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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par priekšlikumu, kurā Padome tiek aicināta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

7. panta 1. punktu konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka Ungārija varētu nopietni pārkāpt 

vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība  

(2017/2131(INL)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 2. pantu un 7. panta 1. punktu, 

– ņemot vērā 2017. gada 17. maija rezolūciju par stāvokli Ungārijā1, 

– ņemot vērā 2015. gada 16. decembra2 un 2015. gada 10. jūnija3 rezolūcijas par stāvokli 

Ungārijā, 

– ņemot vērā 2013. gada 3. jūlija rezolūciju par pamattiesību stāvokli Ungārijā — 

standarti un prakse (saskaņā ar EP 2012. gada 16. februāra rezolūciju)4, 

– ņemot vērā 2012. gada 16. februāra rezolūciju par neseno politisko notikumu attīstību 

Ungārijā5 un 2011. gada 10. marta rezolūciju par plašsaziņas līdzekļu likumu Ungārijā6, 

– ņemot vērā 2016. gada 25. oktobra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par ES 

mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi7, 

– ņemot vērā 2004. gada 1. aprīļa normatīvo rezolūciju par Komisijas paziņojumu 

attiecībā uz Līguma par Eiropas Savienību 7. pantu — Savienības pamatvērtību 

ievērošana un veicināšana8, 

– ņemot vērā Komisijas 2003. gada 15. oktobra paziņojumu Padomei un Eiropas 

Parlamentam attiecībā uz Līguma par Eiropas Savienību 7. pantu — Savienības 

pamatvērtību ievērošana un veicināšana9,  

– ņemot vērā Reglamenta 45., 52. un 83. pantu, 

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta 

kontroles komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, Konstitucionālo jautājumu 

komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A8-

0000/2018), 

A. tā kā Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0216. 
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0461. 
3 OV C 407, 4.11.2016., 46. lpp. 
4 OV C 75, 26.2.2016., 52. lpp. 
5 OV C 249 E, 30.8.2013., 27. lpp. 
6 OV C 199 E, 7.7.2012., 154. lpp. 
7 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0409. 
8 OV C 104 E, 30.4.2004., 408. lpp. 
9 COM(2003)0606. 
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cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu 

tiesības, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā, un tā kā šīs vērtības, 

kas ir kopīgas visām dalībvalstīm, veido pamatu ES iedzīvotāju tiesībām; 

B. tā kā droša varbūtība, ka kāda dalībvalsts varētu nopietni pārkāpt LES 2. pantā minētās 

vērtības, skar ne tikai konkrēto dalībvalsti, kurā šī varbūtība īstenojas, bet ietekmē arī 

ES pašu būtību un tās iedzīvotāju tiesības;  

C. tā kā LES 7. pants attiecas ne tikai uz ES tiesību jomām un tā kā ES var novērtēt, vai 

pastāv droša varbūtība, ka varētu būt nopietni pārkāptas kopīgās vērtības, kuras ietilpst 

dalībvalstu kompetencē; 

D. tā kā, neraugoties uz Parlamenta atkārtotiem aicinājumiem Ungārijas iestādēm veikt 

vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu ES vērtību pilnīgu ievērošanu Ungārijā, šī 

situācija nav atrisināta un bažu joprojām ir daudz, 

1. norāda, ka Parlamenta bažas attiecas uz šādiem jautājumiem: 

 1) konstitucionālās sistēmas darbība; 

2) tiesu un citu iestāžu neatkarība; 

3) korupcija un interešu konflikti; 

4) privātuma un datu aizsardzība; 

5) vārda brīvība; 

6) akadēmiskā brīvība; 

7) reliģijas brīvība; 

8) biedrošanās brīvība; 

9) tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi; 

10) minoritāšu, tostarp romu un ebreju, tiesības; 

11) migrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu pamattiesības; 

12) sociālās tiesības; 

2. uzskata, ka visi šīs rezolūcijas pielikumā minētie fakti un tendences kopā rada 

sistēmiskus draudus demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām Ungārijā, kā arī drošu 

varbūtību, ka varētu būt nopietni pārkāptas LES 2. pantā minētās vērtības;  

3. tāpēc saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu iesniedz Padomei šo pamatoto priekšlikumu, 

aicinot Padomi konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka Ungārija varētu nopietni pārkāpt LES 

2. pantā minētās vērtības, un šajā saistībā adresēt Ungārijai attiecīgus ieteikumus;  

4. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un tai pievienoto pamatoto priekšlikumu Padomes 
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lēmumam nosūtīt Komisijai un Padomei, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem. 
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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PIELIKUMS 
 

Priekšlikums 

Padomes lēmumam, 

ar ko saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu tiek konstatēta droša 

varbūtība, ka Ungārija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta 

Savienība 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 7. panta 1. punktu, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta pamatoto priekšlikumu, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu, 

 

tā kā: 

 

(1) Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību (LES) 

2. pantā minētajām vērtībām, kuras ir kopīgas visām dalībvalstīm un ietver demokrātijas, 

tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu. 

(2) Eiropas Parlamenta pamatotajā priekšlikumā ir izklāstītas Parlamenta bažas attiecībā uz 

stāvokli Ungārijā. Konkrētāk, galvenās bažas attiecas uz konstitucionālās sistēmas 

darbību, tiesu un citu iestāžu neatkarību, korupciju un interešu konfliktiem, privātuma un 

datu aizsardzību, vārda brīvību, akadēmisko brīvību, reliģijas brīvību, biedrošanās brīvību, 

tiesībām uz vienlīdzīgu attieksmi, minoritāšu, tostarp romu un ebreju, tiesībām, migrantu, 

patvēruma meklētāju un bēgļu pamattiesībām, sociālajām tiesībām. 

(3) Eiropas Parlaments arī norādīja, ka Ungārijas iestādes nav veikušas pasākumus, kas 

vairākkārt ieteikti Parlamenta iepriekšējās rezolūcijās. 

(4) 2017. gada 17. maija rezolūcijā par stāvokli Ungārijā Eiropas Parlaments norādīja, ka 

pašreizējā situācija Ungārijā rada nepārprotamu risku, ka varētu tikt nopietni pārkāptas 

LES 2. pantā minētās vērtības. 

(5) Daudzi dalībnieki valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī vairākkārt ir pauduši dziļas bažas 

par demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību stāvokli Ungārijā; to vidū ir Eiropas 

Savienības iestādes un struktūras, Eiropas Padome, Eiropas Drošības un sadarbības 
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organizācija (EDSO), Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), kā arī daudzas pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas. 

Konstitucionālās sistēmas darbība 

(6) Kopš Ungārijas konstitūcijas ("Pamatlikuma") pieņemšanas un stāšanās spēkā 2012. gada 

janvārī tā ir grozīta sešas reizes. Venēcijas komisija vairākkārt pauda bažas par 

konstitūcijas izstrādes procesu Ungārijā — gan attiecībā uz Pamatlikumu, gan arī tā 

grozījumiem. Kritika bija vērsta uz procesa pārredzamības trūkumu, pilsoniskās 

sabiedrības nepietiekamu iesaisti, patiesas apspriešanās trūkumu, varas dalīšanas radīto 

apdraudējumu un valsts līdzsvara un atsvara sistēmas vājināšanos.  

(7) Ungārijas Konstitucionālās tiesas kompetence konstitucionālās reformas rezultātā tika 

ierobežota, tostarp attiecībā uz budžeta jautājumiem, actio popularis atcelšanu, iespēju 

tiesai atsaukties uz savu judikatūru pirms 2012. gada 1. janvāra un ierobežotu tiesas spēju 

pārbaudīt, vai grozījumi Pamatlikumā atbilst konstitūcijai, izņemot tos, kuriem ir tikai 

procesuāls raksturs. Venēcijas komisija pauda nopietnas bažas par šiem ierobežojumiem 

un tiesnešu iecelšanas procedūru un sniedza ieteikumus Ungārijas iestādēm, lai 

nodrošinātu vajadzīgo līdzsvaru un atsvaru, savā 2012. gada 19. jūnija atzinumā par 

2011. gada Likumu Nr. CLI par Ungārijas Konstitucionālo tiesu un 2013. gada 17. jūnija 

atzinumā par Ungārijas Pamatlikuma ceturto grozījumu.  

(8) ANO Cilvēktiesību komiteja 2018. gada 5. aprīļa noslēguma apsvērumos pauda bažas, ka 

pašreizējā konstitucionālā sūdzību procedūra ierobežo piekļuvi Konstitucionālajai tiesai, 

neparedz termiņu konstitūcijas pārskatīšanai un tai nav apturošas ietekmes uz 

apstrīdētajiem tiesību aktiem. Komiteja arī norādīja, ka jaunā Konstitucionālās tiesas 

likuma noteikumi vājina tiesnešu amata vietu drošību un palielina valdības ietekmi uz 

Konstitucionālās tiesas sastāvu un darbību, mainot tiesnešu iecelšanas kārtību, tiesnešu 

skaitu tiesā un pensionēšanās vecumu. Komiteja pauda bažas arī par Konstitucionālās 

tiesas ierobežoto kompetenci un pilnvarām pārskatīt tiesību aktus, kas skar budžeta 

jautājumus. 

