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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku wzywającego Radę do stwierdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu 

o Unii Europejskiej, istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry 

wartości, na których opiera się Unia  

(2017/2131(INL)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 2 i art. 7 ust. 1, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie sytuacji na Węgrzech1, 

– uwzględniając swoje rezolucje z dni: 16 grudnia 2015 r.2 i 10 czerwca 2015 r.3 w 

sprawie sytuacji na Węgrzech, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw 

podstawowych: standardy i praktyki na Węgrzech (zgodnie z rezolucją Parlamentu 

Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r.)4, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ostatnich wydarzeń 

politycznych na Węgrzech5, a także z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustawy 

medialnej na Węgrzech6, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2016 r. zawierającą zalecenia dla 

Komisji w kwestii utworzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, 

praworządności i praw podstawowych7, 

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie 

komunikatu Komisji dotyczącego art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej: Poszanowanie i 

promocja wartości, na których opiera się Unia8, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 15 października 2003 r. do Rady i Parlamentu 

Europejskiego w sprawie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej – Poszanowanie i promocja 

wartości, na których opiera się Unia9,  

– uwzględniając art. 45, 52 i 83 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Kultury i 

Edukacji, Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz Komisji Praw Kobiet i 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0216. 
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0461. 
3 Dz.U. C 407 z 4.11.2016, s. 46. 
4 Dz.U. C 75 z 26.2.2016, s. 52. 
5 Dz.U. C 249 E z 30.8.2013, s. 27. 
6 Dz.U. C 199 E z 7.7.2012, s. 154. 
7 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0409. 
8 Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, s. 408. 
9 COM(2003)0606. 
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Równouprawnienia (A8-0000/2018), 

A. mając na uwadze, że Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby 

ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności, jak również poszanowania 

praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, zgodnie z art. 2 Traktatu 

o Unii Europejskiej (TUE), oraz mając na uwadze, że wartości te, które są wspólne dla 

państw członkowskich, stanowią podstawę praw, z których korzystają osoby 

mieszkające w Unii; 

B. mając na uwadze, że wszelkie wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez państwo 

członkowskie wartości zapisanych w art. 2 TUE nie dotyczy wyłącznie danego państwa 

członkowskiego, w którym występuje ryzyko, ale wywiera wpływ na charakter samej 

Unii i prawa obywateli;  

C. mając na uwadze, że art. 7 TUE nie ogranicza się do obszarów objętych prawem Unii 

oraz mając na uwadze, że Unia może ocenić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego 

naruszenia wspólnych wartości w obszarach leżących w kompetencjach państw 

członkowskich; 

D. mając na uwadze, że pomimo wielokrotnych wezwań kierowanych przez Parlament 

Europejski do władz węgierskich dotyczących przyjęcia koniecznych środków w celu 

zapewnienia pełnego poszanowania wartości Unii na Węgrzech, problem nie został 

rozwiązany i nadal występuje wiele powodów do niepokoju; 

1. stwierdza, że obawy Parlamentu dotyczą następujących kwestii: 

 (1) funkcjonowania systemu konstytucyjnego; 

(2) niezależności sądownictwa i innych instytucji; 

(3) korupcji i konfliktów interesów; 

(4) ochrony prywatności oraz ochrony danych; 

(5) wolności wypowiedzi; 

(6) wolności nauki; 

(7) wolności religii; 

(8) wolności zrzeszania się; 

(9) prawa do równego traktowania; 

(10) praw osób należących do mniejszości, w tym Romów i Żydów; 

(11) praw podstawowych migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców; 

(12) praw socjalnych; 

2. uważa, że fakty i tendencje, o których mowa w załączniku do niniejszej rezolucji, 
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łącznie stanowią systemowe zagrożenie dla demokracji, praworządności i praw 

podstawowych na Węgrzech oraz stwarzają wyraźne ryzyko poważnego naruszenia 

wartości, o których mowa w art. 2 TUE;  

