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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar proposta li titlob lill-Kunsill jiddetermina, skont l-Artikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea, l-eżistenza ta' riskju ċar ta' ksur serju mill-Ungerija tal-valuri li 

fuqhom hija bbażata l-Unjoni 

(2017/2131(INL)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 2 u l-

Artikolu 7(1) tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Mejju 2017 dwar is-sitwazzjoni fl-

Ungerija1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-16 ta' Diċembru 20152 u tal-

10 ta' Ġunju 20153 dwar is-sitwazzjoni fl-Ungerija, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Lulju 2013 dwar is-sitwazzjoni tad-

drittijiet fundamentali: standards u prattiki fl-Ungerija (skont ir-riżoluzzjoni tal-

Parlament Ewropew tas-16 ta' Frar 2012)4, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-16 ta' Frar 2012 dwar il-ġrajjiet politiċi 

reċenti fl-Ungerija5 u tal-10 ta' Marzu 2011 dwar il-liġi Ungeriża dwar il-midja6, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 li tinkludi 

rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE 

dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali7, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tal-1 ta' April 2004 dwar il-

komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea: 

Rispett u promozzjoni tal-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni8, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-15 ta' Ottubru 2003 mill-Kummissjoni lill-

Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea - 

Rispett u promozzjoni tal-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni9,  

– wara li kkunsidra l-Artikoli 45, 52 u 83 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-

opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, il-Kumitat għall-Kultura u l-

                                                 
1 Testi adottati, P8_TA(2017)0216. 
2 Testi adottati, P8_TA(2015)0461. 
3 ĠU C 407, 4.11.2016, p. 46. 
4 ĠU C 75, 26.2.2016, p. 52. 
5 ĠU C 249, 30.8.2013, p. 27. 
6 ĠU C 199, 7.7.2012, p. 154. 
7 Testi adottati, P8_TA(2016)0409. 
8 ĠU C 104 E, 30.4.2004, p. 408. 
9 COM(2003)0606. 



 

PE620.837v01-00 4/27 PR\1150563MT.docx 

MT 

Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-

Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0000/2018), 

A. billi l-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett tad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-

demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi 

d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi, kif stabbilit fl-Artikolu 2 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u billi dawk il-valuri, li huma komuni għall-Istati 

Membri, jikkostitwixxu l-pedamenti tad-drittijiet li jgawdu dawk li jgħixu fl-Unjoni; 

B. billi kwalunkwe riskju ċar ta' ksur serju minn Stat Membru tal-valuri minquxa fl-

Artikolu 2 tat-TUE ma jikkonċernax biss lill-Istat Membru individwali fejn 

jimmaterjalizza r-riskju iżda għandu impatt fuq in-natura proprja tal-Unjoni u fuq id-

drittijiet taċ-ċittadini tagħha;  

C. billi l-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 7 tat-TUE mhuwiex limitat għall-oqsma 

koperti mid-dritt tal-Unjoni u billi l-Unjoni tista' tivvaluta l-eżistenza ta' riskju ċar ta' 

ksur serju tal-valuri komuni f'oqsma li jaqgħu taħt il-kompetenzi tal-Istati Membri; 

D. billi minkejja s-sejħiet ripetuti mill-Parlament lill-awtoritajiet Ungeriżi biex jieħdu l-

miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-valuri tal-Unjoni jiġu rrispettati bis-sħiħ fl-Ungerija, 

is-sitwazzjoni ma ġietx indirizzata u għad hemm ħafna tħassib; 

1. Jiddikjara li t-tħassib tal-Parlament huwa relatat ma' dawn il-kwistjonijiet li ġejjin: 

 (1) il-funzjonament tas-sistema kostituzzjonali; 

(2) l-indipendenza tal-ġudikatura u ta' istituzzjonijiet oħra; 

(3) il-korruzzjoni u l-kunflitti ta' interess; 

(4) il-privatezza u l-protezzjoni tad-data; 

(5) il-libertà tal-espressjoni; 

(6) il-libertà akkademika; 

(7) il-libertà tar-reliġjon; 

(8) il-libertà tal-assoċjazzjoni; 

(9) id-dritt għal trattament ugwali; 

(10) id-drittijiet ta' persuni li jappartjenu għal minoranzi, inklużi r-Rom u l-Lhud; 

(11) id-drittijiet fundamentali tal-migranti, ta' dawk li jfittxu l-asil u tar-rifuġjati; 

(12) id-drittijiet soċjali. 

2. Jemmen li l-fatti u x-xejriet imsemmija fl-Anness għal din ir-riżoluzzjoni meħuda 

flimkien jirrappreżentaw theddida sistemika għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-

drittijiet fundamentali fl-Ungerija u jikkostitwixxu riskju ċar ta' ksur serju tal-valuri tal-
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Artikolu 2 tat-TUE;  

3. Jissottometti, għalhekk, skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE, din il-proposta motivata lill-

Kunsill, filwaqt li jistieden lill-Kunsill jiddetermina li hemm riskju ċar ta' ksur serju 

mill-Ungerija tal-valuri msemmija fl-Artikolu 2 tat-TUE u jindirizza 

rakkomandazzjonijiet xierqa lill-Ungerija f'dan ir-rigward;  

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u l-proposta 

motivata għal deċiżjoni tal-Kunsill annessa hawnhekk lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, 

kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri. 
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ANNESS GĦALL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT 
EWROPEW 

 

Proposta għal 

deċiżjoni tal-Kunsill 

li tiddetermina, skont l-Artikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-eżistenza ta' 

riskju ċar ta' ksur serju mill-Ungerija tal-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni 

 

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 

 

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 7(1) tiegħu, 

Wara li kkunsidra l-proposta motivata mill-Parlament Ewropew, 

Wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, 

 

Billi: 

 

(1) L-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri msemmija fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea (TUE), li huma komuni għall-Istati Membri u li jinkludu r-rispett għad-

demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem. 

(2) Fil-proposta motivata tiegħu, il-Parlament Ewropew ippreżenta t-tħassib tiegħu relatat 

mas-sitwazzjoni fl-Ungerija. B'mod partikolari, it-tħassib prinċipali kien relatat mal-

funzjonament tas-sistema kostituzzjonali, l-indipendenza tal-ġudikatura u ta' 

istituzzjonijiet oħra, il-korruzzjoni u l-kunflitti ta' interess, il-privatezza u l-protezzjoni 

tad-data, il-libertà tal-espressjoni, il-libertà akkademika, il-libertà tar-reliġjon, il-libertà 

tal-assoċjazzjoni, id-dritt għal trattament ugwali, id-drittijiet ta' persuni li jappartjenu għal 

minoranzi, inklużi r-Rom u l-Lhud, id-drittijiet fundamentali tal-migranti, ta' dawk li 

jfittxu l-asil u tar-rifuġjati, u d-drittijiet soċjali. 

(3) Il-Parlament Ewropew innota wkoll li l-awtoritajiet Ungeriżi b'mod ripetut naqsu milli 

jieħdu l-azzjonijiet rakkomandati fir-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu. 

(4) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Novembru 2017 dwar is-sitwazzjoni fl-Ungerija, il-

Parlament Ewropew iddikjara li s-sitwazzjoni attwali fl-Ungerija tirrappreżenta riskju ċar 

ta' ksur serju tal-valuri msemmija fl-Artikolu 2 tat-TUE. 
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(5) Firxa wiesgħa ta' atturi fil-livell nazzjonali, Ewropew u internazzjonali, b'mod ripetut 

esprimew it-tħassib serju tagħhom dwar is-sitwazzjoni tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u 

d-drittijiet fundamentali fl-Ungerija, inklużi l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, il-

Kunsill tal-Ewropa, l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE), 

in-Nazzjonijiet Uniti (NU), kif ukoll diversi organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. 

Il-funzjonament tas-sistema kostituzzjonali 

(6) Sa mill-adozzjoni u d-dħul fis-seħħ tagħha f'Jannar 2012, il-Kostituzzjoni tal-Ungerija (il-

"Liġi Fundamentali") ġiet emendata sitt darbiet. Il-Kummissjoni ta' Venezja esprimiet it-

tħassib tagħha rigward il-proċess tat-tfassil tal-kostituzzjoni fl-Ungerija f'bosta 

okkażjonijiet, kemm fir-rigward tal-Liġi Fundamentali kif ukoll fir-rigward tal-emendi 

għaliha. Il-kritika ffukat fuq in-nuqqas ta' trasparenza tal-proċess, l-involviment inadegwat 

tas-soċjetà ċivili, in-nuqqas ta' konsultazzjoni sinċiera, l-ipperikolar tas-separazzjoni tas-

setgħat u d-dgħufija tas-sistema nazzjonali ta' kontrokontrolli.  

(7) Il-kompetenzi tal-Qorti Kostituzzjonali Ungeriża kienu ristretti bħala riżultat tar-riforma 

kostituzzjonali, inkluż fir-rigward ta' kwistjonijiet baġitarji, l-abolizzjoni tal-actio 

popularis, il-possibbiltà għall-Qorti li tirreferi għall-każistika tagħha ta' qabel l-

1 ta' Jannar 2012 u l-limitazzjoni fuq il-kapaċità tal-Qorti li tirrevedi l-kostituzzjonalità ta' 

kwalunkwe tibdil għal-Liġi Fundamentali apparti minn dak ta' natura proċedurali biss. Il-

Kummissjoni ta' Venezja esprimiet tħassib serju dwar dawk il-limitazzjonijiet u dwar il-

proċedura għall-ħatra tal-imħallfin, u għamlet rakkomandazzjonijiet lill-awtoritajiet 

Ungeriżi biex jiżguraw il-kontrokontrolli neċessarji fl-Opinjoni tagħha dwar l-Att CLI tal-

2011 dwar il-Qorti Kostituzzjonali tal-Ungerija adottata fid-19 ta' Ġunju 2012 u fl-

Opinjoni tagħha dwar ir-Raba' Emenda għal-Liġi Fundamentali tal-Ungerija adottata fis-

17 ta' Ġunju 2013.  

(8) Fl-osservazzjonijiet konklużivi tal-5 ta' April 2018, il-Kumitat tad-Drittijiet tal-Bniedem 

tan-NU esprima tħassib li l-proċedura tal-ilmenti kostituzzjonali attwali tippermetti aktar 

aċċess limitat għall-Qorti Kostituzzjonali, ma tipprovdix għal limitu ta' żmien għall-

eżerċizzju ta' reviżjoni kostituzzjonali u m'għandhiex effett sospensiv fuq il-leġiżlazzjoni 

kkontestata. Semma wkoll li d-dispożizzjonijiet tal-Att il-ġdid tal-Qorti Kostituzzjonali 

jdgħajfu l-garanzija taż-żamma fil-kariga tal-imħallfin u jżidu l-influwenza tal-gvern fuq 

il-kompożizzjoni u l-operat tal-Qorti Kostituzzjonali billi jibdlu l-proċedura għall-ħatriet 

tal-ġudikatura, in-numru ta' mħallfin fil-Qorti u l-età tal-irtirar tagħhom. Il-Kumitat kien 

imħasseb ukoll dwar il-limitazzjoni tal-kompetenza u tas-setgħat tal-Qorti Kostituzzjonali 

biex tirrevedi l-leġiżlazzjoni li taffettwa l-kwistjonijiet baġitarji. 