(9) EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja ierobežotā vēlēšanu novērošanas 

misija 2018. gada 9. aprīļa paziņojumā secināja, ka 2018. gada parlamenta vēlēšanas 

raksturoja vispārēja valsts un valdošās partijas resursu pārklāšanās, kas nelabvēlīgi 

ietekmēja kandidātu spēju konkurēt vienlīdzīgos apstākļos. Vēlētājiem bija daudz dažādu 

politisku iespēju, bet iebiedējošā un ksenofobiskā retorika, plašsaziņas līdzekļu 

neobjektivitāte un nepārskatāmā kampaņu finansēšana ierobežoja vidi patiesi politiskām 

debatēm, mazinot vēlētāju spēju izdarīt pilnībā apzinātu izvēli. Novērošanas misija pauda 

bažas arī par viena deputāta vēlēšanu apgabalu robežu noteikšanu. Līdzīgas bažas tika 

paustas arī Venēcijas komisijas un Demokrātisku vēlēšanu padomes 2012. gada 18. jūnija 

kopīgajā atzinumā par likumu par Ungārijas parlamenta deputātu ievēlēšanu. 

(10) Pēdējos gados Ungārijas valdība plaši izmantoja apspriedes valsts mērogā. 2017. gada 

27. aprīlī Komisija norādīja, ka valsts mēroga apspriede "Apturēsim Briseles varu" ietvēra 
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vairākus apgalvojumus un pieņēmumus, kas bija faktiski nepatiesi un ļoti maldinoši. 

Tomēr Ungārijas valdība līdzīgas apspriedes izmantoja arī turpmāk. 

Tiesu un citu iestāžu neatkarība 

(11) Pēc būtiskajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā, kas tika ieviestas 2011. gadā, tiesu 

administrācija kļuva centralizētāka un jaunizveidotā Valsts tiesu biroja (VTB) 

priekšsēdētājam tika piešķirtas plašas pilnvaras. Šīs plašās pilnvaras Venēcijas komisija 

kritizēja 2012. gada 19. marta atzinumā par 2011. gada Likumu Nr. CLXII par tiesnešu 

juridisko statusu un atalgojumu un 2011. gada Likumu Nr. CLXI par Ungārijas tiesu 

organizāciju un administrāciju, kā arī 2012. gada 15. oktobra atzinumā par galvenajiem 

likumiem attiecībā uz tiesu sistēmu. Līdzīgas bažas 2012. gada 29. februārī un 2013. gada 

3. jūlijā pauda ANO īpašais referents tiesnešu un advokātu neatkarības jautājumos, kā arī 

Pretkorupcijas starpvalstu grupa (GRECO) 2015. gada 27. marta ziņojumā. Visi šie 

dalībnieki uzsvēra vajadzību stiprināt kolektīvās struktūras — Valsts tiesu padomes 

(VTP) — kā pārraudzības instances lomu, jo VTB priekšsēdētāju, ko ievēlē Ungārijas 

parlaments, nevar uzskatīt par tiesu pašpārvaldes institūciju. Ievērojot starptautiskos 

ieteikumus, VTB priekšsēdētāja statuss tika mainīts un viņa pilnvaras ierobežotas, lai 

nodrošinātu labāku līdzsvaru starp priekšsēdētāju un VTB. 

(12) Kopš 2012. gada Ungārija ir veikusi pozitīvus pasākumus, lai noteiktas VTB 

priekšsēdētāja funkcijas nodotu Valsts tiesu padomei un tādējādi radītu labāku līdzsvaru 

starp šīm divām varas institūcijām. Tomēr vēl ir vajadzīgi turpmāki uzlabojumi. 

2015. gada 27. marta ziņojumā GRECO aicināja līdz minimumam samazināt iespējamos 

riskus, ko rada VTB priekšsēdētāja diskrecionārie lēmumi. VTB priekšsēdētājs cita starpā 

var pārcelt un iecelt tiesnešus, un viņam ir sava loma tiesu disciplīnā. VTB priekšsēdētājs 

arī iesaka Ungārijas prezidentam iecelt un no amata atbrīvot tiesu vadītājus, tostarp 

apelācijas tiesu priekšsēdētājus un priekšsēdētāju vietniekus. GRECO atzinīgi vērtēja 

nesen pieņemto tiesnešu ētikas kodeksu, tomēr uzskatīja, ka to varēja formulēt skaidrāk un 

papildināt ar apmācību darbavietā. 

(13) Pēc Eiropas Savienības Tiesas ("Tiesas") 2012. gada 6. novembra sprieduma lietā C-

286/12, Komisija pret Ungāriju1, kurā tika konstatēts, ka, pieņemot valsts tiesisko 

regulējumu, ar ko tiesnešiem, prokuroriem un notāriem tiek noteikts amata pildīšanas 

maksimālais vecums 62 gadi, Ungārija nav izpildījusi pienākumus, kas tai paredzēti ES 

tiesību aktos, Ungārijas parlaments pieņēma 2013. gada Likumu Nr. XX, kurā paredzēts, 

ka tiesnešu pensionēšanās vecums 10 gadu laikā ir pakāpeniski jāsamazina līdz 

65 gadiem, un izklāstīti kritēriji atjaunošanai amatā vai kompensācijas piešķiršanai. 

Starptautiskās advokātu kolēģijas Cilvēktiesību institūta 2015. gada oktobra ziņojumā ir 

norādīts, ka lielākā daļa no amata atbrīvoto tiesnešu savos sākotnējos amatos vairs 

neatgriezās. 

                                                 
1 Tiesas 2012. gada 6. novembra spriedums, Komisija pret Ungāriju, C-286/12, ECLI:EU:C:2012:687. 
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(14) Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) 2015. gada 16. jūlijā pieņēma spriedumu lietā 

Gaszó pret Ungāriju, konstatējot, ka ir pārkāptas tiesības uz taisnīgu tiesu un efektīvu 

tiesību aizsardzību. ECT secināja, ka pārkāpumu pamatā bija prakse, kas izpaudās kā 

Ungārijas regulārā nespēja nodrošināt, ka tiesvedība, ar ko nosaka pilsoniskās tiesības un 

pienākumus, tiek pabeigta pieņemamā laikā, un veikt pasākumus, kas ļauj pieteikumu 

iesniedzējiem pieprasīt kompensāciju par pārmērīgi ilgo civilo tiesvedību vietējā līmenī. 

Šis spriedums vēl nav izpildīts. 

(15) ECT 2016. gada 23. jūnijā pieņēma spriedumu lietā Baka pret Ungāriju, konstatējot, 

ka ir pārkāptas András Baka tiesības vērsties tiesā un tiesības uz vārda brīvību; 2009. gada 

jūnijā viņu uz sešiem gadiem ievēlēja par Augstākās tiesas priekšsēdētāju, bet šo amatu 

viņš zaudēja saskaņā ar pārejas noteikumiem Pamatlikumā, kas paredz, ka Augstākās 

tiesas tiesību pārņēmēja ir Kúria. Šis spriedums vēl nav izpildīts, jo Ungārijas valdība 

noliedz, ka būtu jāveic pasākumi, lai novērstu turpmāku priekšlaicīgu tiesnešu atcelšanu 

no amata līdzīgu iemeslu dēļ, tādējādi atbalstot ļaunprātīgu izmantošanu. 

(16) 2008. gada 29. septembrī András Jóri uz sešiem gadiem tika iecelts par datu 

aizsardzības uzraudzītāju. Tomēr Ungārijas parlaments ar likumu, kas stājās spēkā 

2012. gada 1. janvārī, nolēma datu aizsardzības sistēmu reformēt un uzraudzītāju aizstāt ar 

valsts iestādi, kas atbild par datu aizsardzību un informācijas brīvību. András Jóri bija 

jāatstāj amats pirms pilnvaru termiņa beigām. 2014. gada 8. aprīlī Tiesa nosprieda, ka 

uzraudzības iestāžu neatkarība obligāti nozīmē pienākumu ļaut tām darboties līdz pilnvaru 

termiņa beigām un ka Ungārija nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK1. 

(17) Venēcijas komisija 2012. gada 19. jūnija atzinumā par 2011. gada Likumu Nr. CLXIII 

par prokuratūru un 2011. gada Likumu Nr. CLXIV par ģenerālprokurora, prokuroru un 

citu prokuratūras darbinieku statusu un prokurora profesiju Ungārijā konstatēja vairākus 

trūkumus. 2015. gada 27. marta ziņojumā GRECO mudināja Ungārijas iestādes veikt 

papildu pasākumus, lai nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu un palielinātu prokuratūras 

neatkarību, cita starpā atņemot iespēju ģenerālprokuroru ievēlēt atkārtoti. Turklāt GRECO 

pieprasīja, lai disciplinārlietas pret ierindas prokuroriem būtu pārredzamākas un lai 

lēmumi lietas nodot no viena prokurora citam tiktu balstīti uz stingriem juridiskiem 

kritērijiem un pamatojumiem.  

