

závažných důvodů z hlediska zásad a záruk právního státu a dodržování základních práv 

velice problematické. Tyto vysoké školy a jejich studenti jsou chráněni vnitrozemskými 

i mezinárodními pravidly týkajícími se akademické svobody, svobody projevu 

a sdružování, práva na vzdělání a svobody vzdělávání. Benátská komise maďarským 

orgánům doporučila, aby zejména zajistily, že nová pravidla týkající se požadavku 

pracovního povolení nepřiměřeně neovlivní akademickou svobodu a budou uplatňována 

nediskriminačně a flexibilně, aniž by byla ohrožena kvalita a mezinárodní povaha 

vzdělávání, které již zajišťují existující vysoké školy. Obavy ohledně změny zákona 

č. CCIV z roku 2011 o vnitrostátním terciárním vzdělávání sdíleli také zvláštní 

zpravodajové OSN pro svobody přesvědčení a projevu, práva na svobodu pokojného 

shromažďování a sdružování a kulturní práva ve svém stanovisku ze dne 11. dubna 2017. 

Výbor OSN pro lidská práva v závěrečných připomínkách ze dne 5. dubna 2018 upozornil 

na chybějící dostatečné odůvodnění pro zavedení takových omezení svobody myšlení, 

projevu a sdružování i akademické svobody.  

(29) Dne 17. října 2017 maďarský parlament prodloužil lhůtu pro zahraniční vysoké školy 

působící v Maďarsku pro splnění nových kritérií do 1. ledna 2019. Stále probíhají jednání 

mezi maďarskou vládou a dotčenými zahraničními vysokoškolskými institucemi, zejména 

se Středoevropskou univerzitou, zatímco právní vakuum, v němž se zahraniční vysoké 

školy nacházejí, přetrvává.  

(30) Dne 7. prosince 2017 Komise rozhodla, že Maďarsko zažaluje u Soudního dvora 

Evropské unie na základě toho, že změna zákona č. CCIV z roku 2011 o vnitrostátním 

terciárním vzdělání nepřiměřeně omezuje vykonávání činnosti unijních a neunijních 

vysokých škol a je třeba, aby byl znovu uveden v soulad s právními předpisy EU. Komise 

shledala, že nový zákon je v rozporu s právem akademické svobody, právem na vzdělání 
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a svobodou podnikání, jak jsou zakotvena v Listině základních práv Evropské unie (dále 

jen „Listina“) a právních závazků Unie vyplývajících z mezinárodního obchodního práva. 

Svoboda náboženského vyznání 

(31) V roce 2011 přijal maďarský parlament zákon č. CCVI z roku 2011 o právu na 

svobodu svědomí a náboženského vyznání a o právním postavení církví a náboženských 

skupin v Maďarsku. Zákon zbavil mnoho náboženských organizací právní subjektivity 

a omezil počet právně uznaných církví v Maďarsku na 14. Dne 16. prosince 2011 

Komisař Rady Evropy pro lidská práva vyjádřil své obavy ohledně tohoto zákona v dopise 

zaslaném maďarským orgánům. V únoru 2012 maďarský parlament v reakci na 

mezinárodní tlak zvýšil počet uznaných církví na 31. Dne 19. března 2012 Benátská 

komise přijala stanovisko k zákonu č. CCVI z roku 2011 o právu na svobodu svědomí 

a náboženského vyznání a o právním postavení církví a náboženských skupin 

v Maďarsku, v němž poukázala na to, že zákon stanoví řadu požadavků, které jsou 

nepřiměřené a jsou založeny na nahodilých kritériích, pokud jde o uznávání církve, dále 

že zákon vedl k procesu rušení registrace stovek dříve právně uznaných církví a že zákon 

má do jisté míry za následek nerovné, ba dokonce diskriminační zacházení 

s náboženským přesvědčením a obcemi v závislosti na tom, zda jsou uznány, či nikoliv. 

(32) V únoru 2013 maďarský Ústavní soud rozhodl, že rušení registrace uznaných církví je 

protiústavní. V reakci na rozhodnutí Ústavního soudu maďarský parlament v březnu 2013 

pozměnil základní zákon. V červnu a září 2013 maďarský parlament pozměnil zákon 

č. CCVI z roku 2011, čímž vytvořil dvoustupňovou klasifikaci sestávající z 

„náboženských skupin“ a „začleněných církví“. V září 2013 maďarský parlament také 

výslovně pozměnil základní zákon, aby mohl vybírat náboženské skupiny, které budou 

„spolupracovat“ se státem ve službách „činností veřejného zájmu“.  

(33) ESLP v rozsudku ze dne 8. dubna 2014 ve věci Magyar Keresztény Mennonita Egyház 

a další v. Maďarsko rozhodl, že Maďarsko porušilo svobodu sdružování ve světle 

svobody svědomí a náboženského vyznání. Tento rozsudek stále nebyl vykonán. 