3. przedkłada w związku z tym Radzie, zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE, niniejszy uzasadniony 

wniosek, w którym wzywa Radę do stwierdzenia istnienia wyraźnego ryzyka 

poważnego naruszenia przez Węgry wartości, o których mowa w art. 2 TUE, i 

skierowania do Węgier odpowiednich zaleceń w tym względzie;  

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i 

uzasadnionego wniosku dotyczącego decyzji Rady zawartego w załączniku Komisji i 

Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
 

Wniosek 

Decyzja Rady 

w sprawie stwierdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, istnienia 

wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się 

Unia 

 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 7 ust. 1, 

uwzględniając uzasadniony wniosek Parlamentu Europejskiego, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

 

a także mając na uwadze, co następuje: 

 

(1) Unia Europejska opiera się na wspólnych dla wszystkich państw członkowskich 

wartościach, o których mowa w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i do których 

należy poszanowanie demokracji, praworządności i praw człowieka. 

(2) W swoim uzasadnionym wniosku Parlament Europejski wyraził zaniepokojenie sytuacją 

na Węgrzech. W szczególności główne obawy dotyczą funkcjonowania systemu 

konstytucyjnego, niezależności sądownictwa i innych instytucji, korupcji i konfliktów 

interesów, ochrony prywatności oraz ochrony danych, wolności wypowiedzi, wolności 

nauki, wolności religii, wolności zrzeszania się, prawa do równego traktowania, praw 

osób należących do mniejszości, w tym Romów i Żydów, praw podstawowych 

migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców oraz praw socjalnych. 

(3) Parlament Europejski odnotował także, że władze węgierskie wielokrotnie nie 

podejmowały działań zalecanych w poprzednich rezolucjach. 

(4) W rezolucji z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie sytuacji na Węgrzech Parlament Europejski 

stwierdził, że obecna sytuacja na Węgrzech jednoznacznie grozi poważnym naruszeniem 

wartości, o których mowa w art. 2 TUE. 

(5) Liczne podmioty na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym wielokrotnie 

wyrażały głębokie zaniepokojenie stanem demokracji, praworządności i praw 
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podstawowych na Węgrzech, łącznie z instytucjami i organami Unii, Radą Europy, 

Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Organizacją Narodów 

Zjednoczonych (ONZ) oraz wieloma organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. 

Funkcjonowanie systemu konstytucyjnego 

(6) Od czasu przyjęcia i wejścia w życie w styczniu 2012 r. konstytucja Węgier („ustawa 

zasadnicza”) została zmieniona sześć razy. Komisja Wenecka kilkakrotnie wyraziła 

zaniepokojenie procesem tworzenia konstytucji na Węgrzech, zarówno w odniesieniu do 

ustawy zasadniczej, jak i zmian do niej. Krytyka skupiała się na braku przejrzystości 

procesu, niewystarczającym zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego, braku 

prawdziwych konsultacji, zagrożeniu dla rozdziału władzy oraz osłabieniu krajowego 

mechanizmu kontroli i równowagi.  

(7) W wyniku reformy konstytucyjnej zostały ograniczone kompetencje węgierskiego 

Trybunału Konstytucyjnego, w tym w odniesieniu do kwestii budżetowych, zniesienia 

actio popularis, możliwości powołania się przez Trybunał na swoje orzecznictwo sprzed 

dnia 1 stycznia 2012 r. oraz ograniczenia możliwości badania przez Trybunał 

konstytucyjności zmian do ustawy zasadniczej oprócz zmian o charakterze wyłącznie 

proceduralnym. Komisja Wenecka wyraziła poważne obawy dotyczące tych ograniczeń i 

procedury powoływania sędziów i w swojej opinii w sprawie ustawy CLI z 2011 r. o 

Trybunale Konstytucyjnym Węgier przyjętej w dniu 19 czerwca 2012 r. oraz w swojej 

opinii w sprawie czwartej poprawki do ustawy zasadniczej Węgier przyjętej w dniu 17 

czerwca 2013 r. przedstawiła zalecenia dla władz węgierskich w celu zapewnienia 

koniecznych mechanizmów kontroli i równowagi.  