Korupcija un interešu konflikti 

(18) 2015. gada 27. marta ziņojumā GRECO aicināja izstrādāt Ungārijas parlamenta 

deputātu rīcības kodeksu attiecībā uz interešu konfliktu gadījumiem. Turklāt deputātiem 

būtu arī jāziņo par interešu konfliktiem ad hoc veidā, un šī prasība būtu jāpapildina ar 

stingrāku pienākumu iesniegt aktīvu deklarācijas. Būtu arī jāparedz noteikumi, kas ļauj 

piemērot sankcijas par neprecīzu aktīvu deklarāciju iesniegšanu. 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā 

uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281., 23.11.1995., 31. lpp.). 
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(19) EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja ierobežotā vēlēšanu novērošanas 

misija 2018. gada 9. aprīļa paziņojumā secināja, ka kampaņu izdevumu ierobežotā 

uzraudzība un nepietiekamā ziņošana par kampaņu līdzekļu avotiem samazina kampaņu 

finansējuma pārredzamību un vēlētāju spēju izdarīt apzinātu izvēli, kas ir pretrunā EDSO 

saistībām un starptautiskajiem standartiem. 

(20) Atvērtās pārvaldības partnerības koordinācijas komiteja 2016. gada 7. decembrī 

saņēma vēstuli no Ungārijas valdības, kura paziņoja par tās tūlītējo izstāšanos no 

partnerības. Šī partnerība Ungārijas valdību uzraudzīja kopš 2015. gada jūlija saistībā ar 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju paustajām bažām par to darbības iespējām valstī. 

Privātuma un datu aizsardzība 

(21) ECT 2016. gada 12. janvārī pieņēma spriedumu lietā Szabó un Vissy pret Ungāriju, 

konstatējot, ka ir pārkāptas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, jo nav pietiekamu 

juridisku garantiju pret nelikumīgu slepenu novērošanu valsts drošības vajadzībām, 

tostarp saistībā ar telesakaru izmantošanu. Kā vispārējs pasākums ir vajadzīgi grozījumi 

attiecīgajos tiesību aktos. Tāpēc šis spriedums vēl nav izpildīts. 

(22) ANO Cilvēktiesību komiteja 2018. gada 5. aprīļa noslēguma apsvērumos pauda bažas, 

ka Ungārijas tiesiskais regulējums attiecībā uz slepenu novērošanu valsts drošības 

vajadzībām ļauj masveidā pārtvert sakarus un nesniedz pietiekamas garantijas pret 

patvaļīgu iejaukšanos tiesībās uz privātumu. Komiteja pauda bažas arī par to, ka nav 

noteikumu, kas nodrošinātu efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus ļaunprātīgas 

izmantošanas gadījumā un pēc novērošanas pasākuma pabeigšanas iespējami ātrāk 

informētu attiecīgo personu, neapdraudot ierobežojuma mērķi.  

Vārda brīvība 

(23) Venēcijas komisija 2015. gada 22. jūnijā pieņēma atzinumu par Ungārijas tiesību 

aktiem plašsaziņas līdzekļu jomā (Likumu Nr. CLXXXV par plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumiem un plašsaziņas līdzekļiem, Likumu Nr. CIV par preses brīvību, kā arī 

tiesību aktiem par nodokļu uzlikšanu plašsaziņas līdzekļu reklāmas ieņēmumiem); šajā 

atzinumā tā pieprasīja veikt vairākas izmaiņas preses likumā un plašsaziņas līdzekļu 

likumā, jo īpaši attiecībā uz "plašsaziņas līdzekļu nelegāla satura" definēšanu, žurnālistu 

informācijas avotu atklāšanu un sankciju piemērošanu plašsaziņas līdzekļiem. Līdzīgas 

bažas izskanēja analīzē, ko 2011. gada februārī pasūtīja EDSO pārstāvis plašsaziņas 

līdzekļu brīvības jomā, un tās pauda Eiropas Padomes iepriekšējais cilvēktiesību komisārs 

2011. gada 25. februāra atzinumā par Ungārijas tiesību aktiem plašsaziņas līdzekļu jomā, 

ņemot vērā Eiropas Padomes standartus attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību, kā arī 

Eiropas Padomes eksperti 2012. gada 11. maija slēdzienā par Ungārijas tiesību aktiem 

plašsaziņas līdzekļu jomā. Šīm bažām pievienojās Eiropas Padomes cilvēktiesību 

komisārs 2014. gada 16. decembrī publicētajā ziņojumā, kas tika sagatavots pēc viņa 

brauciena uz Ungāriju. Komisārs arī minēja jautājumus par plašsaziņas līdzekļu 
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īpašumtiesību koncentrāciju un pašcenzūru un norādīja, ka tiesiskais regulējums, kas 

nosaka kriminālatbildību par neslavas celšanu, būtu jāatceļ. 

(24) 2015. gada 22. jūnija atzinumā par tiesību aktiem plašsaziņas līdzekļu jomā Venēcijas 

komisija uzsvēra, ka ir jāmaina noteikumi, kas reglamentē Plašsaziņas līdzekļu padomes 

locekļu ievēlēšanu, lai nodrošinātu sociāli nozīmīgu politisko un citu grupu taisnīgu 

pārstāvību, un ir jāpārskata Plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vai Plašsaziņas 

līdzekļu iestādes vadītāja iecelšanas metode un amats, lai samazinātu varas koncentrāciju 

un nodrošinātu politisku neitralitāti; tādā pašā veidā būtu jāreformē arī Pilnvaroto padome. 

Venēcijas komisija arī ieteica decentralizēt sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 

sniedzēju pārvaldību un panākt, ka Valsts ziņu aģentūra nav vienīgā, kas sniedz ziņas 

sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem. Līdzīgas bažas izskanēja 

analīzē, ko 2011. gada februārī pasūtīja EDSO pārstāvis plašsaziņas līdzekļu brīvības 

jomā, un tās pauda Eiropas Padomes iepriekšējais cilvēktiesību komisārs 2011. gada 

25. februāra atzinumā par Ungārijas tiesību aktiem plašsaziņas līdzekļu jomā, ņemot vērā 

Eiropas Padomes standartus attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību, kā arī Eiropas 

Padomes eksperti 2012. gada 11. maija slēdzienā par Ungārijas tiesību aktiem plašsaziņas 

līdzekļu jomā. Šīm bažām pievienojās arī Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs 

2014. gada 16. decembrī publicētajā ziņojumā, kas tika sagatavots pēc viņa brauciena uz 

Ungāriju.  

(25) 2012. gada 18. oktobrī Venēcijas komisija pieņēma atzinumu par 2011. gada Likumu 

Nr. CXII par informatīvo pašnoteikšanos un informācijas brīvību Ungārijā. Neraugoties 

uz kopumā pozitīvo novērtējumu, Venēcijas komisija norādīja, ka ir vajadzīgi turpmāki 

uzlabojumi. Tomēr pēc nākamajiem grozījumiem šajā likumā tiesības uz piekļuvi valdības 

informācijai tika būtiski ierobežotas vēl vairāk. Šie grozījumi tika kritizēti analīzē, ko 

2016. gada martā pasūtīja EDSO pārstāvis plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā. 

(26) EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja ierobežotā vēlēšanu novērošanas 

misija attiecībā uz 2018. gada Ungārijas parlamenta vēlēšanām savā 2018. gada 9. aprīļa 

paziņojumā secināja, ka piekļuve informācijai, kā arī plašsaziņas līdzekļu un biedrošanās 

brīvība ir ierobežota, tostarp nesen veikto tiesību aktu grozījumu dēļ, un ka kampaņas 

atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos bija plašs, tomēr ļoti polarizēts, un tam trūka kritiskas 

analīzes. Tā arī norādīja, ka īpašumtiesību politizācijai apvienojumā ar ierobežojošu 

tiesisko regulējumu ir atturoša ietekme uz redakcijas brīvību, ierobežojot vēlētāju piekļuvi 

plurālistiskai informācijai. 

(27) ANO Cilvēktiesību komiteja 2018. gada 5. aprīļa noslēguma apsvērumos pauda bažas 

par Ungārijas plašsaziņas līdzekļu likumiem un praksi, kas ierobežo uzskatu un vārda 

brīvību. Tā bažījās, ka pēc vairākiem grozījumiem tiesību aktos spēkā esošais tiesiskais 

regulējums pilnībā nenodrošina necenzētu un netraucētu presi. Komiteja ar bažām 

norādīja, ka Plašsaziņas līdzekļu padome un Plašsaziņas līdzekļu iestāde nav pietiekami 

neatkarīgas, lai veiktu savas funkcijas, un ka tām ir pārmērīgi plašas regulatīvās un 

sankciju piemērošanas pilnvaras. 
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Akadēmiskā brīvība 

(28) 2017. gada 6. oktobrī Venēcijas komisija pieņēma atzinumu par 2017. gada 4. aprīļa 

Likumu Nr. XXV par grozījumiem 2011. gada Likumā Nr. CCIV par augstāko izglītību 

Ungārijā. Komisija secināja, ka stingrāku noteikumu ieviešana bez ļoti nopietniem 

iemesliem kopā ar stingriem termiņiem un nopietnām juridiskām sekām ārvalstu 

universitātēm, kas ir izveidotas Ungārijā un daudzus gadus tajā likumīgi darbojas, no 

tiesiskuma un pamattiesību principu un garantiju ievērošanas viedokļa ir ļoti 

problemātiska. Šīs universitātes un to studentus aizsargā valsts un starptautiskie noteikumi 

par akadēmisko brīvību, vārda un pulcēšanās brīvību, tiesībām uz izglītību un izglītības 

brīvību. Venēcijas komisija ieteica Ungārijas iestādēm īpaši nodrošināt, ka jaunajiem 

noteikumiem par prasību iegūt darba atļauju nav nesamērīgas ietekmes uz akadēmisko 

brīvību un tos piemēro nediskriminējošā un elastīgā veidā, neapdraudot tās izglītības 

kvalitāti un starptautisko raksturu, ko jau nodrošina pašreizējās universitātes. Bažas par 

grozījumiem 2011. gada Likumā Nr. CCIV par augstāko izglītību Ungārijā 2017. gada 

11. aprīļa paziņojumā pauda arī ANO īpašie referenti uzskatu un vārda brīvības, mierīgas 

pulcēšanās un biedrošanās tiesību un kultūras tiesību jautājumos. ANO Cilvēktiesību 

komiteja 2018. gada 5. aprīļa noslēguma apsvērumos norādīja, ka šādu ierobežojumu 

piemērošana domas, vārda un biedrošanās, kā arī akadēmiskajai brīvībai nav pietiekami 

pamatota.  