(9) Fid-dikjarazzjoni tagħha adottata fid-9 ta' April 2018, il-missjoni limitata ta' osservazzjoni 

elettorali tal-Uffiċċju tal-OSKE għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-

Bniedem ikkonkludiet li l-elezzjonijiet parlamentari tal-2018 kienu kkaratterizzati minn 

koinċidenza mifruxa bejn ir-riżorsi tal-istat u tal-partit fit-tmexxija, fatt li jimmina l-

kapaċità tal-kandidati li jikkompetu fuq bażi ugwali. Il-votanti kellhom firxa wiesgħa ta' 

għażliet politiċi iżda l-preġudizzju retoriku intimidanti u ksenofobiku mill-midja u l-



 

PE620.837v01-00 8/27 PR\1150563MT.docx 

MT 

finanzjament ambigwu tal-kampanji llimitaw l-ispazju għal dibattitu politiku ġenwin, u 

dan fixkel il-kapaċità tal-votanti li jagħmlu għażla kompletament informata. Huwa 

esprima wkoll tħassib dwar id-delineazzjoni tal-kostitwenzi b'membru wieħed. Tħassib 

simili ġie espress fl-Opinjoni Konġunta tat-18 ta' Ġunju 2012 dwar l-Att dwar l-

Elezzjonijiet tal-Membri tal-Parlament tal-Ungerija adottata mill-Kummissjoni ta' Venezja 

u mill-Kunsill għall-Elezzjonijiet Demokratiċi. 

(10) Fis-snin reċenti l-Gvern Ungeriż uża b'mod estensiv il-konsultazzjonijiet nazzjonali. 

Fis-27 ta' April 2017, il-Kummissjoni indikat li l-konsultazzjoni nazzjonali "Let's stop 

Brussels" kien fiha bosta talbiet u allegazzjonijiet li fattwalment kienu żbaljati jew 

qarrieqa ħafna. Minkejja dan kollu, il-Gvern Ungeriż sussegwentement kompla jirrikorri 

għal konsultazzjonijiet simili. 

L-indipendenza tal-ġudikatura u ta' istituzzjonijiet oħra 

(11) Bħala riżultat tat-tibdil estensiv għall-qafas legali ppromulgat fl-2011, l-

amministrazzjoni tal-qrati saret aktar ċentralizzata u l-president tal-Uffiċċju Ġudizzjarju 

Nazzjonali (NJO) kien fdat b'setgħat estensivi. Il-Kummissjoni ta' Venezja kkritikat dawk 

is-setgħat estensivi fl-Opinjoni tagħha dwar l-Act CLXII tal-2011 dwar l-Istatut Legali u 

r-Remunerazzjoni tal-Imħallfin u l-Att CLXI tal-2011 dwar l-Organizzazzjoni u l-

Amministrazzjoni tal-Qrati tal-Ungerija, adottata fid-19 ta' Marzu 2012 u fl-Opinjoni 

tagħha dwar l-Atti Kardinali dwar il-Ġudikatura, adottata fil-15 ta' Ottubru 2012. Tqajjem 

tħassib simili mir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar l-indipendenza tal-imħallfin u tal-

avukati fid-29 ta' Frar 2012 u fit-3 ta' Lulju 2013, kif ukoll mill-Grupp ta' Stati kontra l-

Korruzzjoni (GRECO) fir-rapport tiegħu adottat fis-27 ta' Marzu 2015. Dawk l-atturi 

kollha enfasizzaw il-ħtieġa li jissaħħaħ ir-rwol tal-korp kollettiv, il-Kunsill Ġudizzjarju 

Nazzjonali (NJC), bħala istanza ta' sorveljanza, għaliex il-president tal-NJO, li jiġi elett 

mill-Parlament Ungeriż, ma jistax jitqies bħala organu ta' awtogovernanza ġudizzjarja. 

Wara r-rakkomandazzjonijiet internazzjonali, l-istatus tal-president tal-NJO nbidel u s-

setgħat tal-president ġew ristretti sabiex jiżguraw bilanċ aħjar bejn il-president u l-NJO. 

(12) Sa mill-2012, l-Ungerija ħadet passi pożittivi biex tittrasferixxi ċerti funzjonijiet mill-

president tal-NJO għall-NJC sabiex toħloq bilanċ aħjar bejn dawn iż-żewġ organi. 

Madankollu, għad hemm il-ħtieġa għal aktar progress. Il-GRECO, fir-rapport tiegħu 

adottat fis-27 ta' Marzu 2015, talab għall-minimizzazzjoni tar-riskji potenzjali tad-

deċiżjonijiet diskrezzjonarji mill-president tal-NJO. Il-president tal-NJO huwa, fost l-

oħrajn, kapaċi jittrasferixxi u jassenja mħallfin, u għandu rwol fid-dixxiplina ġudizzjarja. 

Il-president tal-NJO jagħmel ukoll rakkomandazzjoni lill-President tal-Ungerija biex 

jaħtar u jneħħi kapijiet ta' qrati, inklużi presidenti u viċi presidenti tal-Qorti tal-Appell. Il-

GRECO laqa' l-Kodiċi ta' Etika għall-Imħallfin adottat reċentement, iżda jqis li dan jista' 

jsir aktar espliċitu u jkun akkumpanjat minn taħriġ waqt is-servizz. 
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(13) Wara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (il-"Qorti tal-Ġustizzja") 

tas-6 ta' Novembru 2012 fil-Kawża C-286/12, Il-Kummissjoni vs l-Ungerija1, li ddeċidiet 

li bl-adozzjoni ta' skema nazzjonali li tirrikjedi l-irtirar obbligatorju tal-imħallfin, il-

prosekuturi u n-nutara meta jagħlqu 62 sena, l-Ungerija naqset milli tissodisfa l-obbligi 

tagħha skont id-dritt tal-Unjoni, il-Parlament Ungeriż adotta l-Att XX tal-2013 li kien 

jipprevedi li l-età tal-irtirar ġudizzjarja għandha gradwalment tonqos għal 65 sena fuq 

perjodu ta' għaxar snin u li stabbilixxa l-kriterji għall-ingaġġ mill-ġdid jew għall-kumpens. 

Fir-rapport tiegħu ta' Ottubru 2015, l-Istitut tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kamra tal-

Avukati Internazzjonali ddikjara li l-maġġoranza tal-imħallfin imneħħija ma reġgħux lura 

għall-karigi oriġinali tagħhom. 

(14) Fis-sentenza tagħha tas-16 ta' Lulju 2015, Gaszó vs l-Ungerija, il-Qorti Ewropea tad-

Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) iddeċidiet li kien hemm ksur tad-dritt ta' proċess ġust u 

tad-dritt għal rimedju effettiv. Il-QEDB waslet għall-konklużjoni li l-ksur oriġina fi 

prattika li kienet tikkonsisti fin-nuqqas rikorrenti tal-Ungerija li tiżgura li l-proċedimenti li 

jiddeterminaw id-drittijiet u l-obbligi ċivili jitlestew fi żmien raġonevoli u li tieħu miżuri 

li jippermettu lill-applikanti jitolbu rimedju għal proċedimenti ċivili eċċessivament twal 

fuq livell domestiku. L-eżekuzzjoni ta' dik is-sentenza għadha pendenti. 

(15) Fis-sentenza tagħha tat-23 ta' Ġunju 2016, Baka vs l-Ungerija, il-QEDB iddeċidiet li 

kien hemm ksur tad-dritt tal-aċċess għal qorti u tal-libertà tal-espressjoni ta' András Baka, 

li kien ġie elett bħala President tal-Qorti Suprema għal terminu ta' sitt snin f'Ġunju 2009, 

iżda waqaf jokkupa din il-kariga skont id-dispożizzjonijiet tranżitorji fil-Liġi 

Fundamentali, li jipprovdu li l-Curia kellha tkun is-suċċessur legali għall-Qorti Suprema. 

L-eżekuzzjoni ta' dik is-sentenza għadha pendenti għaliex il-Gvern Ungeriż jiċħad il-fatt li 

hemm il-ħtieġa li jittieħdu miżuri biex jevitaw aktar tneħħijiet prematuri ta' mħallfin għal 

raġunijiet simili, biex b'hekk jissalvagwardja kwalunkwe abbuż f'dan ir-rigward. 

(16) Fid-29 ta' Settembru 2008, is-Sur András Jóri ġie maħtur Kontrollur għall-Protezzjoni 

tad-Data għal perjodu ta' sitt snin. Madankollu, b'effett mill-1 ta' Jannar 2012, il-Parlament 

Ungeriż iddeċieda li jirriforma s-sistema tal-protezzjoni tad-data u jissostitwixxi lill-

Kontrollur b'awtorità nazzjonali għall-protezzjoni tad-data u l-libertà tal-informazzjoni. Is-

Sur Jóri kellu jħalli l-kariga qabel kien skada t-terminu sħiħ tiegħu. Fit-8 ta' April 2014, il-

Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-indipendenza tal-awtoritajiet superviżorji neċessarjament 

tinkludi l-obbligu li jitħallew iservu l-mandat sħiħ tagħhom u li l-Ungerija naqset milli 

tissodisfa l-obbligi tagħha skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill2. 

(17) Il-Kummissjoni ta' Venezja identifikat bosta nuqqasijiet fl-Opinjoni tagħha dwar l-

Att CLXIII tal-2011 dwar is-Servizz ta' Prosekuzzjoni u l-Att CLXIV tal-2011 dwar l-

                                                 
1 Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Novembru 2012, Il-Kummissjoni vs l-Ungerija, C-286/12, 

ECLI:EU:C:2012:687. 
2 Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' 

individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 281, 

23.11.1995, p. 31). 31). 
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Istatus tal-Prosekutur Ġenerali, il-Prosekuturi u Impjegati oħra tal-Prosekuzzjoni u l-

Karriera tal-Prosekuzzjoni fl-Ungerija, adottata fid-19 ta' Ġunju 2012. Fir-rapport tiegħu, 

adottat fis-27 ta' Marzu 2015, il-GRECO ħeġġeġ lill-awtoritajiet Ungeriżi jieħdu passi 

addizzjonali biex jevitaw l-abbuż u jżidu l-indipendenza tas-servizz tal-prosekuzzjoni 

billi, fost l-oħrajn, ineħħu l-possibbiltà li l-Prosekutur Ġenerali jiġi elett mill-ġdid. Barra 

minn hekk, il-GRECO talab biex il-proċedimenti dixxiplinari kontra prosekuturi ordinarji 

jsiru aktar trasparenti u biex id-deċiżjonijiet biex kawża titmexxa mingħand prosekutur 

wieħed għal għand ieħor ikunu ggwidati minn kriterji u ġustifikazzjonijiet legali stretti.  