(8) W uwagach końcowych z dnia 5 kwietnia 2018 r. Komitet Praw Człowieka ONZ wyraził 

obawy, że obecna procedura skargi konstytucyjnej stwarza bardziej ograniczony dostęp 

do Trybunału Konstytucyjnego, nie przewiduje terminu przeprowadzenia przeglądu 

konstytucyjnego i nie ma skutku zawieszającego względem kwestionowanego 

ustawodawstwa. Wspomniał także, że przepisy nowej ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym osłabiają bezpieczeństwo kadencji sędziów oraz zwiększają wpływ 

wywierany przez rząd na skład i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego przez 

zmianę procedury powoływania sędziów, liczby sędziów w Trybunale i ich wieku 

emerytalnego. Komitet wyraził także zaniepokojenie ograniczeniem kompetencji i 

uprawnień Trybunału Konstytucyjnego w zakresie przeglądu ustawodawstwa mającego 

wpływ na kwestie budżetowe. 

(9) W oświadczeniu przyjętym w dniu 9 kwietnia 2018 r. ograniczona misja obserwacji 

wyborów Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE stwierdziła, że 

wybory parlamentarne w 2018 r. charakteryzowały się wszechobecnym pokrywaniem się 

zasobów państwa z zasobami partii rządzącej, podważając zdolność kandydatów do 

konkurowania ze sobą na równych warunkach. Wyborcy dysponowali różnorodnymi 

opcjami politycznymi, ale zastraszająca i ksenofobiczna retoryka, stronniczość mediów i 

nieprzejrzyste finansowanie kampanii ograniczyły przestrzeń dla prawdziwej debaty 
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publicznej, utrudniając wyborcom dokonanie w pełni świadomego wyboru. Misja 

wyraziła także zaniepokojenie wytyczaniem granic jednomandatowych okręgów 

wyborczych. Podobne obawy zostały wyrażone we wspólnej opinii z dnia 18 czerwca 

2012 r. przyjętej przez Komisję Wenecką i Radę na rzecz Demokratycznych Wyborów w 

sprawie ustawy o wyborach posłów do Parlamentu Węgier. 

(10) W ostatnich latach rząd Węgier na szeroką skalę stosował konsultacje krajowe. W 

dniu 27 kwietnia 2017 r. Komisja wskazała, że konsultacje krajowe „Zatrzymajmy 

Brukselę” zawierały kilka stwierdzeń i zarzutów, które nie były zgodnie ze stanem 

faktycznym lub były bardzo mylące. Niemniej jednak rząd Węgier korzystał później z 

podobnych konsultacji. 

Niezależność sądownictwa i innych instytucji 

(11) W wyniku szeroko zakrojonych zmian ram prawnych uchwalonych w 2011 r. 

administracja sądowa stała się bardziej scentralizowana, a przewodniczącemu nowo 

utworzonego Krajowego Biura Sądownictwa przyznano rozległe uprawnienia. Komisja 

Wenecka skrytykowała te rozległe uprawnienia w swojej opinii w sprawie ustawy nr 

CLXII z 2011 r. o statusie prawnym i wynagrodzeniach sędziów oraz ustawy nr CLXI z 

2011 r. o organizacji i administracji sądów na Węgrzech, przyjętej w dniu 19 marca 2012 

r., a także w opinii w sprawie ustaw kardynalnych o sądownictwie, przyjętej w dniu 15 

października 2012 r. Podobne obawy zgłosili specjalny sprawozdawca ONZ ds. 

niezależności sędziów i prawników w dniach 29 lutego 2012 r. i 3 lipca 2013 r., a także 

Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) w swoim sprawozdaniu przyjętym w dniu 

27 marca 2015 r. Wszystkie te podmioty podkreśliły potrzebę wzmocnienia roli organu 

kolegialnego, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, jako instancji nadzoru, ponieważ 

przewodniczący Krajowego Biura Sądownictwa, który jest wybierany przez węgierski 

Parlament, nie może być uznawany za organ samorządu sądowego. Zgodnie z zaleceniami 

międzynarodowymi status przewodniczącego Krajowego Biura Sądownictwa został 

zmieniony, a jego uprawnienia zostały ograniczone w celu zapewnienia lepszej 

równowagi między przewodniczącym a Krajowym Biurem Sądownictwa. 