(29) Ungārijas parlaments 2017. gada 17. oktobrī pagarināja jauno kritēriju izpildes 

termiņu ārvalstu universitātēm, kuras darbojas Ungārijā, līdz 2019. gada 1. janvārim. 

Sarunas starp Ungārijas valdību un attiecīgajām ārvalstu augstākās izglītības iestādēm, jo 

īpaši Centrāleiropas Universitāti, joprojām turpinās, kamēr juridiskais vakuums attiecībā 

uz ārvalstu universitātēm saglabājas.  

(30) 2017. gada 7. decembrī Komisija nolēma iesniegt prasību pret Ungāriju Eiropas 

Savienības Tiesā, pamatojoties uz to, ka grozījumi 2011. gada Likumā Nr. CCIV par 

augstāko izglītību Ungārijā nesamērīgi ierobežo ES un trešo valstu universitāšu darbību 

un ka šim likumam ir atkal jāatbilst ES tiesību aktiem. Komisija konstatēja, ka jaunais 

tiesību akts ir pretrunā tiesībām uz akadēmisko brīvību, izglītību un brīvību veikt 

uzņēmējdarbību, kas paredzētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ("Hartā") un ES 

juridiskajos pienākumos saskaņā ar starptautiskajām tirdzniecības tiesībām. 

Reliģijas brīvība 

(31) 2011. gadā Ungārijas parlaments pieņēma 2011. gada Likumu Nr. CCVI par tiesībām 

uz apziņas un reliģijas brīvību un baznīcu, konfesiju un reliģisko kopienu juridisko statusu 

Ungārijā. Ar šo likumu daudzas reliģiskās organizācijas zaudēja juridiskās personas 

statusu un likumīgi atzīto baznīcu skaits Ungārijā tika samazināts līdz 14. 2011. gada 

16. decembrī Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs pauda bažas par šo likumu 

Ungārijas iestādēm adresētā vēstulē. 2012. gada februārī, pakļaujoties starptautiskajam 

spiedienam, Ungārijas parlaments atzīto baznīcu skaitu palielināja līdz 31. 2012. gada 
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19. martā Venēcijas komisija pieņēma atzinumu par 2011. gada Likumu Nr. CCVI par 

tiesībām uz apziņas un reliģijas brīvību un baznīcu, konfesiju un reliģisko kopienu 

juridisko statusu Ungārijā, norādot, ka likumā ir izvirzītas vairākas prasības, kas ir 

pārmērīgas un balstītas uz patvaļīgiem kritērijiem attiecībā uz baznīcas atzīšanu, ka šā 

likuma dēļ reģistrācija ir anulēta simtiem agrāk likumīgi atzīto baznīcu un ka likums 

zināmā mērā veicina nevienlīdzīgu un pat diskriminējošu attieksmi pret reliģijām un 

kopienām atkarībā no tā, vai tās ir atzītas vai ne. 

(32) Ungārijas Konstitucionālā tiesa 2013. gada februārī nolēma, ka atzīto baznīcu 

reģistrācijas anulēšana neatbilst konstitūcijai. Atbildot uz Konstitucionālās tiesas lēmumu, 

Ungārijas parlaments 2013. gada martā veica grozījumus Pamatlikumā. 2013. gada jūnijā 

un septembrī Ungārijas parlaments grozīja 2011. gada Likumu Nr. CCVI, izveidojot divu 

līmeņu klasifikāciju — "reliģiskās kopienas" un "reģistrētās baznīcas". 2013. gada 

septembrī Ungārijas parlaments skaidri grozīja arī Pamatlikumu, lai sev piešķirtu tiesības 

izraudzīties reliģiskās kopienas "sadarbībai" ar valsti, lai veiktu "sabiedriski derīgas 

darbības".  

(33) ECT 2014. gada 8. aprīlī pieņēma spriedumu lietā Magyar Keresztény Mennonita 

Egyház un citi pret Ungāriju, pasludinot, ka Ungārija ir pārkāpusi tiesības uz biedrošanās 

brīvību saistībā ar apziņas un reliģijas brīvību. Šis spriedums vēl nav izpildīts. 

Biedrošanās brīvība 

(34) Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs 2014. gada 9. jūlija vēstulē Ungārijas 

iestādēm pauda bažas par politiķu izmantoto aizskarošo retoriku, apšaubot NVO darba 

likumību saistībā ar revīzijām, ko veica Ungārijas valdības Kontroles birojs attiecībā uz 

NVO, kuras saņēmušas līdzekļus no Norvēģijas Pilsoniskā fonda. ANO īpašais referents 

cilvēktiesību aizstāvju jautājumos 2016. gada 8.–16. februārī apmeklēja Ungāriju un 

ziņojumā norādīja, ka būtiskas problēmas rada spēkā esošais tiesiskais regulējums 

attiecībā uz pamatbrīvību, tādu kā tiesības uz uzskatu un vārda brīvību un mierīgas 

pulcēšanās un biedrošanās tiesības, izmantošanu un ka tiesību aktiem, kuri attiecas uz 

valsts drošību un migrāciju, arī var būt ierobežojoša ietekme uz pilsoniskās sabiedrības 

vidi. 

(35) Ungārijas parlamentam 2017. gada aprīlī tika iesniegts likumprojekts par tādu 

organizāciju darbības pārredzamību, kuras saņem finansējumu no ārvalstīm. 2017. gada 

26. aprīlī Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs adresēja vēstuli Ungārijas Nacionālās 

asamblejas priekšsēdētājam, norādot, ka likumprojekts tika iesniegts pastāvīgi naidīgas 

retorikas kontekstā, ko pauda atsevišķi valdošās koalīcijas pārstāvji, kuri, ņemot vērā dažu 

NVO finansējuma avotu, tās publiski nosauca par "ārvalstu aģentiem" un apšaubīja to 

likumību. Līdzīgas bažas tika minētas Eiropas Padomes Starptautisko nevalstisko 

organizāciju konferences priekšsēdētāja un NVO likuma ekspertu padomes priekšsēdētāja 

2017. gada 7. marta paziņojumā, kā arī NVO likuma ekspertu padomes 2017. gada 

24. aprīļa atzinumā un ANO īpašo referentu cilvēktiesību aizstāvju jautājumos un 
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jautājumos par uzskatu un vārda brīvības veicināšanu un aizsardzību 2017. gada 15. maija 

paziņojumā. 

(36) Ungārijas parlaments 2017. gada 13. jūnijā pieņēma likumprojektu ar vairākiem 

grozījumiem. 2017. gada 20. jūnija atzinumā Venēcijas komisija atzina, ka daži no šiem 

grozījumiem ir būtisks uzlabojums, bet tajā pašā laikā daži citi jautājumi nav risināti, un 

ka ar šiem grozījumiem nepietiek, lai mazinātu bažas, ka likums nesamērīgi un 

nevajadzīgi iejauksies biedrošanās un vārda brīvības, tiesību uz privātumu un 

diskriminācijas aizlieguma izmantošanā. ANO Cilvēktiesību komiteja 2018. gada 5. aprīļa 

noslēguma apsvērumos norādīja, ka šādu prasību izvirzīšana nav pietiekami pamatota, jo, 

šķiet, tas ir mēģinājums diskreditēt noteiktas NVO, ieskaitot tās, kuras izveidotas, lai 

aizsargātu cilvēktiesības Ungārijā. 

(37) 2017. gada 7. decembrī Komisija nolēma uzsākt tiesvedību pret Ungāriju par to, ka tā 

nepilda pienākumus saskaņā ar Līguma noteikumiem par kapitāla brīvu apriti, jo 

noteikumi NVO likumā netieši diskriminē un nesamērīgi ierobežo ārvalstu ziedojumus 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Turklāt Komisija secināja, ka Ungārija ir pārkāpusi 

tiesības uz biedrošanās brīvību un tiesības uz privātās dzīves un personas datu aizsardzību, 

kas noteiktas Hartā, kontekstā ar Līguma noteikumiem par kapitāla brīvu apriti. 