Il-korruzzjoni u l-kunflitti ta' interess 

(18) Fir-rapport tiegħu adottat fis-27 ta' Marzu 2015, il-GRECO talab l-istabbiliment ta' 

kodiċijiet ta' kondotta għall-membri tal-Parlament Ungeriż (MP) dwar il-gwida f'każijiet 

ta' kunflitti ta' interess. Barra minn hekk, il-MP għandhom ikunu obbligati wkoll 

jirrapportaw kunflitti ta' interess b'mod ad hoc u dan għandu jkun akkumpanjat b'obbligu 

aktar robust li jiġu sottomessi d-dikjarazzjonijiet tal-assi. Dan għandu jkun akkumpanjat 

ukoll b'dispożizzjonijiet li jippermettu sanzjonijiet għas-sottomissjoni ta' dikjarazzjonijiet 

tal-assi mhux preċiżi. 

(19) Fid-dikjarazzjoni tagħha adottata fid-9 ta' April 2018, il-missjoni limitata ta' 

osservazzjoni elettorali tal-Uffiċċju tal-OSKE għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-

Drittijiet tal-Bniedem ikkonkludiet li l-monitoraġġ limitat tal-infiq fuq il-kampanji u n-

nuqqas ta' rapportar bir-reqqa dwar is-sorsi tal-fondi tal-kampanji jimminaw it-trasparenza 

tal-finanzjament tal-kampanji u l-kapaċità tal-votanti li jagħmlu għażla informata, 

kuntrarju għall-impenji tal-OSKE u l-istandards internazzjonali. 

(20) Fis-7 ta' Diċembru 2016, il-Kumitat ta' Tmexxija tas-Sħubija ta' Gvern Miftuħ (OGP) 

irċieva ittra mingħand il-Gvern Ungeriż li fiha ħabbar l-irtirar immedjat tiegħu mis-

sħubija. Il-Gvern tal-Ungerija kien taħt l-eżami tal-OGP sa minn Lulju 2015 minħabba 

tħassib imqajjem mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili rigward l-ispazju tagħhom biex 

joperaw fil-pajjiż. 

Il-privatezza u l-protezzjoni tad-data 

(21) Fis-sentenza tagħha tat-12 ta' Jannar 2016, Szabó and Vissy vs l-Ungerija, il-QEDB 

sabet li d-dritt tar-rispett tal-ħajja privata nkiser minħabba l-garanziji legali insuffiċjenti 

kontra s-sorveljanza sigrieta illegali għal finijiet ta' sigurtà nazzjonali, inkluż b'rabta mal-

użu tat-telekomunikazzjonijiet. L-emenda tal-leġiżlazzjoni rilevanti hija meħtieġa bħala 

miżura ġenerali. L-eżekuzzjoni ta' din is-sentenza għadha, għalhekk, pendenti. 

(22) Fl-osservazzjonijiet konklużivi tal-5 ta' April 2018, il-Kumitat tad-Drittijiet tal-

Bniedem tan-NU esprima tħassib li l-qafas legali tal-Ungerija dwar is-sorveljanza sigrieta 

għall-finijiet tas-sigurtà nazzjonali jippermetti l-interċettazzjoni ta' komunikazzjonijiet tal-

massa u ma fihx biżżejjed salvagwardji kontra l-interferenza arbitrarja fid-dritt għall-

privatezza. Kien imħasseb ukoll dwar in-nuqqas ta' dispożizzjonijiet li jiżguraw rimedji 
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effettivi f'każijiet ta' abbuż, u notifika lill-persuna kkonċernata mill-aktar fis possibbli, 

mingħajr ma jiġi pperikolat l-iskop tar-restrizzjoni, wara t-terminazzjoni tal-miżura ta' 

sorveljanza.  

Il-libertà tal-espressjoni 

(23) Fit-22 ta' Ġunju 2015 il-Kummissjoni ta' Venezja adottat l-Opinjoni tagħha dwar il-

Leġiżlazzjoni dwar il-Midja (l-Att CLXXXV dwar is-Servizzi tal-Midja u dwar il-Midja 

tal-Massa, l-Att CIV dwar il-Libertà tal-Istampa, u l-Leġiżlazzjoni dwar it-Tassazzjoni 

tad-Dħul mir-Reklamar tal-Midja tal-Massa) tal-Ungerija, li talbet diversi bidliet fl-Att 

dwar l-Istampa u fl-Att dwar il-Midja, b'mod partikolari fir-rigward tad-definizzjoni ta' 

"kontenut tal-midja illegali", l-iżvelar ta' sorsi ġurnalistiċi u s-sanzjonijiet fuq l-entitajiet 

tal-midja. Tħassib simili kien ġie espress fl-analiżi kkummissjonata mill-Uffiċċju tar-

Rappreżentant tal-OSKE dwar il-Libertà tal-Midja fi Frar 2011, mill-Kummissarju 

preċedenti għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa fl-opinjoni tiegħu dwar il-

leġiżlazzjoni dwar il-midja tal-Ungerija fid-dawl tal-istandards tal-Kunsill tal-Ewropa 

dwar il-libertà tal-midja tal-25 ta' Frar 2011, kif ukoll mill-esperti tal-Kunsill tal-Ewropa 

dwar il-leġiżlazzjoni dwar il-midja Ungeriża fl-għarfien espert tagħhom tal-

11 ta' Mejju 2012. Dan it-tħassib kien kondiviż mill-Kummissarju għad-Drittijiet tal-

Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa fir-rapport li segwa ż-żjara tiegħu fl-Ungerija, li ġie 

ppubblikat fis-16 ta' Diċembru 2014. Il-Kummissarju semma wkoll il-kwistjonijiet tal-

konċentrazzjoni tas-sjieda tal-midja u tal-awtoċensura u indika li l-qafas legali li 

jikkriminalizza d-diffamazzjoni għandu jitħassar. 

(24) Fl-Opinjoni tagħha tat-22 ta' Ġunju 2015 dwar il-Leġiżlazzjoni dwar il-Midja, il-

Kummissjoni ta' Venezja insistiet dwar il-ħtieġa li jinbidlu r-regoli li jirregolaw l-

elezzjoni tal-membri tal-Kunsill tal-Midja biex tiġi żgurata rappreżentazzjoni ġusta ta' 

gruppi politiċi u gruppi oħra soċjalment sinifikanti u li l-metodu tal-ħatra u l-pożizzjoni 

tal-President tal-Kunsill tal-Midja jew tal-President tal-Awtorità tal-Midja għandhom jiġu 

riveduti sabiex tonqos il-konċentrazzjoni tas-setgħat u tiġi żgurata n-newtralità politika; il-

Bord tat-Trustees ukoll għandu jiġi riformat fuq dawk il-linji. Il-Kummissjoni ta' Venezja 

rrakkomandat ukoll id-deċentralizzazzjoni tal-governanza tal-fornituri tal-midja tas-

servizz pubbliku u li l-Aġenzija tal-Aħbarijiet Nazzjonali ma tkunx il-fornitur esklużiv tal-

aħbarijiet għall-fornituri tal-midja tas-servizz pubbliku. Tħassib simili kien ġie espress fl-

analiżi kkummissjonata mill-Uffiċċju tar-Rappreżentant tal-OSKE dwar il-Libertà tal-

Midja fi Frar 2011, mill-Kummissarju preċedenti għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill 

tal-Ewropa fl-opinjoni tiegħu dwar il-leġiżlazzjoni dwar il-midja tal-Ungerija fid-dawl tal-

istandards tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-libertà tal-midja tal-25 ta' Frar 2011, kif ukoll 

mill-esperti tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-leġiżlazzjoni dwar il-midja Ungeriża fl-

għarfien espert tagħhom tal-11 ta' Mejju 2012. Dan it-tħassib kien kondiviż ukoll mill-

Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa fir-rapport li segwa ż-

żjara tiegħu fl-Ungerija, li ġie ppubblikat fis-16 ta' Diċembru 2014.  
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(25) Fit-18 ta' Ottubru 2012, il-Kummissjoni ta' Venezja adottat l-Opinjoni tagħha dwar l-

Att CXII tal-2011 dwar il-Privatezza tal-Informazzjoni u dwar il-Libertà tal-Informazzjoni 

tal-Ungerija. Minkejja l-valutazzjoni pożittiva ġenerali, il-Kummissjoni ta' Venezja 

identifikat il-ħtieġa għal aktar titjib. Madankollu, wara emendi sussegwenti għal dik il-

liġi, id-dritt tal-aċċess għall-informazzjoni tal-gvern ġie ristrett b'mod aktar sinifikanti. 

Dawk l-emendi ġew ikkritikati fl-analiżi kkummissjonata mill-Uffiċċju tar-Rappreżentant 

tal-OSKE dwar il-Libertà tal-Midja f'Marzu 2016. 

(26) Fid-dikjarazzjoni tagħha adottata fid-9 ta' April 2018, il-missjoni limitata ta' 

osservazzjoni elettorali tal-Uffiċċju tal-OSKE għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-

Drittijiet tal-Bniedem għall-elezzjonijiet parlamentari Ungeriżi tal-2018 ikkonkludiet li l-

aċċess għall-informazzjoni kif ukoll il-libertajiet tal-midja u ta' assoċjazzjoni ġew ristretti, 

inkluż permezz ta' tibdil legali reċenti u li l-kopertura tal-midja tal-kampanja kienet 

estensiva, iżda ferm polarizzata u nieqsa mill-analiżi kritika. Innotat ukoll li l-

politiċizzazzjoni tas-sjieda, flimkien ma' qafas legali restrittiv, kellhom effett ta' ffriżar fuq 

il-libertà editorjali, li fixkel l-aċċess tal-votanti għal informazzjoni pluralistika. 

(27) Fl-osservazzjonijiet konklużivi tal-5 ta' April 2018, il-Kumitat għad-Drittijiet tal-

Bniedem tan-NU esprima tħassib dwar il-liġijiet u l-prattiki dwar il-midja tal-Ungerija li 

jillimitaw il-libertà tal-opinjoni u tal-espressjoni. Kien imħasseb li, wara tibdil suċċessiv 

fil-liġi, il-qafas leġiżlattiv attwali ma jiżgurax bis-sħiħ stampa mhux iċċensurata u mhux 

imfixkla. Innota bi tħassib li l-Kunsill tal-Midja u l-Awtorità tal-Midja huma nieqsa minn 

indipendenza suffiċjenti biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom u għandhom setgħat 

regolatorji u ta' sanzjonar wiesgħa wisq. 