Svoboda sdružování 

(34) Dne 9. července 2014 Komisař Rady Evropy pro lidská práva v dopise maďarským 

orgánům poukázal na to, že je znepokojen stigmatizujícími projevy politiků, jež 

zpochybňují legitimitu činnosti nevládních organizací v souvislosti s audity, které 

prováděl maďarský vládní kontrolní úřad a které se týkaly nevládních organizací, jež byly 

příjemci prostředků z Norského občanského fondu. Ve dnech 8. až 16. února 2016 

proběhla návštěva zvláštního zpravodaje OSN pro situaci obhájců lidských práv 

v Maďarsku, který ve své zprávě uvedl, že stávající právní rámec upravující uplatňování 

základních svobod, jako jsou právo na svobodu přesvědčení a projevu a právo na pokojné 

shromažďování a sdružování, jsou zdrojem závažných problémů a že právní předpisy 

vztahující se k národní bezpečnosti a migraci také mohou mít omezující dopad na 

prostředí občanské společnosti. 
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(35) V dubnu 2017 byl maďarskému parlamentu předložen návrh zákona o transparentnosti 

organizací přijímajících podporu ze zahraničí. Dne 26. dubna 2017 Komisař Rady Evropy 

pro lidská práva zaslal dopis mluvčímu Maďarského národního shromáždění, v němž 

konstatoval, že návrh zákona byl předložen na pozadí pokračujících antagonistických 

projevů jistých členů vládnoucí koalice, kteří některé nevládní organizace kvůli zdroji 

jejich financování označili za „zahraniční agenty“ a zpochybnili jejich legitimitu. Podobné 

obavy byly zmíněny ve stanovisku předsedy Konference mezinárodních nevládních 

organizací Rady Evropy a předsedy Rady odborníků na právo nevládních organizací 

ze dne 7. března 2017, jakož i ve stanovisku ze dne 24. dubna 2017, které připravila Rada 

odborníků na právo nevládních organizací, a ve stanovisku zvláštních zpravodajů OSN 

pro situaci obhájců lidských práv a pro podporu a ochranu práva na svobodu přesvědčení 

a projevu ze dne 15. května 2017. 

(36) Dne 13. června 2017 maďarský parlament návrh zákona s několika změnami přijal. 

Benátská komise ve svém stanovisku ze dne 20. června 2017 uznala, že některé z těchto 

změn představovaly významné zlepšení, ale zároveň nebyly vyřešeny některé další 

problémy a změny nebyly dostačující na to, aby zmírnily obavy ohledně toho, že zákon 

povede k nepřiměřenému a zbytečnému zásahu do svobody sdružování a projevu, práva 

na soukromí a do zákazu diskriminace. Výbor OSN pro lidská práva v závěrečných 

připomínkách ze dne 5. dubna 2018 upozornil na chybějící dostatečné odůvodnění pro 

zavedení těchto požadavků, které se zdají být součástí pokusu zdiskreditovat jisté nevládní 

organizace, včetně nevládních organizací, které se věnují ochraně lidských práv 

v Maďarsku. 

(37) Dne 7. prosince 2017 Komise rozhodla o zahájení soudního řízení proti Maďarsku 

kvůli nesplnění povinností vyplývajících z ustanovení Smlouvy upravujících volný pohyb 

kapitálu, neboť ustanovení zákona o nevládních organizacích nepřímo diskriminovala 

a nepřiměřeně omezovala dary ze zahraničí určené organizacím občanské společnosti. 

Kromě toho Komise dospěla k závěru, že Maďarsko porušilo právo na svobodu 

sdružování a právo na ochranu soukromého života a osobních údajů zakotvená v Listině 

ve spojení s ustanoveními Smlouvy o volném pohybu kapitálu. 

(38) V únoru 2018 maďarská vláda předložila legislativní balíček sestávající z návrhů tří 

zákonů, který je známý rovněž jako balíček „Zastavte Sorose“ (T/19776, T/19775, 

T/19774). Dne 14. února 2018 předseda Konference mezinárodních nevládních organizací 

Rady Evropy a předsedy Rady odborníků na právo nevládních organizací učinili 

prohlášení o tom, že balíček není v souladu se svobodou sdružování, zvláště v případě 

nevládních organizací, které jednají s migranty. Dne 15. února 2018 vyjádřil Komisař 

Rady Evropy pro lidská práva podobné obavy. Výbor OSN pro lidská práva 

v závěrečných připomínkách ze dne 5. dubna 2018 vyjádřil obavy, že zmínkou „přežití 

národa“ a ochrany občanů a kultury a spojováním činnosti nevládních organizací 

s údajným mezinárodním spiknutím by legislativní balíček nevládní organizace 
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stigmatizoval a omezil jejich schopnost vykonávat důležité činnosti na podporu lidských 

práv, a zejména práv uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů. Dále byl Výbor znepokojen 

tím, že by uvalení omezení vztahujících se na zahraniční financování nevládních 

organizací mohlo být zneužito k vyvíjení protizákonného tlaku na tyto organizace 

a k neoprávněnému zasahování do jejich činnosti.  

Právo na rovné zacházení  

(39) Ve dnech 17. až 27. května 2016 Maďarsko navštívila pracovní skupina OSN pro 

diskriminaci žen v právních předpisech a v praxi. Pracovní skupina ve své zprávě uvedla, 

že konzervativní forma rodiny, jejíž ochrana je zaručena jako zásadní pro přežití národa, 

by neměla být v nerovnováze s politickými, ekonomickými a sociálními právy žen 

a posilováním jejich postavení. Pracovní skupina také zdůraznila, že právo žen na rovnost 

nelze vnímat pouze ve světle ochrany zranitelných skupin, jako jsou děti, starší osoby 

a osoby se zdravotním postižením, jelikož jsou nedílnou součástí všech těchto skupin. 