(38) Ungārijas valdība 2018. gada februārī iesniedza tiesību aktu kopumu, kas ietvēra trīs 

likumprojektus un ir pazīstams kā tiesību aktu kopums "Stop Soros" (T/19776, T/19775, 

T/19774). 2018. gada 14. februārī Eiropas Padomes Starptautisko nevalstisko organizāciju 

konferences priekšsēdētāja un NVO likuma ekspertu padomes priekšsēdētājs nāca klajā ar 

paziņojumu, norādot, ka tiesību aktu kopums neatbilst prasībām par biedrošanās brīvību, 

jo īpaši attiecībā uz NVO, kuras risina migrantu jautājumus. 2018. gada 15. februārī 

Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs pauda līdzīgas bažas. ANO Cilvēktiesību 

komiteja 2018. gada 5. aprīļa noslēguma apsvērumos pauda bažas, ka, atsaucoties uz 

"nācijas izdzīvošanu" un iedzīvotāju un kultūras aizsardzību un sasaistot NVO darbu ar 

iespējamu starptautisku sazvērestību, tiesību aktu kopums noniecinās NVO un mazinās to 

spēju veikt savu svarīgo darbu, aizstāvot cilvēktiesības un jo īpaši bēgļu, patvēruma 

meklētāju un migrantu tiesības. Komiteja bažījās arī par to, ka, piemērojot ierobežojumus 

ārvalstu finansējumam, kas novirzīts NVO, tās varētu tikt pakļautas nelikumīgam 

spiedienam un to darbība varētu tikt nepamatoti traucēta.  

Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi  

(39) 2016. gada 17.–27. maijā Ungāriju apmeklēja ANO Darba grupa jautājumos par 

diskrimināciju pret sievietēm tiesību aktos un praksē. Ziņojumā darba grupa norādīja, ka 

ģimenes konservatīvajai formai, kuras aizsardzība tiek garantēta kā būtiska nācijas 

izdzīvošanai, ir jābūt līdzsvarotai ar sieviešu politiskajām, ekonomiskajām un sociālajām 

tiesībām un sieviešu iespēju veicināšanu. Darba grupa arī norādīja, ka sieviešu tiesības uz 

vienlīdzību nevar skatīt tikai neaizsargātu grupu aizsardzības kontekstā līdztekus bērniem, 

veciem cilvēkiem un personām ar invaliditāti, jo sievietes ir visu šo grupu neatņemama 

daļa. 
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(40) ANO Cilvēktiesību komiteja 2018. gada 5. aprīļa noslēguma apsvērumos pauda 

nožēlu, ka Ungārijā joprojām valda patriarhāli stereotipiska attieksme pret sieviešu vietu 

sabiedrībā, un ar bažām norādīja uz diskriminējošiem komentāriem, ko politiķi ir veltījuši 

sievietēm. Komiteja arī norādīja, ka Ungārijas kriminālkodekss pilnībā neaizsargā 

sievietes, kuras cieš no vardarbības ģimenē. 

(41) Komisija 2017. gada 27. aprīlī sniedza argumentētu atzinumu, aicinot Ungāriju pareizi 

īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/54/EK1, ņemot vērā, ka Ungārijas 

tiesību aktos ir paredzēts izņēmums attiecībā uz diskriminācijas aizliegumu dzimuma dēļ, 

kas ir daudz plašāks par šajā direktīvā paredzēto izņēmumu. Tajā pašā datumā Komisija 

sniedza argumentētu atzinumu Ungārijai par neatbilstību Padomes Direktīvai 92/85/EEK2, 

kurā norādīts, ka darba devējiem ir pienākums pielāgot darba apstākļus strādājošām 

grūtniecēm vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, lai izvairītos no riska viņu 

veselībai vai drošībai.  

(42) ANO Cilvēktiesību komiteja 2018. gada 5. aprīļa noslēguma apsvērumos pauda bažas, 

ka konstitūcijā paredzētajā diskriminācijas aizliegumā nav skaidri norādīts uz seksuālo 

orientāciju un dzimumidentitāti kā diskriminācijas iemesliem un ka ģimenes ierobežojošā 

definīcija varētu būtu diskriminējoša, jo tā neietver noteiktus ģimeņu veidus, tostarp 

viendzimuma pārus. Komiteja pauda bažas arī par vardarbību un valdošajiem 

negatīvajiem stereotipiem un aizspriedumiem pret lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un 

transpersonām, jo īpaši nodarbinātības un izglītības jomā. Tā arī pieminēja daudzu 

personu ar garīgiem, intelektuāliem un psihosociāliem traucējumiem piespiedu 

ievietošanu medicīnas iestādēs, izolēšanu un piespiedu ārstēšanu, kā arī ziņoja par 

vardarbību un nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos un apgalvojumiem par 

daudziem neizmeklētiem nāves gadījumiem slēgtās iestādēs.  

Minoritāšu, tostarp romu un ebreju, tiesības  

(43) Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs 2014. gada 16. decembrī publicētajā 

ziņojumā, kas tika sagatavots pēc viņa brauciena uz Ungāriju, pauda bažas par situācijas 

pasliktināšanos saistībā ar rasismu un neiecietību Ungārijā, kur uzkrītošākais neiecietības 

veids ir antičigānisms, ko raksturo sevišķi skarba attieksme, tostarp vardarbība, pret 

romiem un paramilitāro grupējumu gājieni un patrulēšana romu apdzīvotajos ciematos. 

Viņš arī norādīja, ka, neraugoties uz Ungārijas iestāžu pausto nostāju nosodīt 

antisemītisku runu, antisemītisms ir problēma, kas periodiski atkārtojas un izpaužas kā 

naida runa un vardarbība pret ebrejiem vai viņu īpašumu. Turklāt viņš minēja, ka atkal ir 

vērojama ksenofobija, kas vērsta pret migrantiem, tostarp patvēruma meklētājiem un 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīva 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas 

paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos 

(OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.). 
2 Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un 

veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai 

strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti (desmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 

1. punkta nozīmē) (OV L 348, 28.11.1992., 1. lpp.). 
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bēgļiem, un neiecietība pret citām sociālām grupām, tādām kā LGBTI, nabadzīgie cilvēki 

un bezpajumtnieki. Līdzīgas bažas 2015. gada 9. jūnijā publicētajā ziņojumā par Ungāriju 

pauda Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību. 

(44) Padomdevēja komiteja jautājumos par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu 

aizsardzību savā ceturtajā atzinumā par Ungāriju, kas tika pieņemts 2016. gada 

25. februārī, norādīja, ka romi turpina ciest no sistemātiskas diskriminācijas un 

nevienlīdzības visās dzīves jomās, ieskaitot mājokļus, nodarbinātību, izglītību, veselības 

aprūpes pieejamību un dalību sociālajā un politiskajā dzīvē. Eiropas Padomes Ministru 

komiteja 2017. gada 5. jūlija rezolūcijā ieteica Ungārijas iestādēm pielikt pastāvīgas un 

efektīvas pūles, lai novērstu un apkarotu nevienlīdzību un diskrimināciju, ar ko saskaras 

romi, un noteiktu sankcijas par to, ciešā sadarbībā ar romu pārstāvjiem uzlabot romu 

dzīves apstākļus, piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem un nodarbinātību, veikt 

efektīvus pasākumus, lai izbeigtu praksi, kas izraisa romu bērnu ilgstošu segregāciju 

skolā, pielikt dubultas pūles, lai novērstu trūkumus izglītības jomā, ar kuriem saskaras 

romu bērni, nodrošināt romu bērniem vienlīdzīgas iespējas piekļūt visiem kvalitatīvas 

izglītības līmeņiem un turpināt veikt pasākumus, lai nepieļautu bērnu nelikumīgu 

ievietošanu speciālās skolās un klasēs. 

(45) ECT 2013. gada 29. janvārī pieņēma spriedumu lietā Horváth un Kiss pret Ungāriju, 

konstatējot, ka praksē piemērotie attiecīgie Ungārijas tiesību akti neparedzēja pienācīgus 

aizsardzības pasākumus, tāpēc radās pārāk liels romu bērnu īpatsvars un segregācija 

speciālās skolās, jo viņiem sistemātiski tika kļūdaini diagnosticēti garīga rakstura 

traucējumi, tādējādi pārkāpjot viņu tiesības uz izglītību, kurā nav diskriminācijas. Šis 

spriedums vēl nav izpildīts. 

(46) Komisija 2016. gada 26. maijā nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstuli Ungārijas iestādēm 

attiecībā uz Ungārijas tiesību aktiem un administratīvo praksi, kas noved pie nesamērīgi 

liela romu bērnu īpatsvara speciālās skolās, kuras paredzētas bērniem ar garīga rakstura 

traucējumiem, un pakļauj viņus ievērojamai segregācijai vispārējās izglītības skolās. 

(47) ECT 2015. gada 20. oktobrī pieņēma spriedumu lietā Balázs pret Ungāriju, 

konstatējot, ka ir pārkāpts diskriminācijas aizliegums, jo nav ņemts vērā uzbrukuma 

iespējamais, pret romiem vērstais motīvs. 2016. gada 12. jūlijā ECT pieņēma spriedumu 

lietā R. B. pret Ungāriju, konstatējot, ka ir pārkāptas tiesības uz privāto dzīvi, jo nav 

pienācīgi izmeklētas apsūdzības par rasistiski motivētu vardarbību. Neviens no šiem 

spriedumiem vēl nav izpildīts. 