Il-libertà akkademika 

(28) Fis-6 ta' Ottubru 2017, il-Kummissjoni ta' Venezja adottat l-Opinjoni tagħha dwar l-

Att XXV tal-4 ta' April 2017 dwar l-Emenda tal-Att CCIV tal-2011 dwar l-Edukazzjoni 

Terzjarja Nazzjonali. Hija kkonkludiet li l-introduzzjoni ta' regoli aktar stretti mingħajr 

raġunijiet b'saħħithom ħafna, flimkien ma' skadenzi stretti u konsegwenzi legali serji, 

għall-universitajiet barranin li huma diġà stabbiliti fl-Ungerija u li ilhom joperaw 

legalment hemmhekk għal ħafna snin, tidher estremament problematika mill-perspettiva 

tal-istat tad-dritt u minn dik tal-prinċipji u l-garanziji tad-drittijiet fundamentali. Dawk l-

universitajiet u l-istudenti tagħhom huma protetti mir-regoli domestiċi u internazzjonali 

dwar il-libertà akkademika, il-libertà tal-espressjoni u tal-għaqda u d-dritt għal, u l-libertà 

tal-edukazzjoni. Il-Kummissjoni ta' Venezja rrakkomandat li l-awtoritajiet Ungeriżi, 

b'mod partikolari, jiżguraw li r-regoli l-ġodda dwar ir-rekwiżit li jkollhom permess tax-

xogħol ma jaffettwawx b'mod sproporzjonat il-libertà akkademika u jiġu applikati b'mod 

mhux diskriminatorju u flessibbli, mingħajr ma tiġi pperikolata l-kwalità u l-karattru 

internazzjonali tal-edukazzjoni diġà pprovduta mill-universitajiet eżistenti. It-tħassib dwar 

l-Emenda tal-Att CCIV tal-2011 dwar l-Edukazzjoni Terzjarja Nazzjonali kien kondiviż 

ukoll mir-Rapporteurs Speċjali tan-NU dwar il-libertà ta' opinjoni u ta' espressjoni, dwar 

id-drittijiet għal-libertà tal-għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni u dwar id-drittijiet kulturali 
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fid-dikjarazzjoni tagħhom tal-11 ta' April 2017. Fl-osservazzjonijiet konklużivi tal-

5 ta' April 2018, il-Kumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU nnota n-nuqqas ta' 

ġustifikazzjoni suffiċjenti għall-impożizzjoni ta' dawn ir-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-

ħsieb, tal-espressjoni u ta' assoċjazzjoni, kif ukoll fuq il-libertà akkademika.  

(29) Fis-17 ta' Ottubru 2017, il-Parlament Ungeriż estenda l-iskadenza għall-universitajiet 

barranin li joperaw fil-pajjiż biex jilħqu l-kriterji l-ġodda sal-1 ta' Jannar 2019. In-

negozjati bejn il-Gvern Ungeriż u l-istituzzjonijiet barranin ta' edukazzjoni għolja milquta, 

b'mod partikolari, l-Università tal-Ewropa Ċentrali, għadhom għaddejjin, filwaqt li l-

universitajiet barranin għadhom f'limbu legali.  

(30) Fis-7 ta' Diċembru 2017, il-Kummissjoni ddeċidiet li ttella' lill-Ungerija quddiem il-

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għar-raġuni li l-Emenda tal-Att CCIV tal-2011 

dwar l-Edukazzjoni Terzjarja Nazzjonali tillimita b'mod sproporzjonat kemm lill-

universitajiet tal-Unjoni kif ukoll lil dawk mhux tal-Unjoni fl-operazzjonijiet tagħhom u li 

l-Att hemm bżonn li jerġa' jiġi allinjat mad-dritt tal-Unjoni. Il-Kummissjoni sabet li l-

leġiżlazzjoni l-ġdida tmur kontra d-dritt tal-libertà akkademika, id-dritt għall-edukazzjoni 

u l-libertà ta' intrapriża kif previsti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea (il-"Karta") u l-obbligi legali tal-Unjoni skont il-liġi kummerċjali 

internazzjonali. 

Il-libertà tar-reliġjon 

(31) Fl-2011, il-Parlament Ungeriż adotta l-Att CCVI tal-2011 dwar id-dritt għal-Libertà ta' 

Kuxjenza u Reliġjon u l-Istatus Legali tal-Knejjes, id-Denominazzjonijiet u l-

Komunitajiet Reliġjużi tal-Ungerija. L-Att ċaħħad ħafna organizzazzjonijiet reliġjużi mill-

personalità ġuridika u naqqas in-numru ta' knejjes legalment rikonoxxuti fl-Ungerija għal 

14. Fis-16 ta' Diċembru 2011 il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-

Ewropa kkondivida t-tħassib tiegħu dwar dan l-Att f'ittra mibgħuta lill-awtoritajiet 

Ungeriżi. Fi Frar 2012, b'reazzjoni għall-pressjoni internazzjonali, il-Parlament Ungeriż 

espanda n-numru ta' knejjes rikonoxxuti għal 31. Fid-19 ta' Marzu 2012 il-Kummissjoni 

ta' Venezja adottat l-Opinjoni tagħha dwar l-Att CCVI tal-2011 dwar id-Dritt għal-Libertà 

tal-Kuxjenza u tar-Reliġjon u dwar l-Istatus Legali tal-Knejjes, Denominazzjonijiet u 

Komunitajiet Reliġjużi tal-Ungerija, fejn indikat li l-Att jistabbilixxi firxa ta' rekwiżiti li 

huma eċċessivi u bbażati fuq kriterji arbitrarji fir-rigward tar-rikonoxximent ta' knisja, li l-

Att wassal għal proċess ta' dereġistrazzjoni ta' mijiet ta' knejjes li qabel kienu rikonoxxuti 

legalment u li l-Att iwassal, sa ċertu punt, għal trattament mhux ugwali u anke 

diskriminatorju ta' twemmin reliġjuż differenti u ta' komunitajiet, skont jekk humiex 

rikonoxxuti jew le. 

(32) Fi Frar 2013, il-Qorti Kostituzzjonali tal-Ungerija ddeċidiet li d-dereġistrazzjoni ta' 

knejjes rikonoxxuti ma kinitx kostituzzjonali. B'reazzjoni għad-deċiżjoni tal-Qorti 

Kostituzzjonali, il-Parlament Ungeriż emenda l-Liġi Fundamentali f'Marzu 2013. F'Ġunju 

u f'Settembru 2013, il-Parlament Ungeriż emenda l-Att CCVI tal-2011, biex joħloq 

klassifikazzjoni b'żewġ livelli li tikkonsisti minn "komunitajiet reliġjużi" u "knejjes 
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inkorporati". F'Settembru 2013, il-Parlament Ungeriż emenda wkoll il-Liġi Fundamentali 

b'mod espliċitu biex jagħti lilu nnifsu l-awtorità li jagħżel komunitajiet reliġjużi għal 

"kooperazzjoni" mal-istat fis-servizz ta' "attivitajiet ta' interess pubbliku".  

(33) Fis-sentenza tagħha tat-8 ta' April 2014, Magyar Keresztény Mennonita Egyház and 

Others vs l-Ungerija, il-QEDB iddeċidiet li l-Ungerija kienet kisret il-libertà tal-

assoċjazzjoni, fid-dawl tal-libertà tal-kuxjenza u tar-reliġjon. L-eżekuzzjoni ta' dik is-

sentenza għadha pendenti. 

Il-libertà tal-assoċjazzjoni 

(34) Fid-9 ta' Lulju 2014, il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-

Ewropa indika fl-ittra tiegħu lill-awtoritajiet Ungeriżi li kien imħasseb dwar ir-retorika 

stigmatizzanti użata mill-politiċi li tpoġġi f'dubju l-leġittimità tax-xogħol tal-NGOs fil-

kuntest tal-verifiki li kienu twettqu mill-Uffiċċju tal-Kontroll tal-Gvern Ungeriż fir-

rigward tal-NGOs li kienu benefiċjarji tal-Fond Ċivili Norveġiż. Bejn it-8 u s-

16 ta' Frar 2016, ir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-

drittijiet tal-bniedem żar l-Ungerija u indika fir-rapport tiegħu li sfidi sinifikanti 

jirriżultaw mill-qafas legali eżistenti li jirregola l-eżerċizzju ta' libertajiet fundamentali, 

bħad-drittijiet għal-libertajiet tal-opinjoni u tal-espressjoni, u tal-għaqda paċifika u ta' 

assoċjazzjoni, u li l-leġiżlazzjoni li tappartjeni għas-sigurtà nazzjonali u għall-migrazzjoni 

jista' wkoll ikollha impatt ristrettiv fuq l-ambjent tas-soċjetà ċivili. 

(35) F'April 2017 ġie introdott abbozz ta' liġi dwar it-Trasparenza tal-Organizzazzjonijiet 

Li Jirċievu Appoġġ minn Barra quddiem il-Parlament Ungeriż. Fis-26 ta' April 2017, il-

Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa indirizza ittra lill-

President tal-Assemblea Nazzjonali Ungeriża li fiha nnota li l-abbozz ta' liġi ġie introdott 

fl-isfond ta' retorika antagonista kontinwa minn ċerti membri tal-koalizzjoni fil-gvern, li 

b'mod pubbliku identifikaw lil xi NGOs bħala "aġenti barranin" abbażi tas-sors tal-

finanzjament tagħhom u poġġew f'dubju l-leġittimità tagħhom. Tħassib simili kien ġie 

espress fid-dikjarazzjoni tas-7 ta' Marzu 2017 tal-President tal-Konferenza tal-INGOs tal-

Kunsill tal-Ewropa u tal-President tal-Kunsill tal-Esperti dwar il-Liġi tal-NGOs, kif ukoll 

fl-Opinjoni tal-24 ta' April 2017 imħejjija mill-Kunsill Espert dwar il-Liġi tal-NGOs, u 

fid-dikjarazzjoni tal-15 ta' Mejju 2017 mir-Rapporteurs Speċjali tan-NU dwar is-

sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni 

tad-dritt għal-libertà tal-opinjoni u tal-espressjoni. 

(36) Fit-13 ta' Ġunju 2017, il-Parlament Ungeriż adotta l-abbozz ta' liġi b'bosta emendi. Fl-

Opinjoni tagħha tal-20 ta' Ġunju 2017, il-Kummissjoni ta' Venezja rrikonoxxiet li xi wħud 

minn dawk l-emendi kienu jirrappreżentaw titjib importanti iżda fl-istess ħin xi tħassib 

ieħor ma ġiex indirizzat u l-emendi ma kinux biżżejjed biex itaffu t-tħassib li l-liġi kienet 

se tikkawża interferenza sproporzjonata u mhux meħtieġa fil-libertajiet tal-assoċjazzjoni u 

tal-espressjoni, fid-dritt għall-privatezza, u fil-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni. Fl-

osservazzjonijiet konklużivi tiegħu tal-5 ta' April 2018, il-Kumitat għad-Drittijiet tal-

Bniedem tan-NU nnota n-nuqqas ta' ġustifikazzjoni suffiċjenti għall-impożizzjoni ta' dawk 
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ir-rekwiżiti, li dehru li kienu parti minn attentat biex jiġu skreditati ċerti NGOs, inklużi 

NGOs iddedikati għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ungerija. 