(40) Výbor OSN pro lidská práva v závěrečných připomínkách ze dne 5. dubna 2018 

vyjádřil politování nad tím, že v Maďarsku stále přetrvávají patriarchální stereotypní 

postoje k postavení žen ve společnosti, a se znepokojením vzal na vědomí diskriminační 

poznámky ze strany politických představitelů zaměřené proti ženám. Konstatoval také, že 

maďarský trestní zákoník nezaručuje plnou ochranu ženským obětem domácího násilí. 

(41) Dne 27. dubna 2017 Komise vydala odůvodněné stanovisko, v němž Maďarsko 

vybídla, aby správně provedlo směrnici 2006/54/ES Evropského parlamentu a Rady1, 

protože maďarské právní předpisy stanoví výjimku ze zákazu diskriminace na základě 

pohlaví, která je mnohem širší než výjimka upravená uvedenou směrnicí. Ve stejný den 

Komise Maďarsku zaslala odůvodněné stanovisko kvůli porušení směrnice 92/85/EHS 

Rady2, která stanovila, že zaměstnavatelé mají povinnost přizpůsobit pracovní podmínky 

pro těhotné nebo kojící zaměstnankyně, aby se zabránilo ohrožení jejich zdraví nebo 

bezpečnosti.  

(42) Výbor OSN pro lidská práva v závěrečných připomínkách ze dne 5. dubna 2018 

vyjádřil obavy, že ústavní zákaz diskriminace mezi důvody diskriminace výslovně 

nezahrnuje sexuální orientaci ani genderovou identitu a že by jeho úzká definice rodiny 

mohla vést k diskriminaci, neboť nezahrnuje jisté druhy rodinného uspořádání, včetně 

párů stejného pohlaví. Výbor byl rovněž znepokojen projevy násilí a rozšířením 

negativních stereotypů a předsudků vůči lesbám, gayům, bisexuálům a transgender 

osobám, zejména v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. Zmínil také nucená umístění ve 

zdravotnických zařízeních, izolaci a nucenou léčbu značného počtu osob s mentálním, 

duševním nebo psychosociálním postižením, jakož i nahlášené případy násilí a krutého, 

                                                 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 

23). 
2 Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá 
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nelidského a ponižujícího zacházení a výpovědi o velkém počtu nevyšetřených smrtí 

v uzavřených ústavech.  

Práva osob patřících k menšinám, včetně Romů a Židů  

(43) Ve své zprávě po návštěvě v Maďarsku, která byla zveřejněna dne 16. prosince 2014, 

Komisař Rady Evropy pro lidská práva uvedl, že jej znepokojila zhoršující se situace, 

pokud jde o rasismus a nesnášenlivost v Maďarsku, přičemž nejotevřenější formou 

nesnášenlivosti byla nesnášenlivost vůči Romům, což dokládá typicky kruté násilí 

zacílené na Romy a polovojenské pochody a hlídky ve vesnicích obydlených Romy. 

Poukázal také na to, že navzdory postojům, které maďarské orgány zaujaly k odsouzení 

projevů antisemitismu, problém antisemitismu přetrvává a projevuje se nenávistnými 

výroky a případy násilí vůči Židům nebo jejich majetku. Kromě toho zmínil obnovení 

xenofobie namířené proti migrantům, včetně žadatelů o azyl a uprchlíků, a nesnášenlivost 

ovlivňující další sociální skupiny, jako jsou osoby LGBTI, chudí lidé a bezdomovci. 

Evropská komise zmínila v souvislosti s rasismem a xenofobií podobné obavy ve své 

zprávě o Maďarsku zveřejněné dne 9. června 2015. 

(44) Poradní výbor k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ve svém čtvrtém 

stanovisku k Maďarsku přijatém dne 25. února 2016 konstatoval, že Romové jsou stále 

vystaveni systémové diskriminaci a nerovnosti ve všech oblastech života, včetně bydlení, 

zaměstnanosti, vzdělávání, přístupu ke zdravotní péči a účasti na společenském 

a politickém životě. Výbor ministrů Rady Evropy ve svém usnesení ze dne 5. července 

2017 maďarským orgánům doporučil, aby vytrvale a účinně vynakládaly úsilí 

na zabránění nerovnosti a diskriminaci, jimž Romové čelí, na boj proti nim a na jejich 

postihování a na zlepšení životních podmínek, přístupu ke zdravotnickým službám 

a zaměstnanosti Romů po důkladné konzultaci se zástupci Romů, dále aby přijaly účinná 

opatření ke zrušení praktik, jež vedou k pokračující segregaci romských dětí ve školách, 

a aby zesílily úsilí o nápravu nedostatků, jimž romské děti čelí v oblasti vzdělávání, aby 

zajistily rovné příležitosti přístupu romských dětí ke všem úrovním kvalitního vzdělání 

a aby nadále přijímaly opatření proti neoprávněnému umisťování dětí do zvláštních škol 

a tříd. 