(48) Pēc ziņojumiem par Miškolcas pašvaldības veiktajiem pasākumiem attiecībā uz romu 

piespiedu izlikšanu no mājām EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību birojs no 

2015. gada 29. jūnija līdz 1. jūlijam apmeklēja Ungāriju, lai veiktu novērtējumu uz vietas. 

Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs 2016. gada 26. janvārī nosūtīja vēstuli Ungārijas 

iestādēm, paužot bažas par attieksmi pret romiem Miškolcā. 
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(49) Eiropas Padomes Ministru komiteja 2017. gada 5. jūlija rezolūcijā ieteica Ungārijas 

iestādēm turpināt uzlabot dialogu ar ebreju kopienu, lai tas būtu ilgtspējīgs, par augstāko 

prioritāti noteikt antisemītisma apkarošanu sabiedriskās vietās, pielikt pastāvīgas pūles, lai 

efektīvi novērstu, apzinātu un izmeklētu jebkādu rasistiski un etniski motivētu vai 

antisemītisku rīcību, tostarp vandālismu un naida runu, sauktu pie atbildības un noteiktu 

sankcijas par to, un apsvērt grozījumus tiesību aktos, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku 

tiesisko aizsardzību pret rasiskiem noziegumiem.  

(50) ANO Cilvēktiesību komiteja 2018. gada 5. aprīļa noslēguma apsvērumos pauda bažas 

par ziņojumiem, ka romu kopiena turpina ciest no plaši izplatītas diskriminācijas un 

atstumtības, bezdarba, mājokļu problēmām un segregācijas pēc izglītības līmeņa. 

Komiteja ir īpaši nobažījusies, ka, neraugoties uz Valsts izglītības likumu, segregācija 

skolās, jo īpaši baznīcas un privātskolās, joprojām ir izplatīta un to romu bērnu skaits, kuri 

tiek ievietoti skolās, kas paredzētas bērniem ar mēreniem veselības traucējumiem, vēl 

aizvien ir nesamērīgi liels. Tā pauda bažas arī par naida noziegumu izplatību un 

politiskajās debatēs, plašsaziņas līdzekļos un internetā izmantoto naida runu, kas vērsta 

pret minoritātēm, jo īpaši romiem, musulmaņiem, migrantiem un bēgļiem, tostarp valdības 

sponsorēto kampaņu kontekstā. Komiteja pauda bažas par antisemītisko stereotipu 

izplatību. Tā arī ar bažām norādīja uz apgalvojumiem, ka reģistrēto naida noziegumu 

skaits ir ārkārtīgi mazs, jo policija bieži vien neizmeklē ticamas prasības, kas iesniegtas 

par naida noziegumiem un noziedzīgu naida runu, un nesauc pie atbildības par to. 

Visbeidzot, Komiteja pauda bažas par ziņojumiem saistībā ar to, ka policija pastāvīgi 

praktizē romu profilu veidošanu pēc rases. 

Migrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu pamattiesības 

(51) ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos 2015. gada 3. jūlijā pauda bažas par 

paātrināto procedūru, kas izmantota, grozot tiesību aktus patvēruma jomā. ANO Augstais 

cilvēktiesību komisārs 2015. gada 17. septembrī izteica viedokli, ka Ungārija ar savu 

attieksmi pret bēgļiem un migrantiem ir pārkāpusi starptautiskās tiesības. 2015. gada 

27. novembrī Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs paziņoja, ka Ungārijas reakcija uz 

bēgļu problēmu nenodrošina cilvēktiesību ievērošanu. 2015. gada 21. decembrī ANO 

Augstais komisārs bēgļu jautājumos, Eiropas Padome un EDSO Demokrātisku iestāžu un 

cilvēktiesību birojs mudināja Ungāriju atturēties no tādas politikas un prakses, kas veicina 

neiecietību, bailes un ksenofobiju attiecībā uz bēgļiem un migrantiem. 2016. gada 6. jūnijā 

ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos pauda bažas par to, ka ir aizvien vairāk 

apsūdzību par pārkāpumiem, ko attiecībā uz patvēruma meklētājiem un migrantiem 

Ungārijā izdara robežkontroles iestādes, un par plašākiem ierobežojošiem robežkontroles 

un likumdošanas pasākumiem, tostarp piekļuvi patvēruma procedūrām. 

(52) ANO Darba grupa patvaļīgas aizturēšanas jautājumos 2014. gada 3. jūlijā norādīja, ka 

neatbilstīgo patvēruma meklētāju un migrantu stāvoklis ir būtiski jāuzlabo un tam 

jāpievērš pienācīga uzmanība, lai nepieļautu patvaļīgu brīvības atņemšanu. Līdzīgas bažas 

par aizturēšanu, jo īpaši nepavadītu nepilngadīgo aizturēšanu, pauda arī Eiropas Padomes 
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cilvēktiesību komisārs 2014. gada 16. decembrī publicētajā ziņojumā, kas tika sagatavots 

pēc viņa brauciena uz Ungāriju. 2015. gada 21.–27. oktobrī Ungāriju apmeklēja Eiropas 

Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai, kura 

savā ziņojumā norādīja uz daudziem ārvalstnieku (tostarp nepavadītu nepilngadīgo) 

apgalvojumiem, ka policisti un bruņotie sargi, kas strādā imigrācijas vai patvēruma 

meklētāju aizturēšanas vietās, pret viņiem ir slikti izturējušies, pielietojot fizisku spēku. 

2017. gada 7. martā ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos pauda bažas par jaunu 

likumu, par ko ir nobalsojis Ungārijas parlaments un kas paredz visu patvēruma 

meklētāju, tostarp bērnu, obligātu aizturēšanu uz visu patvēruma procedūras laiku. 

Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs 2017. gada 8. martā sniedza paziņojumu, kurā 

par šo likumu paustas līdzīgas bažas. 2017. gada 31. martā ANO Spīdzināšanas 

novēršanas apakškomiteja mudināja Ungāriju nekavējoties risināt jautājumu par 

aizturēšanas pārmērīgu izmantošanu. 

(53) Eiropas Padomes ģenerālsekretāra īpašais pārstāvis migrācijas un bēgļu jautājumos 

2017. gada 12.–16. jūnijā apmeklēja Serbiju un divas tranzīta zonas Ungārijā. Savā 

ziņojumā viņš sniedza vairākus ieteikumus, tostarp aicinājumu Ungārijas iestādēm veikt 

vajadzīgos pasākumus, tai skaitā pārskatot attiecīgo tiesisko regulējumu un mainot 

attiecīgo praksi, lai nodrošinātu, ka visi ārvalstnieki, kuri ierodas pie robežas vai atrodas 

Ungārijas teritorijā, netiek atturēti no starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniegšanas. 

2017. gada 5.–7. jūlijā divas tranzīta zonas apmeklēja arī Eiropas Padomes Lansarotes 

komiteja (Eiropas Padomes Konvencijas par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu 

un seksuālu vardarbību pušu komiteja) un sniedza vairākus ieteikumus, tostarp aicinājumu 

visas personas vecumā līdz 18 gadiem uzskatīt par bērniem, nediskriminējot vecuma dēļ, 

lai nodrošinātu, ka visi Ungārijas jurisdikcijā esošie bērni tiek pasargāti no seksuālas 

izmantošanas un vardarbības, un viņus sistemātiski ievietot vispārējās bērnu aizsardzības 

iestādēs, lai nepieļautu iespējamu seksuālu izmantošanu vai seksuālu vardarbību, ko pret 

viņiem varētu vērst pieaugušie un pusaudži tranzīta zonās. 

(54) ECT 2017. gada 14. martā pieņēma spriedumu lietā Ilias un Ahmed pret Ungāriju, 

konstatējot, ka ir pārkāptas pieteikuma iesniedzēju tiesības uz brīvību un drošību. ECT arī 

konstatēja, ka ir pārkāpts necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums attiecībā uz 

pieteikuma iesniedzēju izraidīšanu uz Serbiju, kā arī tiesības uz efektīvu tiesību 

aizsardzību saistībā ar aizturēšanas apstākļiem Röszke tranzīta zonā. Lieta pašlaik tiek 

izskatīta ECT Virspalātā. 

(55) Komisija 2017. gada 7. decembrī nolēma uzsākt pārkāpuma procedūru pret Ungāriju 

saistībā ar tās tiesību aktiem patvēruma jomā, nosūtot argumentētu atzinumu. Komisija 

uzskata, ka Ungārijas tiesību akti nav saskaņā ar ES tiesību aktiem, jo īpaši Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/32/ES1, Direktīvu 2008/115/EK1 un Direktīvu 

2013/33/ES2, kā arī vairākiem Hartas noteikumiem.  