(37) Fis-7 ta' Diċembru 2017, il-Kummissjoni ddeċidiet li tibda proċedimenti legali kontra 

l-Ungerija talli naqset milli tissodisfa l-obbligi tagħha skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattat 

dwar il-moviment liberu tal-kapital, minħabba dispożizzjonijiet fil-Liġi tal-NGOs li 

indirettament jiddiskriminaw u b'mod sproporzjonat jillimitaw id-donazzjonijiet minn 

barra l-pajjiż lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 

kkonkludiet li l-Ungerija kienet kisret id-dritt tal-libertà tal-assoċjazzjoni u d-drittijiet 

għall-protezzjoni tal-ħajja privata u tad-data personali minquxa fil-Karta, ikkunsidrati 

flimkien mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-moviment liberu tal-kapital. 

(38) Fi Frar 2018, pakkett leġiżlattiv li jikkonsisti minn tliet abbozzi ta' liġijiet, magħruf 

ukoll bħala "Stop-Soros Package" (T/19776, T/19775, T/19774), ġie ppreżentat lill-Gvern 

Ungeriż. Fl-14 ta' Frar 2018, il-President tal-Konferenza tal-INGOs tal-Kunsill tal-Ewropa 

u l-President tal-Kunsill Espert dwar il-Liġi tal-NGOs għamlu dikjarazzjoni li tindika li l-

pakkett ma jikkonformax mal-libertà tal-assoċjazzjoni, b'mod partikolari għall-NGOs li 

jkollhom x'jaqsmu mal-migranti. Fil-15 ta' Frar 2018, il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-

Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa esprima tħassib simili. Fl-osservazzjonijiet konklużivi 

tiegħu tal-5 ta' April 2018, il-Kumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU esprima tħassib 

li billi jalludi għas-"sopravivenza tan-nazzjon" u għall-protezzjoni taċ-ċittadini u tal-

kultura, u billi jorbot ix-xogħol tal-NGOs ma' allegata konfoffa internazzjonali, il-pakkett 

leġiżlattiv ikun qed jistigmatizza lill-NGOs u jrażżan il-kapaċità tagħhom li jwettqu l-

attivitajiet importanti tagħhom ta' appoġġ għad-drittijiet tal-bniedem u, b'mod partikolari, 

id-drittijiet tar-rifuġjati, ta' dawk li jfittxu l-asil u tal-migranti. Kien imħasseb ukoll li l-

impożizzjoni ta' restrizzjonijiet fuq il-finanzjament barrani dirett lejn l-NGOs tista' tintuża 

biex tiġi applikata pressjoni illeġittima fuqhom u biex b'mod mhux ġustifikat ikun hemm 

interferenza fl-attivitajiet tagħhom.  

Id-dritt għal trattament ugwali  

(39) Bejn is-17u s-27 ta' Mejju 2016, il-Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar id-diskriminazzjoni 

kontra n-nisa fil-liġi u fil-prattika żar l-Ungerija. Fir-rapport tiegħu, il-Grupp ta' Ħidma 

indika li l-forma konservattiva ta' familja, li l-protezzjoni tagħha hija garantita bħala 

essenzjali għas-sopravivenza nazzjonali, m'għandhiex tkun f'diskrepanza mad-drittijiet 

politiċi, ekonomiċi u soċjali tan-nisa u mat-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa. Il-Grupp ta' 

Ħidma indika wkoll li d-dritt tal-mara għall-ugwaljanza ma jistax jitqies biss fid-dawl tal-

protezzjoni ta' gruppi vulnerabbli flimkien mat-tfal, l-anzjani u l-persuni b'diżabilità, 

għaliex huma parti integrali minn dawn il-gruppi kollha. 

(40) Fl-osservazzjonijiet konklużivi tiegħu tal-5 ta' April 2018, il-Kumitat għad-Drittijiet 

tal-Bniedem tan-NU esprima dispjaċir li l-attitudnijiet sterjotipiċi patrijarkali għadhom 

prevalenti fl-Ungerija fir-rigward tal-pożizzjoni tan-nisa fis-soċjetà, u nnota bi tħassib il-

kummenti diskriminatorji magħmula minn esponenti politiċi kontra n-nisa. Innota wkoll li 

l-Kodiċi Kriminali Ungeriż ma jipproteġix bis-sħiħ il-vittmi nisa tal-vjolenza domestika. 
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(41) Fis-27 ta' April 2017, il-Kummissjoni ħarġet opinjoni motivata fejn talbet lill-Ungerija 

timplimenta b'mod korrett id-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1, 

billi l-liġi Ungeriża tipprovdi eċċezzjoni għall-projbizzjoni ta' diskriminazzjoni għal 

raġunjiet ta' sess li hija ferm usa' mill-eċċezzjoni prevista minn dik id-Direttiva. Fl-istess 

data, il-Kummissjoni ħarġet opinjoni motivata lill-Ungerija għan-nuqqas ta' konformità 

mad-Direttiva 92/85/KEE tal-Kunsill2 li tgħid li l-impjegaturi għandhom id-dmir li 

jadattaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-ħaddiema tqal jew li qed ireddgħu biex jiġi 

evitat ir-riskju għas-saħħa u s-sikurezza tagħhom.  

(42) Fl-osservazzjonijiet konklużivi tiegħu tal-5 ta' April 2018, il-Kumitat għad-Drittijiet 

tal-Bniedem tan-NU esprima tħassib li l-projbizzjoni kostituzzjonali fuq id-

diskriminazzjoni ma tinkludix b'mod espliċitu l-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-

ġeneru mar-raġunijiet ta' diskriminazzjoni u li d-definizzjoni ristrettiva tagħha ta' familja 

tista' twassal għal diskriminazzjoni għaliex ma tinkludix ċerti tipi ta' arranġamenti ta' 

familja, inkluż koppji tal-istess sess. Il-Kumitat kien imħasseb ukoll dwar atti ta' vjolenza 

u l-prevalenza ta' sterjotipi negattivi u preġudizzju kontra persuni leżbjani, omosesswali, 

bisesswali u transġeneru, b'mod partikolari fis-setturi tax-xogħol u tal-edukazzjoni. 

Semma wkoll it-tqegħid furzat f'istituzzjonijiet mediċi, l-iżolament u t-trattament furzat ta' 

numru kbir ta' persuni b'diżabilità mentali, intellettwali u psikosoċjali, kif ukoll ir-rapporti 

ta' vjolenza u trattament krudili, inuman u degradanti u l-allegazzjonijiet ta' numru kbir ta' 

mwiet mhux investigati f'istituzzjonijiet magħluqa.  

Id-drittijiet ta' persuni li jappartjenu għal minoranzi, inklużi r-Rom u l-Lhud  

(43) Fir-rapport tiegħu wara ż-żjara tiegħu fl-Ungerija, li ġie ppubblikat fis-

16 ta' Diċembru 2014, il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa 

indika li kien imħasseb dwar id-deterjorament tas-sitwazzjoni fir-rigward tar-razziżmu u l-

intolleranza fl-Ungerija, bid-diskriminazzjoni kontra ż-żingari tkun l-aktar forma sfaċċata 

ta' intolleranza, kif muri mill-vjolenza ħarxa b'mod distintiv immirata lejn il-persuni Rom 

u l-parati u r-rondi paramilitari fil-villaġġi b'popolazzjoni Rom. Huwa indika wkoll li, 

minkejja l-pożizzjonijiet li ħadu l-awtoritajiet Ungeriżi biex jikkundannaw id-diskors anti-

Semitiku, l-anti-Semitiżmu huwa problema rikorrenti, li tintwera permezz ta' diskors ta' 

mibegħda u istanzi ta' vjolenza kontra persuni Lhud jew il-proprjetà tagħhom. Barra minn 

hekk, huwa semma r-rekrudexxenza tal-ksenofobija mmirata lejn il-migranti, inklużi 

dawk li jfittxu l-asil u r-rifuġjati, u tal-intolleranza li tolqot gruppi soċjali oħra bħall-

persuni LGBTI, il-fqar u l-persuni bla dar. Il-Kummissjoni Ewropea kontra r-Razziżmu u 

l-Ksenofobija semmiet tħassib simili fir-rapport tagħha dwar l-Ungerija ppubblikat fid-

9 ta' Ġunju 2015. 

                                                 
1 Id-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-

prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol 

(ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23). 
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE tad-19 ta' Ottubru 1992 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri biex jinkoraġġixxu t-

titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew 

li qed ireddgħu (l-għaxar Direttiva partikolari fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 348, 

28.11.1992, p. 1). 
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(44) Fir-Raba' Opinjoni tiegħu dwar l-Ungerija adottata fil-25 ta' Frar 2016, il-Kumitat 

Konsultattiv dwar il-Konvenzjoni Qafas għall-Protezzjoni tal-Minoranzi Nazzjonali nnota 

li r-Rom għadhom qed isofru minn diskriminazzjoni sistemika u minn inugwaljanza fl-

oqsma kollha tal-ħajja, inklużi l-akkomodazzjoni, ix-xogħol, l-edukazzjoni, l-aċċess għas-

saħħa u l-parteċipazzjoni fil-ħajja soċjali u politika. Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-

5 ta' Lulju 2017, il-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa rrakkomanda lill-

awtoritajiet Ungeriżi biex jagħmlu sforzi sostnuti u effettivi biex jipprevjenu, jiġġieldu u 

jissanzjonaw l-inugwaljanza u d-diskriminazzjoni li jsofru r-Rom, itejbu, f'konsultazzjoni 

mill-qrib mar-rappreżentanti tar-Rom, il-kundizzjonijiet tal-għajxien, l-aċċess għas-

servizzi tas-saħħa u l-impjieg tar-Rom, jieħdu miżuri effettivi biex iwaqqfu l-prattiki li 

jwasslu għas-segregazzjoni kontinwa tat-tfal Rom fl-iskola u jirduppjaw l-isforzi biex 

jirrimedjaw in-nuqqasijiet iffaċċjati mit-tfal Rom fil-qasam tal-edukazzjoni, jiżguraw li t-

tfal Rom ikollhom opportunitajiet indaqs għall-aċċess għal-livelli kollha ta' edukazzjoni 

ta' kwalità, u jkomplu jieħdu miżuri biex jipprevjenu li t-tfal jitqiegħdu b'mod ħażin fi 

skejjel u klassijiet speċjali. 

(45) Fis-sentenza tagħha tad-29 ta' Jannar 2013, Horváth and Kiss vs l-Ungerija, il-QEDB 

sabet li l-leġiżlazzjoni rilevanti Ungeriża kif applikata fil-prattika kienet nieqsa minn 

salvagwardji adegwati u rriżultat fir-rappreżentazzjoni żejda u fis-segregazzjoni tat-tfal 

Rom fi skejjel speċjali minħabba d-dijanjożi ħażina sistematika tad-diżabilità mentali, li 

kienet tammonta għall-ksur tad-dritt għall-edukazzjoni ħielsa mid-diskriminazzjoni. L-

eżekuzzjoni ta' dik is-sentenza għadha pendenti. 

(46) Fis-26 ta' Mejju 2016, il-Kummissjoni bagħtet ittra ta' intimazzjoni lill-awtoritajiet 

Ungeriżi fir-rigward kemm tal-leġiżlazzjoni Ungeriża kif ukoll tal-prattiki amministrattivi 

li jirriżultaw biex it-tfal Rom ikollhom rappreżentazzjoni żejda b'mod sproporzjonat fi 

skejjel speċjali għal tfal b'diżabilità mentali u jkunu soġġetti għal livell konsiderevoli ta' 

edukazzjoni segregata fl-iskejjel regolari. 