(45) ESLP v rozsudku ze dne 29. ledna 2013 ve věci Horváth a Kiss v. Maďarsko shledal, 

že příslušné maďarské právní předpisy, tak jak jsou uplatňovány v praxi, neobsahují 

přiměřená ochranná opatření a jejich důsledkem je nadměrné zastoupení a segregace 

romských dětí ve zvláštních školách kvůli systematicky nesprávnému diagnostikování 

duševních poruch, což představuje porušení práva na vzdělání bez diskriminace. Tento 

rozsudek stále nebyl vykonán. 

                                                                                                                                                         
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 1). 
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(46) Dne 26. května 2016 Komise maďarským orgánům zaslala výzvu týkající se jak 

maďarských právních předpisů, tak správních postupů, které vedou k nepřiměřenému 

nadměrnému zastoupení romských dětí ve zvláštních školách pro mentálně postižené děti 

a značné míře jejich odděleného vzdělávání v běžných školách. 

(47) ESLP v rozsudku ze dne 20. října 2015 ve věci Balázs v. Maďarsko shledal, že byl 

porušen zákaz diskriminace, neboť nebyl zohledněn údajný protiromský motiv útoku. 

ESLP v rozsudku ze dne 12. dubna 2016 ve věci R.B. v. Maďarsko rozhodl, že bylo 

porušeno právo na soukromý život kvůli nedostatečnému vyšetření obvinění z rasově 

motivovaného napadání. Tyto dva rozsudky stále nebyly vykonány. 

(48) Ve dnech 29. června až 1. července 2015 provedl Úřad pro demokratické instituce a 

lidská práva při OBSE hodnotící návštěvu přímo na místě v Maďarsku v návaznosti na 

zprávy o opatřeních místní samosprávy města Miškovec týkajících se nuceného 

vystěhování Romů. Dne 26. ledna 2016 Komisař Rady Evropy pro lidská práva zaslal 

maďarským orgánům dopis, v němž vyjádřil své obavy ohledně zacházení s Romy 

v Miškovci. 

(49) Ve svém usnesení ze dne 5. července 2017 Výbor ministrů Rady Evropy maďarským 

orgánům doporučil, aby nadále zlepšovaly dialog s židovskou komunitou tak, aby byl 

udržitelný, a aby největší význam přikládaly boji proti antisemitismu na veřejných 

prostranstvích, aby vytrvale usilovaly o účinné zabránění všem rasově a etnicky 

motivovaným nebo antisemitským činům, včetně vandalismu a nenávistných výroků, 

a o jejich identifikaci, šetření, stíhání a postihování a aby zvážily změnu právních 

předpisů, a tak zajistily co nejširší právní ochranu proti rasově motivovaným trestným 

činům.  

(50) Výbor OSN pro lidská práva v závěrečných připomínkách ze dne 5. dubna 2018 

vyjádřil obavy ohledně zpráv o tom, že romská komunita se stále potýká s rozšířenou 

diskriminací a vyloučením, nezaměstnaností a segregací v oblasti bydlení a vzdělávání. 

Zejména jej znepokojuje skutečnost, že navzdory zákonu o veřejném vzdělávání 

pokračuje segregace ve školách, zvláště v těch církevních a soukromých, a počet 

romských dětí umístěných ve školách pro děti s lehkým zdravotním postižením je stále 

nepřiměřeně vysoký. Dále zmínil obavy ohledně rozšíření trestných činů z nenávisti 

a nenávistných výroků v politickém diskurzu, sdělovacích prostředcích a na internetu 

zacílených na menšiny, zejména na Romy, muslimy, migranty a uprchlíky, a to 

i v souvislosti s kampaněmi sponzorovanými vládou. Výbor vyjádřil obavy ohledně 

rozšíření antisemitských stereotypů. Výbor také se znepokojením vzal na vědomí tvrzení, 

že je počet zaznamenaných trestných činů z nenávisti mimořádně nízký, protože policie 

často nevyšetřuje a nestíhá důvěryhodná obvinění z trestných činů z nenávisti a trestných 

činů nenávistných výroků. A konečně byl Výbor znepokojen zprávami o přetrvávající 

praxi profilování Romů na základě rasového původu ze strany policie. 

Základní práva migrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků 
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(51) Dne 3. července 2015 vysoký komisař OSN pro uprchlíky vyjádřil obavy ohledně 

zrychleného postupu změny právních předpisů v oblasti azylu. Dne 17. září 2015 vysoký 

komisař OSN pro lidská práva vyjádřil svůj názor, že Maďarsko zacházením s uprchlíky 

a migranty porušilo mezinárodní právo. Dne 27. listopadu 2015 Komisař Rady Evropy pro 

lidská práva prohlásil, že reakce Maďarska na problém s uprchlíky zaostává v oblasti 

lidských práv. Dne 21. prosince 2015 vysoký komisař OSN pro uprchlíky, Rada Evropy 

a Úřad pro demokratické instituce a lidská práva při OBSE naléhavě vybídli Maďarsko, 

aby zanechalo strategií a postupů, které podporují nesnášenlivost a strach a podněcují 

xenofobii vůči uprchlíkům a migrantům. Dne 6. června 2016 vysoký komisař OSN pro 

uprchlíky vyjádřil obavy ohledně rostoucího počtu obvinění z napadání žadatelů o azyl 

a migrantů pohraničními orgány v Maďarsku a ohledně rozsáhlejších omezujících 

opatření na hranicích a legislativních opatření, včetně přístupu k azylovému řízení. 