(12) Od 2012 r. Węgry podejmowały pozytywne działania w celu przekazania pewnych 

funkcji przewodniczącego Krajowego Biura Sądownictwa Krajowej Radzie Sądownictwa 

w dążeniu do zapewnienia większej równowagi między tymi dwoma organami. 

Wymagane są jednak jeszcze dalsze postępy. W swoim sprawozdaniu przyjętym w dniu 

27 marca 2015 r. GRECO domagała się zminimalizowania potencjalnego ryzyka 

podejmowania uznaniowych decyzji przez przewodniczącego Krajowego Biura 

Sądownictwa. Przewodniczący Krajowego Biura Sądownictwa jest między innymi 

upoważniony do przenoszenia i przydzielania sędziów oraz odgrywa rolę w obszarze 

dyscypliny sądowej. Przewodniczący Krajowego Biura Sądownictwa przedstawia także 

zalecenie prezydentowi Węgier dotyczące powoływania lub odwoływania kierowników 

sądów, w tym przewodniczących i wiceprzewodniczących sądów apelacyjnych. GRECO z 
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zadowoleniem przyjęła niedawno przyjęty kodeks etyki sędziów, ale stwierdziła, że mógł 

on być bardziej czytelny i powiązany z doskonaleniem zawodowym. 

(13) W następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał 

Sprawiedliwości”) z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie C-286/12, Komisja przeciwko 

Węgrom1, który stwierdził, że Węgry uchybiły swoim zobowiązaniom wynikającym z 

prawa Unii w ten sposób, że przyjęły uregulowanie krajowe, na mocy którego stosunki 

służbowe sędziów, prokuratorów i notariuszy ustają obligatoryjnie z osiągnięciem przez 

nich wieku 62 lat, węgierski Parlament przyjął ustawę XX z 2013 r., która przewidywała, 

że w okresie dziesięciu lat wiek emerytalny sędziów ma być stopniowo obniżany do 65. 

roku życia, oraz ustanowiła kryteria przywrócenia na stanowisko lub rekompensaty. W 

swoim sprawozdaniu z października 2015 r. Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Prawników stwierdził, że większość usuniętych sędziów nie wróciła na 

swoje pierwotne stanowiska. 

(14) W wyroku z dnia 16 lipca 2015 r., Gaszó przeciwko Węgrom, Europejski Trybunał 

Praw Człowieka orzekł, że doszło do naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego 

oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego. Europejski Trybunał Praw Człowieka 

doszedł do wniosku, że naruszenia wynikały z praktyki, zgodnie z którą Węgry 

wielokrotnie nie gwarantowały ukończenia postępowania dotyczącego określania praw i 

obowiązków obywatelskich w rozsądnych ramach czasowych oraz nie przyjmowały 

środków umożliwiających wnioskodawcom ubieganie się o rekompensatę z tytułu 

nadmiernie przedłużających się postępowań cywilnych na szczeblu krajowym. Nadal 

oczekiwane jest wykonanie tego wyroku. 

(15) W wyroku z dnia 23 czerwca 2016 r., Baka przeciwko Węgrom, Europejski Trybunał 

Praw Człowieka orzekł, że doszło do naruszenia prawa do dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości oraz wolności wypowiedzi Andrása Baki, który został wybrany na 

przewodniczącego Sądu Najwyższego na sześcioletnią kadencję w czerwcu 2009 r., ale 

utracił to stanowisko zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy zasadniczej, 

przewidującymi, że następcą prawnym Sądu Najwyższego będzie Kúria. Nadal 

oczekiwane jest wykonanie tego wyroku, gdyż rząd Węgier zaprzecza, aby istniała 

potrzeba przyjęcia środków w celu zapobiegania dalszemu przedwczesnemu usuwaniu 

sędziów na tych samych podstawach, chroniąc wszelkie nadużycia w tym względzie. 