(47) Fis-sentenza tagħha tal-20 ta' Ottubru 2015, Balázs vs l-Ungerija, il-QEDB iddeċidiet 

li kien hemm ksur tal-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni fil-kuntest ta' nuqqas li jitqies l-

allegat motiv kontra r-Rom ta' attakk. Fis-sentenza tagħha tat-12 ta' April 2016, R.B. v. l-

Ungerija, il-QEDB iddeċidiet li kien hemm ksur tad-dritt għar-rispett tal-ħajja privata 

minħabba investigazzjonijiet inadegwati fl-allegazzjonijiet ta' abbuż b'motivi razzjali. L-

eżekuzzjoni taż-żewġ sentenzi għadha pendenti. 

(48) Bejn id-29 ta' Ġunju u l-1 ta' Lulju 2015, l-Uffiċċju tal-OSKE għall-Istituzzjonijiet 

Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem għamel żjara ta' valutazzjoni fuq il-post fl-

Ungerija, wara rapporti dwar l-azzjonijiet meħuda mill-gvern lokali tal-belt ta' Miskolc li 

jikkonċernaw l-evizzjonijiet furzati tar-Rom. Fis-26 ta' Jannar 2016 il-Kummissarju għad-

Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa bagħat ittra lill-awtoritajiet Ungeriżi biex 

jesprimi t-tħassib dwar it-trattament tar-Rom f'Miskolc. 

(49) Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2017, il-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-

Ewropa rrakkomanda li l-awtoritajiet Ungeriżi jkomplu jtejbu d-djalogu mal-komunità 
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Lhudija, biex jagħmluh sostenibbli, u biex jagħtu l-ogħla prijorità lill-ġlieda kontra l-anti-

Semitiżmu fi spazji pubbliċi, biex jagħmlu sforzi sostnuti biex jipprevjenu, jidentifikaw, 

jinvestigaw, jipprosegwixxu u jissanzjonaw b'mod effettiv l-atti kollha razzjali u motivati 

etnikament jew anti-Semitiċi, inklużi atti ta' vandaliżmu u ta' diskors ta' mibegħda, u biex 

jikkunsidraw emenda fil-liġi sabiex tiġi żgurata l-aktar protezzjoni legali possibbli 

wiesgħa kontra r-reati razzisti.  

(50) Fl-osservazzjonijiet konklużivi tal-5 ta' April 2018, il-Kumitat għad-Drittijiet tal-

Bniedem tan-NU esprima tħassib dwar rapporti li l-komunità Rom qed tkompli ssofri 

minn diskriminazzjoni u esklużjoni mifruxa, qgħad, u segregazzjoni fl-akkomodazzjoni u 

fl-edukazzjoni. Huwa mħasseb b'mod partikolari li, minkejja l-Att dwar l-Edukazzjoni 

Pubblika, is-segregazzjoni fl-iskejjel, b'mod speċjali fl-iskejjel tal-knisja u privati, għadha 

prevalenti u n-numru ta' tfal Rom imqiegħda fi skejjel għal tfal b'diżabilità ħafifa għadu 

għoli b'mod sproporzjonat. Semma wkoll it-tħassib dwar il-prevalenza ta' reati ta' 

mibegħda u dwar diskors ta' mibegħda fid-diskors politiku, fil-midja u fuq l-internet 

immirat lejn il-minoranzi, b'mod partikolari r-Rom, il-Musulmani, il-migranti u r-rifuġjati, 

inkluż fil-kuntest ta' kampanji sponsorjati mill-gvern. Il-Kumitat esprima t-tħassib tiegħu 

dwar il-prevalenza ta' sterjotipi anti-Semitiċi. Il-Kumitat innota wkoll bi tħassib l-

allegazzjonijiet li n-numru ta' reati ta' mibegħda rreġistrati huwa estremament baxx 

għaliex il-pulizija spiss jonqsu milli jinvestigaw u jipprosegwixxu allegazzjonijiet 

kredibbli ta' reati ta' mibegħda u ta' diskors ta' mibegħda kriminali. Finalment, il-Kumitat 

kien imħasseb dwar rapporti ta' prattika persistenti ta' tfassil ta' profil razzjali tar-Rom 

mill-pulizija. 

Id-drittijiet fundamentali tal-migranti, ta' dawk li jfittxu l-asil u tar-rifuġjati 

(51) Fit-3 ta' Lulju 2015, il-Kummissarju Għoli tan-NU għar-Rifuġjati esprima tħassib 

dwar il-proċedura rapida għall-emendi fil-liġi tal-asil. Fis-17 ta' Settembru 2015, il-

Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem esprima l-opinjoni tiegħu li l-

Ungerija kisret il-liġi internazzjonali bil-mod kif trattat lir-rifuġjati u lill-migranti. Fis-

27 ta' Novembru 2015, il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa 

għamel dikjarazzjoni li r-reazzjoni tal-Ungerija għall-isfida tar-rifuġjati kienet qed tmur 

kontra d-drittijiet tal-bniedem. Fil-21 ta' Diċembru 2015, il-Kummissarju Għoli tan-NU 

għar-Rifuġjati, il-Kunsill tal-Ewropa u l-Uffiċċju tal-OSKE għall-Istituzzjonijiet 

Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem ħeġġew lill-Ungerija toqgħod lura minn politiki u 

prattiki li jippromwovu l-intolleranza u l-biża' u li jistimulaw il-ksenofobija kontra r-

rifuġjati u l-migranti. Fis-6 ta' Ġunju 2016, il-Kummissarju Għoli tan-NU għar-Rifuġjati 

esprima tħassib dwar in-numru dejjem jiżdied ta' allegazzjonijiet ta' abbuż fl-Ungerija 

mill-awtoritajiet tal-fruntiera kontra dawk li jfittxu l-asil u l-migranti, u dwar il-miżuri tal-

fruntiera u leġiżlattivi ristrettivi usa', inkluż l-aċċess għall-proċeduri ta' asil. 

(52) Fit-3 ta' Lulju 2014, il-Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar id-Detenzjoni Arbitrarja indika 

li s-sitwazzjoni ta' dawk li jfittxu l-asil u tal-migranti f'sitwazzjonijiet irregolari teħtieġ 

titjib robust u attenzjoni biex jiġi żgurat li ma jkunx hemm deprivazzjoni arbitrarja tal-
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libertà. Tħassib simili dwar id-detenzjoni, b'mod partikolari tal-minorenni mhux 

akkumpanjati, kien kondiviż mill-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-

Ewropa fir-rapport li segwa ż-żjara tiegħu fl-Ungerija, li ġie ppubblikat fis-

16 ta' Diċembru 2014. Bejn il-21 u s-27 ta' Ottubru 2015 il-Kumitat Ewropew għall-

Prevenzjoni tat-Tortura u ta' Trattament jew Kastig Inuman jew Degradanti (CPT) żar l-

Ungerija u indika fir-rapport tiegħu numru konsiderevoli ta' allegazzjonijiet minn ċittadini 

barranin (inklużi minorenni mhux akkumpanjati) li kienu soġġetti għal trattament fiżiku 

ħażin mill-uffiċjali tal-pulizija u mill-gwardji armati li jaħdmu fil-faċilitajiet tal-

immigrazzjoni jew ta' detenzjoni għal dawk li jfittxu l-asil. Fis-7 ta' Marzu 2017, il-

Kummissarju Għoli tan-NU għar-Rifuġjati esprima t-tħassib tiegħu dwar liġi ġdida li 

vvota dwarha l-Parlament Ungeriż li tipprevedi d-detenzjoni obbligatorja ta' dawk kollha 

li jfittxu l-asil, inklużi t-tfal, għat-tul kollu tal-proċedura ta' asil. Fit-8 ta' Marzu 2017, il-

Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa ħareġ dikjarazzjoni li 

b'mod simili tesprimi t-tħassib tiegħu dwar dik il-liġi. Fil-31 ta' Marzu 2017, is-

Sottokumitat tan-NU dwar il-Prevenzjoni tat-Tortura ħeġġeġ lill-Ungerija tindirizza 

immedjatament l-użu eċċessiv tad-detenzjoni. 

(53) Bejn it-12 u s-16 ta' Ġunju 2017, ir-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tal-

Kunsill tal-Ewropa dwar il-migrazzjoni u r-rifuġjati żar is-Serbja u żewġ żoni ta' tranżitu 

fl-Ungerija. Fir-rapport tiegħu, ir-Rappreżentant Speċjali għamel bosta 

rakkomandazzjonijiet, inkluża talba lill-awtoritajiet Ungeriżi biex jieħdu l-miżuri 

meħtieġa, inkluż billi jirrevedu l-qafas leġiżlattiv rilevanti u jibdlu l-prattiki rilevanti, biex 

jiżguraw li ċ-ċittadini barranin kollha li jaslu fil-fruntiera jew li jkunu fuq territorju 

Ungeriż ma jiġux skoraġġuti milli jagħmlu applikazzjoni għall-protezzjoni 

internazzjonali. Bejn il-5 u s-7 ta' Lulju delegazzjoni tal-Kumitat ta' Lanzarote tal-Kunsill 

tal-Ewropa (il-Kumitat tal-Partijiet għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-

protezzjoni tat-tfal kontra l-isfruttament u l-abbuż sesswali) żar ukoll żewġ żoni ta' 

tranżitu u għamel numru ta' rakkomandazzjonijiet, inkluża talba biex il-persuni kollha taħt 

l-età ta' 18-il sena jiġu ttrattati bħala tfal mingħajr diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-età 

tagħhom, biex jiġi żgurat li t-tfal kollha taħt il-ġurisdizzjoni Ungeriża jkunu protetti mill-

isfruttament u l-abbuż sesswali, u biex b'mod sistematiku jitqiegħdu f'istituzzjonijiet 

regolari għall-protezzjoni tat-tfal sabiex jiġi evitat l-isfruttament jew l-abbuż sesswali 

possibbli kontrihom minn adulti u minn adolexxenti fiż-żoni ta' tranżitu. 

(54) Fis-sentenza tagħha tal-14 ta' Marzu 2017, Ilias and Ahmed vs l-Ungerija, il-QEDB 

sabet li kien hemm ksur tad-dritt tal-applikanti għal-libertà u għas-sigurtà. Il-QEDB sabet 

ukoll li kien hemm ksur tal-projbizzjoni tat-trattament inuman jew degradanti fir-rigward 

tal-espulsjoni tal-applikanti lejn is-Serbja, kif ukoll ksur tad-dritt għal rimedju effettiv fir-

rigward tal-kundizzjonijiet tad-detenzjoni fiż-żona ta' tranżitu ta' Röszke. Il-kawża tinsab 

attwalment pendenti quddiem l-Awla Manja tal-QEDB. 