(52) Dne 3. července 2014 pracovní skupina OSN pro svévolné zajištění uvedla, že situace 

žadatelů o azyl a nelegálních migrantů vyžaduje důkladná zlepšení a pozornost, aby se 

zabránilo svévolnému zbavování svobody. Podobné obavy ohledně zajištění, zejména 

nezletilých osob bez doprovodu, sdílel Komisař Rady Evropy pro lidská práva ve zprávě 

zveřejněné dne 16. prosince 2014 po jeho návštěvě v Maďarsku. Ve dnech 21. až 27. října 

2015 Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení a 

trestání navštívil Maďarsko a ve své zprávě uvedl značný počet tvrzení cizinců (včetně 

nezletilých osob bez doprovodu) o tom, že byli vystaveni fyzickému zneužívání ze strany 

policistů a ozbrojené stráže v imigračních a azylových zajišťovacích zařízeních. Dne 

7. března 2017 vysoký komisař OSN pro uprchlíky vyjádřil své obavy ohledně nového 

zákona, o němž hlasoval maďarský parlament, který předpokládá povinné zajištění 

žadatelů o azyl, včetně dětí, po celou dobu trvání azylového řízení. Dne 8. března 2017 

vydal Komisař Rady Evropy pro lidská práva prohlášení, v němž obdobně vyjádřil 

znepokojení tímto zákonem. Dne 31. března 2017 podvýbor OSN pro zabránění mučení 

naléhavě vybídl Maďarsko, aby okamžitě řešilo nadměrné využívání zajištění. 

(53) Ve dnech 12. až 16. června 2017 zvláštní zástupce generálního tajemníka Rady 

Evropy pro migraci a uprchlíky navštívil Srbsko a dva tranzitní prostory v Maďarsku. Ve 

své zprávě zvláštní zástupce uvedl několik doporučení, včetně výzvy pro maďarské 

orgány, aby přijaly nezbytná opatření, mimo jiné prostřednictvím přezkumu příslušného 

legislativního rámce a změnou příslušných postupů, s cílem zajistit, že žádný cizinec, 

který přijede na hranice nebo se nachází na území Maďarska, nebude odrazován 

od podání žádosti o mezinárodní ochranu. Ve dnech 5. až 7. července delegace 

Lanzarotského výboru Rady Evropy (výbor smluvních stran Úmluvy Rady Evropy o 

ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání) také navštívila dva 

tranzitní prostory a vydala řadu doporučení včetně výzvy, aby se se všemi osobami 

mladšími 18 let zacházelo jako s dětmi bez diskriminace na základě jejich věku s cílem 

zajistit, že všechny děti spadající do pravomoci Maďarska budou chráněny proti 
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sexuálnímu vykořisťování a zneužívání, a dále aby byly systematicky umisťovány do 

běžných institucí pro ochranu dětí s cílem zabránit jejich možnému sexuálnímu 

vykořisťování nebo zneužívání ze strany dospělých a mladistvých v tranzitních 

prostorech. 

(54) ESLP v rozsudku ze dne 14. března 2017 ve věci Ilias a Ahmed v. Maďarsko shledal, 

že bylo porušeno právo žadatele na svobodu a bezpečnost. ESLP také shledal, že byl 

porušen zákaz nelidského či ponižujícího zacházení, pokud jde o správní vyhoštění 

žadatele do Srbska, a rovněž bylo porušeno právo na účinné opravné prostředky, pokud 

jde o podmínky zajištění v tranzitním prostoru Röszke. Věc nyní projednává velký senát 

ESLP. 

(55) Dne 7. prosince 2017 Komise rozhodla o pokročení v řízení o nesplnění povinnosti 

proti Maďarsku týkajícího se jeho právních předpisů v oblasti azylu a zaslala odůvodněné 

stanovisko. Komise zastává názor, že maďarské právní předpisy jsou v rozporu s unijním 

právem, konkrétně se směrnicemi 2013/32/EU1, 2008/115/ES2 a 2013/33/EU3 Evropského 

parlamentu a Rady a několika ustanoveními Listiny.  

(56) Výbor OSN pro lidská práva v závěrečných připomínkách ze dne 5. dubna 2018 

vyjádřil obavy ohledně toho, že maďarský zákon přijatý v březnu 2017, který umožňuje 

automatický přesun všech žadatelů o azyl do tranzitních prostorů na dobu trvání jejich 

azylového řízení, s výjimkou dětí bez doprovodu označených za mladší 14 let, nesplňuje 

právní standardy kvůli dlouhému zajištění na dobu neurčitou, které umožňuje, dále kvůli 

absenci jakéhokoli právního požadavku urychleného přezkumu konkrétních podmínek 

každého dotčeného jednotlivce a kvůli absenci procesních ochranných opatření, která by 

přesun do tranzitních prostorů smysluplně znesnadnila. Výbor byl především znepokojen 

zprávami o nadměrném využívání automatického zajištění přistěhovalců v zajišťovacích 