(16) W dniu 29 września 2008 r. András Jóri został powołany na stanowisko Inspektora 

Ochrony Danych na sześcioletnią kadencję. Węgierski Parlament, ze skutkiem na dzień 1 

stycznia 2012 r., zdecydował jednak o zreformowaniu systemu ochrony danych i 

zastąpieniu inspektora krajowym organem ds. ochrony danych i swobodnego dostępu do 

informacji. András Jóri musiał opuścić urząd przed upływem pełnej kadencji. W dniu 8 

kwietnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że niezależność organów nadzoru 

koniecznie obejmuje obowiązek umożliwienia im pełnienia funkcji przez całą kadencję 

                                                 
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2012 r., Komisja przeciwko Węgrom, C-286/12, 

ECLI:EU:C:2012:687. 
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oraz że Węgry nie wypełniły swoich obowiązków na mocy dyrektywy 95/46/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady1. 

(17) W swojej opinii przyjętej w dniu 19 czerwca 2012 r. w sprawie ustawy CLXIII z 2011 

r. o prokuraturze oraz ustawy CLXIV z 2011 r. o statusie prokuratora generalnego, 

prokuratorów i innych pracowników prokuratury oraz karierze prokuratorskiej na 

Węgrzech Komisja Wenecka stwierdziła kilka niedociągnięć. W swoim sprawozdaniu 

przyjętym w dniu 27 marca 2015 r. GRECO wezwała władze węgierskie do podjęcia 

dodatkowych kroków w celu zapobiegania nadużyciom i zwiększenia niezależności 

prokuratury między innymi dzięki usunięciu możliwości ponownego wyboru prokuratora 

generalnego. Ponadto GRECO domagała się zwiększenia przejrzystości postępowań 

dyscyplinarnych wobec zwykłych prokuratorów oraz oparcia przekazywania spraw 

między prokuratorami na rygorystycznych kryteriach prawnych i uzasadnieniach.  

Korupcja i konflikty interesów 

(18) W swoim sprawozdaniu przyjętym w dniu 27 marca 2015 r. GRECO wezwała do 

ustanowienia kodeksów postępowania dla posłów do węgierskiego Parlamentu 

dotyczących przypadków konfliktów interesów. Ponadto posłowie powinni być także 

zobligowani do zgłaszania konfliktów interesów w sposób doraźny, czemu powinien 

towarzyszyć bardziej zdecydowany obowiązek ujawniania informacji majątkowych. 

Powinny temu towarzyszyć także przepisy przewidujące kary za ujawnianie 

nieprawdziwych informacji majątkowych. 

(19) W oświadczeniu przyjętym w dniu 9 kwietnia 2018 r. ograniczona misja obserwacji 

wyborów Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE stwierdziła, że 

ograniczone monitorowanie wydatków kampanii oraz brak dokładnych sprawozdań na 

temat źródeł funduszy kampanii zmniejszają przejrzystość finansów kampanii i zdolność 

wyborców do podejmowania świadomych wyborów, co stoi w sprzeczności z 

zobowiązaniami podjętymi w ramach OBWE i normami międzynarodowymi. 

(20) W dniu 7 grudnia 2016 r. Komitet Sterujący Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu 

otrzymał pismo od rządu Węgier ogłaszające natychmiastowe wycofanie się z 

partnerstwa. Rząd Węgier był poddawany przeglądowi przez Partnerstwo na rzecz 

Otwartego Rządu od lipca 2015 r. w odniesieniu do obaw zgłaszanych przez organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego dotyczących przestrzeni, w której mogą one prowadzić 

działalność w kraju. 

Ochrona prywatności oraz ochrona danych 

(21) W wyroku z dnia 12 stycznia 2016 r., Szabó i Vissy przeciwko Węgrom, Europejski 

Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że doszło do naruszenia prawa do poszanowania 

                                                 
1 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 

281 z 23.11.1995, s. 31). 
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życia prywatnego z racji niewystarczających gwarancji prawnych wobec bezprawnego 

tajnego nadzoru do celów bezpieczeństwa narodowego, w tym związanego z 

korzystaniem ze środków telekomunikacyjnych. Wymagana jest zmiana odpowiedniego 

ustawodawstwa jako środka ogólnego. Nadal oczekiwane jest w związku z tym 

wykonanie tego wyroku. 