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/32/ES par kopējām procedūrām 

starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 60. lpp.). 
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(56) ANO Cilvēktiesību komiteja 2018. gada 5. aprīļa noslēguma apsvērumos pauda bažas, 

ka 2017. gada martā pieņemtais Ungārijas likums, kas visus patvēruma meklētājus ļauj 

automātiski izvest uz tranzīta zonām, kur tiem jāuzturas visu patvēruma procedūras laiku, 

izņemot nepavadītus bērnus, kuri atzīti par bērniem vecumā līdz 14 gadiem, nav saskaņā 

ar tiesību standartiem, jo tajā pieļauta norobežošana uz ilgstošu un nenoteiktu laiku, nav 

juridiski noteiktu prasību nekavējoties pārbaudīt katras attiecīgās personas konkrētos 

apstākļus un nav procesuālu garantiju, lai pamatoti apstrīdētu izvešanu uz tranzīta zonām. 

Īpašas bažas Komitejai radīja ziņojumi par migrantu automātiskās aizturēšanas plašo 

izmantošanu Ungārijas teritorijā esošajās izmitināšanas vietās, un tā pauda bažas, ka 

personas brīvības ierobežošana tiek izmantota kā vispārējs preventīvs līdzeklis pret 

nelikumīgu ieceļošanu, nevis kā reakcija uz individuāli noteiktu risku. Satraukumu 

Komitejai radīja arī apgalvojumi par sliktajiem apstākļiem dažās izmitināšanas vietās. 

Komiteja ar bažām norādīja uz likumu par personu raidīšanu atpakaļ, kas pirmo reizi tika 

ieviests 2016. gada jūnijā, ļaujot policijai nekavējoties izraidīt ikvienu, kurš nelikumīgi 

šķērso robežu un ir aizturēts Ungārijas teritorijā 8 km attālumā no robežas, šo noteikumu 

vēlāk attiecinot uz visu Ungārijas teritoriju, un dekrētu Nr. 191/2015, kurā Serbija ir 

norādīta kā "droša trešā valsts" un kas pieļauj uz Ungārijas un Serbijas robežas esošo 

personu raidīšanu atpakaļ. Komiteja ar bažām norādīja uz ziņojumiem, ka raidīšana 

atpakaļ tiek piemērota bez jebkādas atlases un ka šim pasākumam pakļautajām personām 

ir ļoti ierobežotas iespējas iesniegt patvēruma pieteikumu vai pārsūdzību. Tā ar bažām 

norādīja arī uz ziņojumiem par kolektīvu un vardarbīgu izraidīšanu, tostarp 

apgalvojumiem par smagu piekaušanu, policijas suņu uzrīdīšanu un šaušanu ar gumijas 

lodēm, radot smagus ievainojumus un — vismaz vienā gadījumā — izraisot patvēruma 

meklētāja nāvi. Komiteja pauda bažas arī par ziņojumiem, ka gados jauno patvēruma 

meklētāju un nepavadītu nepilngadīgo vecuma noteikšana tranzīta zonās ir neatbilstoša un 

neprecīza, lielā mērā balstīta uz eksperta veiktu vizuālu apskati, un par ziņojumiem, kuros 

apgalvots, ka šādiem patvēruma meklētājiem nav pienācīgas piekļuves izglītībai, 

sociālajiem un psiholoģiskajiem pakalpojumiem un juridiskajai palīdzībai. 

Sociālās tiesības 

(57) Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs 2014. gada 16. decembrī publicētajā 

ziņojumā, kas tika sagatavots pēc viņa brauciena uz Ungāriju, pauda bažas par 

pasākumiem, kas veikti, lai aizliegtu nakšņošanu uz ielas un būdu un mājiņu celšanu, un 

plaši aprakstīti kā kriminālatbildības noteikšana par bezpajumtniecību praksē. Komisārs 

mudināja Ungārijas iestādes izmeklēt paziņotos gadījumus par piespiedu izlikšanu no 

mājām, nepiedāvājot alternatīvus risinājumus, un par bērnu izņemšanu no ģimenēm sliktu 

sociālekonomisko apstākļu dēļ. ANO Cilvēktiesību komiteja 2018. gada 5. aprīļa 

noslēguma apsvērumos pauda bažas par valsts un vietējiem tiesību aktiem, kas balstīti uz 

                                                                                                                                                         
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīva 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un 

procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi 

(OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.). 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/33/ES, ar ko nosaka standartus 

starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 96. lpp.). 
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Pamatlikuma ceturto grozījumu un kuros daudzas sabiedriskās vietas ir norādītas kā 

nepieejamas nakšņošanai, kā arī noteikts faktisks sods par bezpajumtniecību. 

(58) Eiropas Sociālo tiesību komitejas 2017. gada secinājumos ir norādīts, ka Ungārija 

neievēro Eiropas Sociālo hartu, jo pašnodarbinātās un mājsaimniecībās nodarbinātās 

personas, kā arī citas darba ņēmēju kategorijas nav aizsargātas ar noteikumiem par 

drošību un veselības aizsardzību darbā, pasākumi mātes mirstības samazināšanai ir 

nepietiekami, minimālā vecuma pensija ir neatbilstoša, minimālais atbalsts darba 

meklētājam ir neatbilstošs, bezdarbnieka pabalsta izmaksas maksimālais laiks ir pārāk īss 

un minimālais rehabilitācijas un invaliditātes pabalsts dažos gadījumos ir neatbilstošs. 

Komiteja arī secināja, ka Ungārija neievēro Eiropas Sociālo hartu, jo sociālā palīdzība, 

kas tiek izmaksāta personai, kura dzīvo viena un kurai nav līdzekļu, tostarp veciem 

cilvēkiem, ir nepietiekama, visu Hartas pušu likumīgajiem iedzīvotājiem nav garantēta 

vienlīdzīga piekļuve sociālajiem pakalpojumiem un nav konstatēts pietiekams mājokļu 

piedāvājums mazāk aizsargātām ģimenēm. 

(59) 2017. gada 11. jūlija ieteikumā par Ungārijas 2017. gada valsts reformu programmu 

un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Ungārijas 2017. gada konverģences programmu 

Padome norādīja, ka sociālās palīdzības un bezdarbnieka pabalstu adekvātums un segums 

ir ierobežots, bezdarbnieka pabalstu saņemšanas ilgums joprojām ir visīsākais Eiropas 

Savienībā, proti, trīs mēneši, un šis laiks ir īsāks nekā darba meklētājiem vidēji ir 

vajadzīgs darba atrašanai, un ar 2015. gada sociālās palīdzības reformu tika racionalizēta 

pabalstu sistēma, taču, šķiet, ka tas nav garantējis vienotu un pienācīgu minimālo dzīves 

līmeni grūtībās nonākušajiem.  

(60) 2018. gada [...] Padome uzklausīja Ungāriju saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu. 

(61) Minēto iemeslu dēļ saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu būtu jākonstatē, ka ir droša 

varbūtība, ka Ungārija varētu nopietni pārkāpt LES 2. pantā minētās vērtības, 

 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 

1. pants 

Ir droša varbūtība, ka Ungārija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta 

Savienība. 

2. pants 

Padome iesaka Ungārijai triju mēnešu laikā pēc šā lēmuma paziņošanas veikt šādas darbības: 

[...] 

3. pants 

Šis lēmums stājas spēkā [...] dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 
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4. pants 

Šis lēmums ir adresēts Ungārijai. 

 

Briselē,  

 

Padomes vārdā — 

priekšsēdētājs  
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PASKAIDROJUMS 

Šī ir pirmā reize kopš dibināšanas, kad Parlaments ir nolēmis sagatavot ziņojumu, kurā 

izpētīta vajadzība uzsākt LES 7. panta 1. punktā minēto procedūru. Šajā saistībā referente ir 

izmantojusi iespēju izklāstīt darbības, kas veiktas, lai izdarītu secinājumu, ka patiešām ir 

droša varbūtība, ka Ungārija varētu nopietni pārkāpt LES 2. pantā minētās vērtības.  To darot, 

referente cer palīdzēt nākamajiem kolēģiem, kuriem varētu būt jāveic līdzīgs uzdevums.  

Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, 

demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības. Šīs vērtības 

dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un 

kur nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība.  

Ja šīs vērtības mums visiem ir kopīgas, mūsu pienākums ir tās aizsargāt, kad tās ir 

apdraudētas. Eiropas Savienība mūsu kopīgās vērtības var aizsargāt, izmantojot LES 7. pantā 

paredzēto procesu. Šis pants attiecas uz ES tiesību aktiem, bet ietver arī jomas, kurās 

dalībvalstis darbojas autonomi.  

Referente ņēma vērā norādījumus, kas sniegti Komisijas paziņojumā (COM(2003) 606) 

"Savienības pamatvērtību ievērošana un veicināšana". Tajā ir teikts: 

"7. pants attiecas ne tikai uz Savienības tiesību jomām. Tas nozīmē, ka Savienība var rīkoties 

ne tikai gadījumā, kad ir pārkāptas kopīgās vērtības šajā ierobežotajā jomā, bet arī gadījumā, 

kad vērtības ir pārkāptas jomā, kurā dalībvalstis darbojas autonomi." Turpmāk paziņojumā ir 

teikts: "Tādējādi 7. pants dod Savienībai rīcības pilnvaras, kas ir ļoti atšķirīgas no tās 

pilnvarām nodrošināt, ka dalībvalstis, īstenojot Savienības tiesību aktus, ievēro 

pamattiesības." 

Referente cer, ka tas paskaidro šā ziņojuma darbības jomu, kas patiešām ietver bažas par 

Ungārijas tiesību aktiem un praksi, kura nav tieši vai netieši saistīta ar ES sekundārajiem 

tiesību aktiem.  