zařízeních uvnitř Maďarska a také jej znepokojila skutečnost, že byla omezení osobní 

svobody využívána jako obecný odrazující prostředek proti nezákonnému vstupu, a nikoli 

jako reakce na individuální stanovení nebezpečí. Kromě toho byl Výbor znepokojen 

tvrzeními týkajícími se špatných podmínek v některých zajišťovacích zařízeních. Se 

znepokojením vzal na vědomí zákon o vytlačování, který byl poprvé přijat v červnu 2016 

a který policii umožnil souhrnné správní vyhoštění každého, kdo nezákonně překročí 

hranici a bude zadržen na maďarském území až osm kilometrů od hranice, což bylo 

následně rozšířeno na celé území Maďarska, a výnos č. 191/2015, který Srbsko označuje 

za „bezpečnou třetí zemi“, což umožňuje vytlačování na hranici Maďarska se Srbskem. 

Výbor vzal se znepokojením na vědomí zprávy o tom, že vytlačování probíhá zcela 

nahodile a že jednotlivci podrobení tomuto opatření mají velmi omezenou možnost podat 

                                                 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro 

přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60). 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a 

postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. 

věst. L 348, 24.12.2008, s. 98). 
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro 

přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 96). 
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žádost o azyl nebo uplatnit právo na odvolání. Dále vzal se znepokojením na vědomí 

zprávy o kolektivním a násilném vyhošťování, včetně obvinění z krutého bití, útoků 

policejních psů a střelby gumovými projektily, což mělo za následek vážná zranění 

a minimálně v jednom případě smrt jednoho žadatele o azyl. Byl rovněž znepokojen 

zprávami o tom, že posuzování věku dětí žádajících o azyl a nezletilých osob bez 

doprovodu v tranzitních prostorech je nedostatečné, z velké části spočívá ve vizuálním 

posouzení odborníkem a je nepřesné, a také tvrzeními o nedostatečném přístupu těchto 

žadatelů o azyl ke vzdělání, sociálním a psychologickým službám a právní pomoci. 

Sociální práva 

(57) Komisař Rady Evropy pro lidská práva ve zprávě zveřejněné dne 16. prosince 2014 po 

jeho návštěvě v Maďarsku vyjádřil znepokojení kvůli opatřením přijatým za účelem 

zákazu přespávání na ulici a stavění bud a chatrčí, která jsou všeobecně považována za 

opatření kriminalizující bezdomovectví v praxi. Komisař maďarské orgány naléhavě 

vyzval, aby vyšetřily nahlášené případy nuceného vystěhování bez alternativního řešení 

a případy odebrání dětí rodinám na základě špatných sociálně-ekonomických podmínek. 

Výbor OSN pro lidská práva v závěrečných připomínkách ze dne 5. dubna 2018 vyjádřil 

obavy ohledně celostátních a místních právních předpisů založených na čtvrté novele 

základního zákona, které v řadě veřejných prostor zakazují přespávání na ulici a prakticky 

postihují bezdomovectví. 

(58) V závěrech z roku 2017 Evropský výbor pro sociální práva uvedl, že Maďarsko 

porušuje Evropskou sociální chartu, neboť osoby samostatně výdělečně činné a pracovníci 

v cizí domácnosti, jakož i jiné kategorie pracovníků nejsou chráněni právními předpisy v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, opatření ke snížení mateřské úmrtnosti jsou 

nedostatečná, minimální výše starobního důchodu je nedostačující, minimální výše 

podpory pro uchazeče o zaměstnání je nedostačující, maximální doba vyplácení podpory 

pro uchazeče o zaměstnání je příliš krátká a minimální výše příspěvků na rehabilitaci a 

dávek v invaliditě je v některých případech nepřiměřená. Výbor také dospěl k závěru, že 

Maďarsko porušuje Evropskou sociální chartu tím, že úroveň sociální pomoci vyplácené 

jednotlivcům bez prostředků, včetně starších osob, je nedostačující, že není zaručen rovný 

přístup k sociálním službám pro oprávněně pobývající státní příslušníky všech smluvních 

států a že nebyla zjištěna odpovídající nabídka bydlení pro zranitelné rodiny. 

(59) Ve svém doporučení ze dne 11. července 2017 k národnímu programu reforem 

Maďarska na rok 2017 a stanovisku Rady ke konvergenčnímu programu Maďarska z roku 

2017 Rada uvedla, že přiměřenost a rozsah sociální pomoci a dávek v nezaměstnanosti 

jsou omezené, že doba poskytování dávek v nezaměstnanosti (3 měsíce) je stále nejnižší v 

Unii a je kratší než průměrná doba potřebná k tomu, aby si osoba hledající zaměstnání 

našla práci, a že reforma sociální pomoci z roku 2015 zjednodušila systém dávek, ale 
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podle všeho nezaručila jednotnou a minimálně přiměřenou životní úroveň pro ty, kteří 

potřebují pomoc.  

(60) Dne [….] 2018 Rada vyslechla Maďarsko v souladu s čl. 7 odst. 1 SEU. 

(61) Z těchto důvodů je třeba v souladu s čl. 7 odst. 1 SEU rozhodnout, že existuje zřejmé 

nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty uvedené v článku 2 SEU, 

 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je Evropská unie 

založena. 