(22) W uwagach końcowych z dnia 5 kwietnia 2018 r. Komitet Praw Człowieka ONZ 

wyraził obawy, że węgierskie ramy prawne w sprawie tajnego nadzoru do celów 

bezpieczeństwa narodowego umożliwiają masowe przechwytywanie przekazów 

telekomunikacyjnych oraz zawierają niewystarczające zabezpieczenia przeciwko 

arbitralnej ingerencji w prawo do prywatności. Wyraził także zaniepokojenie brakiem 

przepisów zapewniających skuteczne środki odwoławcze w przypadkach nadużyć oraz jak 

najszybsze powiadamianie danej osoby, bez uszczerbku dla celu ograniczenia, po 

zakończeniu obowiązywania środka nadzoru.  

Wolność wypowiedzi 

(23) W dniu 22 czerwca 2015 r. Komisja Wenecka przyjęła opinię w sprawie 

ustawodawstwa dotyczącego mediów (ustawa CLXXXV o usługach medialnych i 

środkach masowego przekazu, ustawa CIV o wolności prasy oraz przepisy w sprawie 

opodatkowania dochodów z reklam w środkach masowego przekazu) na Węgrzech, w 

której domagała się wprowadzenia kilku zmian w ustawie o prasie i ustawie o mediach, w 

szczególności w odniesieniu do definicji „nielegalnych treści medialnych”, ujawniania 

źródeł dziennikarskich i kar wobec środków masowego przekazu. Podobne obawy 

wyrażono w analizie zleconej przez Biuro Przedstawiciela OBWE ds. Wolności Mediów 

w lutym 2011 r., opinii byłego Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie 

ustawodawstwa dotyczącego mediów na Węgrzech w świetle norm wolności mediów 

Rady Europy z dnia 25 lutego 2011 r., a także w ekspertyzie specjalistów Rady Europy w 

sprawie ustawodawstwa dotyczącego mediów na Węgrzech z dnia 11 maja 2012 r. Obawy 

te wyraził także Komisarz Praw Człowieka Rady Europy w sprawozdaniu opracowanym 

w następstwie jego wizyty na Węgrzech, które zostało opublikowane w dniu 16 grudnia 

2014 r. Komisarz wspomniał także o kwestiach koncentracji własności mediów i 

autocenzury oraz wskazał, że należy uchylić ramy prawne kryminalizujące zniesławienie. 

(24) W swojej opinii z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustawodawstwa dotyczącego 

mediów Komisja Wenecka nalegała na konieczność zmiany przepisów regulujących 

wybór członków Rady ds. Mediów w celu zapewnienia sprawiedliwej reprezentacji 

istotnych pod względem społecznym grup politycznych i innych oraz stwierdziła, że 

należy ponownie przeanalizować metodę powoływania i pozycję przewodniczącego Rady 

ds. Mediów lub przewodniczącego Urzędu ds. Mediów w celu ograniczenia koncentracji 

władzy i zagwarantowania neutralności politycznej; zgodnie z tymi zasadami należy także 

zreformować Radę Nadzorczą. Komisja Wenecka zaleciła także decentralizację 

zarządzania dostawcami mediów publicznych, oraz by krajowa agencja informacyjna nie 

była wyłącznym dostawcą informacji dla publicznych dostawców usług medialnych. 
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Podobne obawy wyrażono w analizie zleconej przez Biuro Przedstawiciela OBWE ds. 