(55) Fis-7 ta' Diċembru 2017, il-Kummissjoni ddeċidiet li tmexxi bil-proċedura ta' ksur 

kontra l-Ungerija fir-rigward tal-leġiżlazzjoni tagħha dwar l-asil billi tibgħat opinjoni 

motivata. Il-Kummissjoni tqis li l-leġiżlazzjoni Ungeriża ma tikkonformax mad-dritt tal-
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Unjoni, b'mod partikolari mad-Direttivi 2013/32/UE1, 2008/115/KE2 u 2013/33/UE3 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u ma' bosta dispożizzjonijiet tal-Karta.  

(56) Fl-osservazzjonijiet konklużivi tiegħu tal-5 ta' April 2018, il-Kumitat għad-Drittijiet 

tal-Bniedem tan-NU esprima tħassib li l-liġi Ungeriża adottata f'Marzu 2017, li tippermetti 

t-tneħħija awtomatika lejn iż-żoni ta' tranżitu tal-applikanti kollha għall-asil għall-perjodu 

tal-proċedura ta' asil tagħhom, bl-eċċezzjoni ta' tfal mhux akkumpanjati identifikati li 

huma taħt l-età ta' 14-il sena, ma tissodisfax l-istandards legali b'riżultat tal-perjodu twil u 

indefinit ta' reklużjoni permessa, in-nuqqas ta' kwalunkwe rekwiżit legali biex malajr jiġu 

eżaminati l-kundizzjonijiet speċifiċi ta' kull persuna milquta, u n-nuqqas ta' salvagwardji 

proċedurali biex b'mod sinifikanti tiġi kkontestata t-tneħħija lejn iż-żoni ta' tranżitu. Il-

Kumitat kien partikolarment imħasseb dwar ir-rapporti ta' użu estensiv ta' detenzjoni 

awtomatika tal-immigrazzjoni fil-faċilitajiet għaż-żamma fl-Ungerija u kien imħasseb li r-

restrizzjonijiet fuq il-libertà personali ntużaw bħala deterrent ġenerali kontra d-dħul 

illegali aktar milli bħala reazzjoni għad-determinazzjoni individwalizzata tar-riskju. Barra 

minn hekk, il-Kumitat kien imħasseb dwar l-allegazzjonijiet ta' kundizzjonijiet ħżiena f'xi 

faċilitajiet għaż-żamma. Innota bi tħassib il-liġi tal-push-back, li ġiet introdotta l-ewwel 

darba f'Ġunju 2016, li tippermetti l-espulsjoni sommarja mill-pulizija ta' kull min jaqsam 

il-fruntiera b'mod irregolari u jkun inżamm fit-territorju Ungeriż sa 8 kilometri mill-

fruntiera, li sussegwentement ġew estiżi għat-territorju kollu tal-Ungerija, u d-

digriet 191/2015 li jiddeżinja lis-Serbja bħala "pajjiż terz sikur" u b'hekk jippermetti l-

push-backs fil-fruntiera tal-Ungerija mas-Serbja. Il-Kumitat innota bi tħassib ir-rapporti li 

l-push-backs ġew applikati b'mod indiskriminat u li l-persuni soġġetti għal din il-miżura 

għandhom opportunità limitata ħafna biex jissottomettu applikazzjoni għal asil jew dritt ta' 

appell. Innota wkoll bi tħassib rapporti ta' espulsjonijiet kollettivi u vjolenti, inklużi 

allegazzjonijiet ta' swat qawwi, attakki mill-klieb tal-pulizija u sparar bil-balal tal-lasktu, 

li jirriżultaw f'korrimenti serji u, mill-inqas f'każ wieħed, fit-telf tal-ħajja ta' persuna li 

kienet qed tfittex asil. Kien imħasseb ukoll dwar rapporti li l-valutazzjoni tal-età tat-tfal li 

jfittxu asil u tal-minorenni mhux akkumpanjati mwettqa fiż-żoni ta' tranżitu mhijiex 

adegwata, tiddependi ħafna fuq l-eżami viżiv minn espert u mhijiex preċiża, u dwar 

rapporti li jallegaw in-nuqqas ta' aċċess adegwat minn dawn il-persuni li jfittxu asil għall-

edukazzjoni, għas-servizzi soċjali u psikoloġiċi u għall-għajnuna legali. 

Id-drittijiet soċjali 

(57) Fir-rapport tiegħu wara ż-żjara tiegħu fl-Ungerija, li ġie ppubblikat fis-

16 ta' Diċembru 2014, il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa 

indika t-tħassib tiegħu dwar miżuri meħuda biex jipprojbixxu l-irqad fit-toroq u l-

                                                 
1 Id-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni 

għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 60). 
2 Id-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar standards u 

proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment 

(ĠU L 348, 24.12.2008, p. 98). 
3 Id-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-istandards 

dwar l-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 96). 
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kostruzzjoni ta' għarajjex u għarajfiet, li fil-prattika ġew deskritti b'mod wiesa' bħala l-

kriminalizzazzjoni tal-persuni mingħajr dar. Il-Kummissarju ħeġġeġ lill-awtoritajiet 

Ungeriżi jinvestigaw il-każijiet irrapportati ta' evizzjonijiet furzati mingħajr soluzzjonijiet 

alternattivi u ta' tfal li jittieħdu mill-familji tagħhom għal raġunijiet ta' kundizzjonijiet 

soċjoekonomiċi ħżiena. Fl-osservazzjonijiet konklużivi tiegħu tal-5 ta' April 2018, il-

Kumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU esprima tħassib dwar il-leġiżlazzjoni tal-istat 

u lokali, ibbażata fuq ir-Raba' Emenda għal-Liġi Fundamentali, li tiddeżinja ħafna żoni 

pubbliċi bħala pprojbiti għall-persuni li jorqdu fit-triq u dan effettivament jikkastiga lill-

persuni mingħajr dar. 

(58) Il-Konklużjonijiet tal-2017 tal-Kumitat Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jiddikjaraw li l-

Ungerija mhix konformi mal-Karta Soċjali Ewropea għar-raġuni li dawk li jaħdmu għal 

rashom u l-ħaddiema domestiċi, kif ukoll kategoriji oħra ta' ħaddiema, mhumiex protetti 

mir-regolamenti dwar is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali, li l-miżuri meħuda biex 

inaqqsu l-mortalità materna ma kinux biżżejjed, li l-ammont minimu ta' pensjonijiet tax-

xjuħija huwa inadegwat, li l-ammont minimu ta' għajnuna għall-persuni li qed ifittxu 

impjieg huwa inadegwat, li l-perjodu massimu għall-ħlas tal-benefiċċju lill-persuni li qed 

ifittxu impjieg huwa qasir wisq u li l-ammont minimu ta' benefiċċji għar-riabilitazzjoni u 

l-invalidità, f'ċerti każijiet, huwa inadegwat. Il-Kumitat ikkonkluda wkoll li l-Ungerija 

mhijiex konformi mal-Karta Soċjali Ewropea għar-raġuni li l-livell ta' assistenza soċjali 

mħallsa lil persuna waħedha mingħajr riżorsi, inklużi persuni anzjani, mhuwiex adegwat, 

għar-raġuni li m'hemmx garanzija ta' aċċess ugwali għas-servizzi soċjali għaċ-ċittadini 

residenti b'mod legali tal-Istati Parti kollha u għar-raġuni li ma ġiex stabbilit li hemm 

provvista adegwata ta' akkomodazzjoni għall-familji vulnerabbli. 

(59) Fir-Rakkomandazzjoni tiegħu tal-11 ta' Lulju 2017 dwar il-Programm Nazzjonali ta' 

Riforma tal-2017 tal-Ungerija u permezz tal-opinjoni tal-Kunsill dwar il-Programm ta' 

Konverġenza tal-2017 tal-Ungerija, il-Kunsill indika li l-adegwatezza u l-kopertura tal-

assistenza soċjali u tal-benefiċċji tal-qgħad huma limitati, li l-perjodu tal-benefiċċji tal-

qgħad ta' 3 xhur għadu l-iqsar fl-Unjoni, taħt iż-żmien medju meħtieġ biex il-persuni li 

qed ifittxu impjieg isibu x-xogħol, u li r-riforma tal-2015 fl-assistenza soċjali ssimplifikat 

is-sistema tal-benefiċċji iżda ma tidhirx li tat garanzija ta' standard tal-għajxien uniformi u 

minimament adegwat għal dawk fil-bżonn.  

(60) Fi [...] 2018, il-Kunsill sema' lill-Ungerija skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE. 

(61) Għal dawk ir-raġunijiet, għandu jiġi determinat, skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE, li 

hemm riskju ċar ta' ksur serju mill-Ungerija tal-valuri msemmija fl-Artikolu 2 tat-TUE, 

 

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI: 

Artikolu 1 

Hemm riskju ċar ta' ksur serju mill-Ungerija tal-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni. 
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Artikolu 2 

Il-Kunsill jirrakkomanda li l-Ungerija tieħu l-azzjonijiet li ġejjin fi żmien tliet xhur minn 

notifika ta' din id-Deċiżjoni: [...] 

Artikolu 3 

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fi [...] jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha 

f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

Artikolu 4 

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Ungerija. 

 

Magħmul fi Brussell,  

 

Għall-Kunsill 

Il-President  
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NOTA SPJEGATTIVA 

Din hija l-ewwel darba sa mit-twaqqif tiegħu li l-Parlament iddeċieda li jikteb rapport li 

jinvestiga l-ħtieġa li jiskatta l-proċedura tal-Artikolu 7(1) tat-TUE. Fil-fatt, ir-rapporteur ħadet 

din l-opportunità biex tistabbilixxi l-passi meħuda biex intlaħqet il-konklużjoni li tabilħaqq 

hemm riskju ċar ta' ksur serju mill-Ungerija tal-valuri msemmija fl-Artikolu 2 tat-TUE.  

Permezz ta' hekk, ir-rapporteur tittama li tkun qed tgħin lil kollegi futuri li jistgħu jsibu 

ruħhom jiffaċċjaw kompitu simili.  

L-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-

demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-

drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi. Dawn il-valuri huma komuni għall-Istati 

Membri f'soċjetà fejn jipprevalu l-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-

ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel.  

Jekk aħna lkoll naqsmu dawn il-valuri, ikun id-dmir tagħna li nipproteġu dawn il-valuri kull 

meta jkunu fil-periklu. L-UE għandha r-responsabbiltà li tissalvagwardja l-valuri komuni 

tagħna billi tagħmel użu mill-proċess skont l-Artikolu 7 tat-TUE. L-iskop ta' dan l-Artikolu 

jikkonċerna d-dritt tal-Unjoni iżda jestendi wkoll għal żoni fejn l-Istati Membri jaġixxu b'mod 

awtonomu.  