Článek 2 

Rada doporučuje, aby Maďarsko přijalo následující opatření do tří měsíců od oznámení tohoto 

rozhodnutí: [...] 

Článek 3 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost [...] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie. 

Článek 4 

Toto rozhodnutí je určeno Maďarsku. 

 

V Bruselu,  

 

Za Radu 

předseda  
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Jedná se o první případ od vzniku Parlamentu, kdy se rozhodl vypracovat zprávu zkoumající 

nutnost zahájit postup podle čl. 7 odst. 1 SEU. Z toho důvodu zpravodajka využila této 

příležitosti a vysvětlila kroky vedoucí k závěru, že skutečně existuje zřejmé nebezpečí, že 

Maďarsko závažně poruší hodnoty uvedené v článku 2 SEU.  Zpravodajka přitom doufá, že 

tak pomůže budoucím kolegům, kteří by mohli čelit podobnému úkolu.  

Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, 

rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto 

hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, 

nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.  

Pokud všichni sdílíme tyto hodnoty, dlužíme sami sobě ochranu těchto hodnot kdykoli jsou 

ohroženy. EU je na ochranu našich společných hodnot vybavena možností využít postupu 

podle článku 7 SEU. Do oblasti působnosti tohoto článku spadá unijní právo, ale vztahuje se i 

na oblasti, v nichž členské státy jednají samostatně.  

Zpravodajka se řídila sdělením Evropské komise (COM(2003)606) nazvaným „Dodržování a 

podpora hodnot, na nichž je Evropská unie založena“. Ve sdělení je uvedeno: 

Oblast působnosti článku 7 není omezena na oblasti pokryté právem Unie. To znamená, že by 

Unie mohla jednat nejen v případě porušení společných hodnot v této omezené oblasti, ale 

také v případě porušení v oblasti, kde členské státy jednají samostatně.“ Dále je uvedeno: 

„Článek 7 tedy Unii dává pravomoc, která se velmi liší od její pravomoci zajišťovat, aby 

členské státy dodržovaly základní práva při provádění unijního práva.“ 

Zpravodajka doufá, že to vyjasní rozsah této zprávy, která skutečně zahrnuje obavy ohledně 

právních předpisů a postupů v Maďarsku, které přímo ani nepřímo nesouvisejí se 

sekundárním právem EU.  

Zpráva také odkazuje na případy, které byly řešeny v rámci řízení o nesplnění povinnosti, 

která Komise zahájila. Ačkoli tyto případy nesplnění povinnosti možná byly uzavřeny, stále 

jsou součástí této zprávy, protože měly dopad na všeobecnou atmosféru v zemi. Jednotlivé 

právní předpisy sice mohly být do písmene opraveny, aby dodržovaly evropské hodnoty, ale 

ve skutečnosti byla způsobena škoda. Odrazující účinek provedených opatření, která poté byla 

odstraněna, nebo byla navržena, ale (zatím) nebyla provedena, na svobody ve společnosti je 

nepopiratelnou součástí analýzy článku 7.  

V roce 2011 vydal Parlament první usnesení týkající se základních práv v Maďarsku (v té 

době o novém mediálním zákonu). V roce 2013 se hlasovalo o podrobné zprávě „o stavu 

dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku“ a Parlament situaci nadále 

sledoval. Nadále jsme požadovali opatření od Rady a Komise, ale bezvýsledně. Jen v roce 
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2014 Komise předložila rámec pro ochranu právního státu v EU. Logickým krokem by bylo 

zahájení dialogu s Maďarskem o právním státu na základě tohoto nového mechanismu. 

Vzhledem k tomu, že dialog zahájen nebyl, pověřil Parlament v květnu 2017 Výbor pro 

občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vypracováním této zprávy.  

Pečlivé zvažování všech výše uvedených skutečností při současné snaze o zahrnutí dalších 

aspektů nejsou nic jednoduchého. Uspěchání hlasování by tomuto procesu neučinilo zadost.  

Součástí procesu je uspořádání slyšení pro evropské občany, aby pochopili, jaká je situace, 

svolání podrobných jednání s kolegy stínovými zpravodaji, na která budou pozváni externí 

odborníci z mezinárodních a evropských organizací, konzultování s různými zúčastněnými 

subjekty, návštěva sledovaného členského státu a vyzvání dalších výborů Parlamentu, aby se 

zapojily a sdílely svá stanoviska založená na jejich odborných znalostech.  

Poté, co byla zpravodajka zmocněna na plenárním zasedání Parlamentu, provedla hloubkovou 

analýzu a uplatnila tento důkladný přístup. Mluvili jsme se zástupci Komise, Agentury EU 

pro základní práva, Komisařem Rady Evropy pro lidská práva, s Benátskou komisí, zvláštním 

zástupcem generálního tajemníka Rady Evropy pro migraci a uprchlíky, Lanzarotským 

výborem, zástupci maďarské vlády, řadou nevládních organizací a zástupci akademické obce 

v Bruselu, Štrasburku a Budapešti a naslouchali jim. V zájmu transparentnosti zpravodajka 

k této zprávě přiložila seznam organizací, s nimiž se v průběhu tohoto výzkumu setkala. 