Ziņojumā ir arī minētas lietas, kuras Komisija ir risinājusi pārkāpumu procedūrās. Lai gan šīs 

pārkāpumu lietas varētu būt slēgtas, tās tomēr ir ietvertas šajā ziņojumā, jo tām bija ietekme 

uz vispārējo gaisotni valstī. Atsevišķi tiesību akti ar likuma burtu varētu būt atjaunoti, lai 

ievērotu Eiropas vērtības, tomēr būtisks kaitējums jau ir nodarīts. Veikto un pēc tam atcelto 

vai ierosināto, bet (vēl) neīstenoto pasākumu atturošā ietekme uz brīvībām sabiedrībā ir 

7. panta analīzes nenoliedzama daļa.  

2011. gadā Parlaments izdeva pirmo rezolūciju par pamattiesībām Ungārijā (tolaik par jauno 

plašsaziņas līdzekļu likumu). 2013. gadā tika nobalsots par sīki izstrādātu ziņojumu "Par 

pamattiesību stāvokli Ungārijā — standarti un prakse", un Parlaments turpināja sekot līdzi 

situācijai. Mēs turpinājām lūgt Padomi un Komisiju rīkoties, bet bez panākumiem. Tikai 

2014. gadā Komisija nāca klajā ar mehānismu tiesiskuma aizsardzībai Eiropas Savienībā. 

Tiesiskuma dialoga uzsākšana ar Ungāriju, pamatojoties uz šo jauno mehānismu, būtu tikai 
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loģiska. Tā kā tas nenotika, Parlaments 2017. gada maijā uzdeva Pilsoņu brīvību, tieslietu un 

iekšlietu komitejai sagatavot šo ziņojumu.  

Visa iepriekš minētā rūpīga izvērtēšana, vienlaikus cenšoties šajā procesā iesaistīt citus, nav 

pasākums, ko var veikt vienā naktī. Steidzoties ātrāk nobalsot, process nebūs veiksmīgs.  

To īstenojot, jārīko uzklausīšanas Eiropas iedzīvotājiem, lai viņi izprastu situāciju, jāsasauc 

vispusīgas sanāksmes ar citiem ēnu referentiem, uzaicinot ārējos ekspertus no starptautiskām 

un Eiropas organizācijām, jāapspriežas ar dažādām ieinteresētajām personām, jāapmeklē 

attiecīgā dalībvalsts, jāuzaicina citas Parlamenta komitejas iesaistīties un paust viedokli 

atbilstoši savai kompetencei.  

Parlamenta plenārsēdes uzdevumā referente veica padziļinātu analīzi un izmantoja šo izvērsto 

pieeju. Mēs runājām ar pārstāvjiem no Komisijas un Pamattiesību aģentūras, ar Eiropas 

Padomes cilvēktiesību komisāru, Venēcijas komisiju, Eiropas Padomes ģenerālsekretāra īpašo 

pārstāvi migrācijas un bēgļu jautājumos, Lansarotes komiteju, Ungārijas valdības pārstāvjiem, 

dažādām NVO un akadēmisko aprindu pārstāvjiem Briselē, Strasbūrā un Budapeštā un 

uzklausījām viņus. Pārredzamības labad referente šim ziņojumam ir pievienojusi to 

organizāciju sarakstu, ar kurām viņa tikās pētījuma gaitā. Tā kā oficiālas Pilsoņu brīvību, 

tieslietu un iekšlietu komitejas delegācijas vizītes nebija, referente tajā devās pati. Turpmāk 

šādos gadījumos būtu ļoti ieteicams uz attiecīgo valsti sūtīt Parlamenta delegāciju. Ir grūti 

paskaidrot attiecīgās dalībvalsts iestādēm un iedzīvotājiem, ka Parlaments vērtē situāciju kā 

drošu varbūtību, ka varētu būt pārkāptas Līgumos noteiktās Eiropas vērtības, ja tas nav 

pacenties šo valsti apmeklēt.  

Citu Parlamenta komiteju sagatavotie atzinumi ļauj aptvert plašāku Parlamenta deputātu loku, 

demonstrē kopīgo atbildību un garantē iekļaujošāku procesu. Tāpēc referente vēlas no sirds 

pateikties komitejām, kuras sniedz ieguldījumu galīgā ziņojuma sagatavošanā. 

Ikviens apsvērums ir balstīts uz atzinumiem, ko sniegušas trešās puses, bieži vien Eiropas 

Padomes, ANO un EDSO struktūras, un — laiku pa laikam — uz valsts un starptautisko tiesu 

spriedumiem. Lai gan referente ar pateicību izmanto šo iestāžu ieguldījumu, tas arī parāda, ka 

ES pašlaik ir pārtraukusi veikt pētījumus un analīzi un gatavot publikācijas par demokrātiju, 

tiesiskumu un pamattiesību ievērošanu dalībvalstīs. Tāpēc referente vēlas vēlreiz atkārtot 

Parlamenta aicinājumu Komisijai steidzami izveidot ES mehānismu demokrātijai, 

tiesiskumam un pamattiesībām un izmantot to.  

Tomēr institucionāli veidojumi nekad nebūs sekmīgi, ja nebūs politiskas gribas. Eiropas 

Savienība ir projekts, kas balstīts uz kopīgām vērtībām un solidaritāti. Eiropas vēsture ir bijusi 

vētraina, un cilvēku tiesības bieži vien tika mīdītas kājām tā dēvētā kopējā labuma dēļ.  Ir 

pagājuši 73 gadi kopš Otrā pasaules kara beigām un 29 gadi kopš Berlīnes mūra krišanas. Abi 

notikumi ir iegravēti mūsu kolektīvajā atmiņā.  

Tieši šī pagātnes izpratne ir iedvesmojusi LES preambulu: "(..) iedvesmojoties no Eiropas 

kultūras, reliģijas un humānisma mantojuma, kas ir bijis pamats tam, ka ir izveidojušās 

cilvēka neaizskaramo un neatsavināmo tiesību, demokrātijas, vienlīdzības, brīvības un 
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tiesiskuma kopējas vērtības, paturot prātā, cik vēsturiski svarīgi ir tas, ka beigusies Eiropas 

kontinenta sašķeltība, un to, ka jāliek droši pamati nākotnes Eiropai, apliecinot atbalstu 

brīvības un demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību respektēšanas principam, kā arī 

tiesiskuma principam, (..)."  

Atbildīgi vadītāji šo mantojumu ņem vērā un attiecīgi rīkojas. Tuvi draugi neizvairās viens 

otram atklāt nepatīkamo patiesību.  

Pamatojoties uz iepriekš ieskicēto procesu, referente uzskata, ka ir jāprasa Padomei nākt klajā 

ar atbilstošiem pasākumiem, lai atjaunotu iekļaujošu demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesību 

ievērošanu Ungārijā.  
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PIELIKUMS. STRUKTŪRAS VAI PERSONAS, KAS DEVUŠAS IEGULDĪJUMU 
ZIŅOJUMA PROJEKTA SAGATAVOŠANĀ 

Šis saraksts ir sagatavots pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīga tikai referente. Strādājot pie 

ziņojuma projekta, referente saņēma informāciju no šādām struktūrām un personām: 

Struktūra un/vai persona 

Amnesty International 

ANKH 

atlatszo.hu 

A Város Mindenkié  

Pamattiesību centrs 

Centrāleiropas Universitāte 

Eiropas Pilsonisko brīvību savienība 

Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāra birojs 

Eiropas Padomes ģenerālsekretārs  

Eiropas Padomes ģenerālsekretāra īpašais pārstāvis migrācijas un bēgļu jautājumos 

Eiropas Padomes Venēcijas komisija 

Eiropas Padomes Lansarotes komiteja  

ELTE Juridiskā augstskola 

Eiropas Komisija 

Eiropas Universitātes institūts, Eiropas un starpvalstu pārvaldības skola 

Starptautiskā Cilvēktiesību federācija (FIDH)  

Freedom House 

Pamattiesību aģentūra  

Biedrība Háttér 

Ungārijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā 

Ungārijas ārlietu ministrs 

Ungārijas parlamentāro lietu valsts ministrs 

Ungārijas valdības amatpersonas Röszke tranzīta zonā 

Ungārijas Pilsonisko brīvību savienība 

Ungārijas Helsinku komiteja 

Apvienība Idetartozunk  

K-monitor 

Menedék 

Plašsaziņas līdzekļu uzraudzītājs Mérték 

Midlseksas Universitāte 

Ungārijas migrantu solidaritātes grupa MigSzol  

Ungārijas žurnālistu asociācija (MUOSZ) 

Népszabadság 

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 

Atvērtās sabiedrības Eiropas politikas institūts 

Politiskā kapitāla institūts 

Prinstonas Universitāte 

"Reportieri bez robežām" 
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Romu iniciatīvu birojs Atvērtās sabiedrības institūtā 

Romu programma "Gaismas nesēji"  

Romu mediatoru tīkls 

Romu preses centrs 

RTL Group 

Transparency International 

Transpersonu asociācija Transvanilla 

UNHCR 

Pēčas Universitāte 

444.hu 

 