Ir-rapporteur ħadet gwida mill-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea 

(COM(2003)606) "Rispett u promozzjoni tal-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni". Din 

tgħid li: 

"Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 7 mhuwiex ristrett għaż-żoni koperti mid-dritt tal-

Unjoni. Dan ifisser li l-Unjoni tista' taġixxi mhux biss fil-każ ta' ksur ta' valuri komuni f'dan 

il-qasam limitat iżda wkoll fil-każ ta' ksur f'żona fejn l-Istati Membri jaġixxu b'mod 

awtonomu." Il-Komunikazzjoni tkompli tgħid li: "L-Artikolu 7 għalhekk jagħti lill-Unjoni s-

setgħa ta' azzjoni li hija differenti ħafna mis-setgħa tagħha li tiżgura li l-Istati Membri 

jirrispettaw id-drittijiet fundamentali meta jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni". 

Ir-rapporteur tittama li dan jiċċara l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-rapport li tabilħaqq 

jinkludi tħassib dwar il-leġiżlazzjoni u l-prattika Ungeriżi li mhumiex direttament jew 

indirettament marbuta mal-liġi sekondarja tal-UE.  

Ir-rapport jirreferi wkoll għal każijiet li ġew indirizzati mill-Kummissjoni fi proċeduri ta' 

ksur. Għalkemm dawn il-każijiet ta' ksur jista' jkun li ngħalqu, xorta għadhom parti minn dan 

ir-rapport għaliex kellhom effett fuq l-atmosfera ġenerali fil-pajjiż. Il-leġiżlazzjoni 

individwali setgħet kienet, fil-kontenut, irrestawrata biex tirrispetta l-valuri Ewropej, iżda 

xorta saret ħsara materjali. L-effett tal-iffriżar fuq il-libertajiet fis-soċjetà ta' miżuri mwettqa u 

wara mreġġgħa lura jew imressqa 'l quddiem iżda li (sa issa) għadhom mhumiex implimentati 

huma parti innegabbli mill-analiżi skont l-Artikolu 7.  

Fl-2011, il-Parlament ħareġ l-ewwel riżoluzzjoni tiegħu li tikkonċerna d-drittijiet 

fundamentali fl-Ungerija (dak iż-żmien dwar liġi ġdida dwar il-midja). Fl-2013, ittieħed vot 
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dwar rapport elaborat "dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali: standards u prattiki fl-

Ungerija" u l-Parlament kompla jsegwi s-sitwazzjoni. Aħna komplejna nitolbu azzjoni mill-

Kunsill u mill-Kummissjoni, iżda mingħajr suċċess. Kien biss fl-2014 li l-Kummissjoni 

ppreżentat qafas li jissalvagwardja l-istat tad-dritt fl-UE. Il-bidu ta' djalogu dwar l-Istat tad-

Dritt mal-Ungerija fuq il-bażi ta' dan il-mekkaniżmu ġdid kien ikun il-ħaġa loġika li kellha 

ssir. Billi dan ma seħħx, f'Mejju 2017 il-Parlament ta struzzjonijiet lill-Kumitat għal-

Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern biex jabbozza dan ir-rapport.  

Biex wieħed jiżen dan kollu t'hawn fuq filwaqt li jipprova jinkludi oħrajn f'dan il-proċess ma 

jsirx mil-lum għal għada. L-għaġla biex jittieħed il-vot ma tkunx xierqa għall-proċess.  

Parti mill-proċess hija li jiġu organizzati seduti ta' smigħ għaċ-ċittadini Ewropej biex jifhmu 

x'inhi s-sitwazzjoni, isiru laqgħat profondi ma' shadow rapporteurs kollegi li għalihom jiġu 

mistiedna l-esperti esterni minn organizzazzjonijiet internazzjonali u Ewropej, jiġu 

kkonsultati partijiet ikkonċernati differenti, isiru żjarat fl-Istat Membru taħt skrutinju u jiġu 

mistiedna kumitati oħra tal-Parlament biex ikunu involuti u jaqsmu l-opinjonijiet tagħhom 

skont il-kompetenza esperta tagħhom.  

Wara li ngħatat il-mandat mill-plenarja tal-Parlament, ir-rapporteur kellha l-kompitu li 

twettaq analiżi profonda u segwiet dan l-approċċ elaborat. Tkellimna ma' u smajna lir-

rappreżentanti tal-Kummissjoni, l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali, il-Kummissarju 

għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Kummissjoni ta' Venezja, ir-

Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-migrazzjoni u r-

rifuġjati, il-Kumitat ta' Lanzarote, ir-rappreżentanti tal-gvern Ungeriż, varjetà ta' NGOs u 

akkademiċi fi Brussell, Strasburgu u Budapest. Bi stil trasparenti r-rapporteur qed tehmeż ma' 

dan ir-rapport il-lista tal-organizzazzjonijiet li ltqajna magħhom matul din ir-riċerka. Billi ma 

kienx hemm żjara ta' delegazzjoni uffiċjali mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u 

l-Intern, ir-rapporteur għamlet żjara hija stess. Għal proċedimenti futuri huwa rakkomandat 

ħafna li tintbagħat delegazzjoni parlamentari fl-Istat Membru kkonċernat. Wieħed bilkemm 

jista' jispjega lill-awtoritajiet u liċ-ċittadini tal-Istat Membru taħt skrutinju li l-Parlament 

jiġġudika sitwazzjoni bħala riskju ċar ta' ksur serju tal-valuri Ewropej kif minquxa fit-Trattati, 

mingħajr ma jkun għamel l-isforz ta' żjara.  

L-abbozzar tal-opinjonijiet minn kumitati parlamentari oħra jwassal għal sensibilizzazzjoni 

aħjar fost il-Membri tal-Parlament, juri r-responsabbiltà komuni u jiggarantixxi proċess aktar 

inklużiv. Ir-rapporteur għalhekk tixtieq li minn qalbha tirringrazzja lil dawk il-kumitati li qed 

jikkontribwixxu għar-rapport finali. 

Kull konsiderazzjoni li ssir hija bbażata fuq opinjonijiet maħruġa minn atturi ta' parti terza, 

spiss korpi tal-Kunsill tal-Ewropa, tan-Nazzjonijiet Uniti, tal-OSKE u minn żmien għal żmien 

tkun ibbażata fuq verdetti mill-qrati nazzjonali u internazzjonali. Għalkemm ir-rapporteur 

qiegħda fortunatament tiddependi fuq dawn l-istituzzjonijiet, dan juri n-nuqqas ta' kontinwità 

li għandha l-UE fir-riċerka, fl-analiżi u fil-pubblikazzjoni dwar il-qagħda tad-demokrazija, l-

istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri. Ir-rapporteur għalhekk 

tixtieq ittenni l-istedina ta' dan il-Parlament lill-Kummissjoni biex b'mod urġenti tistabbilixxi 
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mekkaniżmu tal-UE dwar id-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali u 

tużah.  

Il-kostruzzjonijiet istituzzjonali, madankollu, qatt mhu se jirnexxielhom meta jkun hemm 

nuqqas ta' rieda politika. L-Unjoni Ewropea hija proġett mibni fuq valuri komuni u fuq is-

solidarjetà. L-istorja Ewropea kienet waħda vjolenti u d-drittijiet tal-persuni spiss intrifsu 

għall-hekk imsejjaħ ġid aħħari.  Qed ngħixu 73 sena wara t-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija u 

29 sena wara l-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin. Iż-żewġ esperjenzi huma minquxa fil-memorja 

kollettiva tagħna.  

Huwa dak il-fehim tal-passat li ispira l-preambolu tat-TUE: Aħna niġu "ispirati mill-wirt 

kulturali, religjuż u umanista tal-Ewropa, li minnu żviluppaw il-valuri universali tad-drittijiet 

invjolabbli u inaljenabbli tal-bniedem, kif ukoll il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, u l-

istat tad-dritt, ifakkru l-importanza storika li jtemmu l-qasma tal-kontinent Ewropew u l-

ħtieġa li jiġu stabbiliti sisien sodi għall-bini tal-Ewropa tal-ġejjieni, jikkonfermaw ir-rabta 

tagħhom mal-prinċipji tal-libertà, demokrazija u rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem u l-

libertajiet fundamentali u lejn l-istat tad-dritt."  

Il-mexxejja li huma responsabbli jqisu dak il-wirt u jaġixxu kif xieraq. Il-ħbieb tal-qalb ma 

joqogħdux lura milli jgħidu lil xulxin il-verità li tista' tweġġa'.  

Abbażi tal-proċess deskritt hawn fuq, ir-rapporteur tara l-ħtieġa li titlob lill-Kunsill iressaq 

miżuri xierqa għar-restawr tad-demokrazija inklużiva, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet 

fundamentali fl-Ungerija.  
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ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI 
LI MINGĦANDHOM IR-RAPPORTEUR IRĊEVIET KONTRIBUT 

Il-lista li ġejja hija mfassla fuq bażi purament volontarja taħt ir-responsabbiltà esklużiva tar-

rapporteur. Ir-rapporteur irċeviet kontribut mill-entitajiet jew il-persuni li ġejjin fit-tħejjija tal-

abbozz ta' rapport: 

Entità u/jew persuna 

Amnesty International 

ANKH 

atlatszo.hu 

A Varos Mindenkie  

Ċentru għad-Drittijiet Fundamentali 

Università tal-Ewropa Ċentrali 

Unjoni tal-Libertajiet Ċivili għall-Ewropa 

Kunsill tal-Ewropa, Uffiċċju tal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem 

Kunsill tal-Ewropa, Segretarju Ġenerali  

Kunsill tal-Ewropa, Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali dwar il-migrazzjoni u r-

rifuġjati 

Kummissjoni ta' Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa 

Kumitat ta' Lanzarote tal-Kunsill tal-Ewropa  

Fakultà tal-Liġi ELTE 

Il-Kummissjoni Ewropea 

Istitut Universitarju Ewropew, Skola ta' Governanza Transnazzjonali 

FIDH Federazzjoni Internazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem  

Freedom House 

Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali  

Soċjetà Háttér 

Ambaxxatur Ungeriż Rappreżentanza Permanenti Straordinarja u Plenipotenzjarja għall-UE 

Ministru Ungeriż tal-Affarijiet Barranin 

Ministru Ungeriż tal-Istat għall-Affarijiet tal-Parlament 

Uffiċjali tal-gvern Ungeriż fiż-Żona ta' Tranżitu ta' Röszke 

Unjoni tal-Libertajiet Ċivili Ungeriża 

Kumitat Ungeriż ta' Helsinki 

Assoċjazzjoni Idetartozunk  

K-monitor 

Menedek 

Osservatorju tal-Midja ta' Mertek 

Università ta' Middlesex 

MigSzol Grupp ta' Solidarjetà mal-Migranti tal-Ungerija  

MUOSZ Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Ġurnalisti Ungeriżi 

Nepszabadsag 

OLAF Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 

Istitut tal-Politika Ewropea tas-Soċjetà Miftuħa 

Istitut tal-Kapital Politiku 
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Università ta' Princeton 

Reporters mingħajr Fruntieri 

Uffiċċju tal-Inizjattivi għar-Rom fl-Istitut tas-Soċjetà Miftuħa 

Roma Lightbringers program  

Netwerk tal-medjaturi għar-Rom 

Ċentru Stampa għar-Rom 

Grupp RTL 

Transparency International 

Transvanilla Transgender Association 

UNHCR 

Università ta' Pecs 

444.hu 

 