Vzhledem k tomu, že neproběhla žádná oficiální návštěva delegace z Výboru pro občanské 

svobody, spravedlnost a vnitřní věci, vykonala zpravodajka návštěvu sama. V rámci 

budoucích řízení by bylo velmi vhodné poslat do dotčeného členského státu parlamentní 

delegaci. Orgánům a občanům sledovaného členského státu lze stěží vysvětlit, že Parlament 

posuzuje situaci jako zřejmé nebezpečí závažného porušení evropských hodnot, jak jsou 

zakotveny ve Smlouvách, aniž by vynaložil úsilí a provedl návštěvu.  

Vypracovávání stanovisek ostatních parlamentních výborů vede k širší spolupráci mezi 

poslanci Parlamentu, dokládá sdílenou odpovědnost a zaručuje inkluzivnější proces. 

Zpravodajka by proto chtěla z celého srdce poděkovat výborům, které přispívají k závěrečné 

zprávě. 

Všechny úvahy jsou založeny na stanoviscích třetích subjektů, často orgánů Rady Evropy, 

Organizace spojených národů, OBSE, a někdy vycházejí z rozsudků vnitrostátních 

a mezinárodních soudů. Třebaže se zpravodajka na tyto instituce s povděkem spoléhá, 

dokládá to mezery, které EU má ve výzkumu a analyzování stavu demokracie, právního státu 

a dodržování základních práv v členských státech a publikování o něm. Zpravodajka se proto 

chce připojit k výzvě Parlamentu Komisi, aby urychleně zavedla mechanismus EU pro 

demokracii, právní stát a základní práva a využívala ho.  

Interinstitucionální struktury však nikdy nebudou úspěšné, když chybí politická vůle. 

Evropská unie je projekt vybudovaný na sdílených hodnotách a solidaritě. Evropské dějiny 

jsou plné násilí a práva jednotlivců byla často pošlapána pro takzvané vyšší dobro.  Od druhé 
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světové války uplynulo 73 let a od pádu Berlínské zdi 29 let. Obě zkušenosti jsou vryté do 

naší kolektivní paměti.  

Toto chápání minulosti inspirovalo preambuli SEU: Inspirovali jsme se „evropským 

kulturním, náboženským a humanistickým odkazem, ze kterého vzešly všeobecné hodnoty 

nedotknutelných a nezadatelných práv lidských bytostí, demokracie, rovnosti, svobody a 

právního státu, připomínajíce dějinný význam překonání rozdělení evropského kontinentu a 

potřebu vytvořit pevné základy podoby budoucí Evropy, potvrzujíce svou oddanost zásadám 

svobody, demokracie a úcty k lidským právům a základním svobodám a zásadám právního 

státu“.  

Odpovědní vedoucí představitelé toto dědictví zohledňují a podle toho jednají. Blízcí přátelé 

se nezdráhají sdělovat si navzájem nepříjemnou pravdu.  

Na základě výše nastíněného procesu zpravodajka vnímá nutnost požádat Radu, aby navrhla 

vhodná opatření k obnovení demokracie přístupné všem, právního státu a dodržování 

základních práv v Maďarsku.  
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PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA 
OBDRŽELA INFORMACE 

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost 

zpravodajky. Při vypracovávání tohoto návrhu zprávy obdržela zpravodajka podněty 

od těchto subjektů či osob: 

Subjekt nebo osoba 

Amnesty International 

ANKH 

atlatszo.hu 

A Varos Mindenkie  

Centrum pro základní práva 

Středoevropská univerzita 

Unie pro občanské svobody v Evropě 

Rada Evropy, Úřad komisaře pro lidská práva 

Rada Evropy, generální tajemník  

Rada Evropy, zvláštní zástupce generálního tajemníka pro migraci a uprchlíky 

Rada Evropy, Benátská komise 

Lanzarotský výbor Rady Evropy  

Právnická fakulta ELTE 

Evropská komise 

Evropský univerzitní institut, Škola nadnárodní správy věcí veřejných 

FIDH Mezinárodní federace pro lidská práva  

Freedom House 

Agentura EU pro základní práva  

Společnost Háttér 

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, stálý představitel Maďarska při EU 

Maďarský ministr zahraničních věcí 

Maďarský náměstek ministra pro parlamentní záležitosti 

Maďarští vládní úředníci v tranzitním prostoru Röszke 

Maďarská unie občanských svobod 

Maďarský helsinský výbor 

Sdružení Idetartozunk  

K-monitor 

Menedék 

Mérték Media Monitor 

Middlesexská univerzita 

Maďarská skupina pro solidaritu s migranty MigSzol  

Národní asociace maďarských novinářů MUOSZ 

Nepszabadsag 

Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF 

Institut pro otevřenou společnost a evropské politiky 

Institut pro politický kapitál 

Princetonská univerzita 
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Reportéři bez hranic 

Úřad pro romské iniciativy Institutu pro otevřenou společnost 

Program „Roma Lightbringers“  

Síť romských mediátorů 

Romské tiskové středisko 

RTL Group 

Transparency International 

Transgender sdružení Transvanilla 

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 

Univerzita v Pécsi 

444.hu 

 