Wolności Mediów w lutym 2011 r., opinii byłego Komisarza Praw Człowieka Rady 

Europy w sprawie ustawodawstwa dotyczącego mediów na Węgrzech w świetle norm 

wolności mediów Rady Europy z dnia 25 lutego 2011 r., a także w ekspertyzie 

specjalistów Rady Europy w sprawie ustawodawstwa dotyczącego mediów na Węgrzech 

z dnia 11 maja 2012 r. Obawy te wyraził także Komisarz Praw Człowieka Rady Europy w 

sprawozdaniu opracowanym w następstwie jego wizyty na Węgrzech, które zostało 

opublikowane w dniu 16 grudnia 2014 r.  

(25) W dniu 18 października 2012 r. Komisja Wenecka przyjęła opinię w sprawie ustawy 

CXII z 2011 r. o samostanowieniu w dziedzinie informacji i wolności informacji na 

Węgrzech. Pomimo ogólnej pozytywnej oceny Komisja Wenecka zidentyfikowała 

potrzebę dalszej poprawy. W następstwie kolejnych zmian ustawodawstwa prawo do 

dostępu do informacji rządowych zostało jednak w istotny sposób dodatkowo 

ograniczone. Zmiany te zostały skrytykowane w analizie zleconej przez Biuro 

Przedstawiciela OBWE ds. Wolności Mediów w marcu 2016 r. 

(26) W oświadczeniu przyjętym w dniu 9 kwietnia 2018 r. ograniczona misja obserwacji 

wyborów Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE na węgierskie 

wybory parlamentarne w 2018 r. stwierdziła, że dostęp do informacji, a także wolność 

mediów i wolność zrzeszania się były ograniczone, w tym przez niedawne zmiany 

prawne, oraz że przekaz medialny na temat kampanii był szczegółowy, lecz bardzo 

spolaryzowany i pozbawiony krytycznej analizy. Zauważyła ponadto, że upolitycznienie 

własności, powiązane z restrykcyjnymi ramami prawnymi, wywiera negatywny wpływ na 

swobodę dziennikarską, utrudniając dostęp wyborców do pluralistycznych informacji. 

(27) W uwagach końcowych z dnia 5 kwietnia 2018 r. Komitet Praw Człowieka ONZ 

wyraził obawy dotyczące przepisów i praktyk w obszarze mediów na Węgrzech, które 

ograniczają wolność opinii i wolność wypowiedzi. Wyraził zaniepokojenie, że w 

następstwie kolejnych zmian w prawie obecne ramy prawne nie zapewniają w pełni 

wolnej od cenzury i nieograniczonej prasy. Odnotował z zaniepokojeniem, że Rada ds. 

Mediów i Urząd ds. Mediów nie dysponują wystarczającą niezależnością, aby pełnić 

swoje funkcje, oraz posiadają zbyt szerokie uprawnienia regulacyjne i do nakładania kar. 

Wolność nauki 

(28) W dniu 6 października 2017 r. Komisja Wenecka przyjęła opinię w sprawie ustawy 

XXV z dnia 4 kwietnia 2017 r. dotyczącej zmiany ustawy CCIV z 2011 r. o krajowym 

szkolnictwie wyższym. Stwierdziła, że wprowadzanie surowszych zasad bez bardzo 

ważnych powodów, w powiązaniu z rygorystycznymi terminami i poważnymi 

konsekwencjami prawnymi dla zagranicznych uniwersytetów, które już posiadają siedzibę 

na Węgrzech i prowadzą zgodną z prawem działalność od wielu lat, wydaje się bardzo 

problematyczne z punktu widzenia praworządności oraz zasad i gwarancji dotyczących 

praw podstawowych. Uniwersytety te i ich studenci są chronieni krajowymi i 

międzynarodowymi przepisami w sprawie wolności nauki, wolności wypowiedzi i 
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zgromadzeń oraz prawa do nauki i wolności nauczania. Komisja Wenecka zaleciła, aby 

władze węgierskie zapewniły w szczególności, by nowe zasady dotyczące wymogu 

posiadania zezwolenia na pracę nie wpływały w nieproporcjonalny sposób na wolność 

nauki oraz były stosowane w sposób niedyskryminacyjny i elastyczny, bez narażania na 

szwank jakości i międzynarodowego charakteru edukacji już zapewnianej przez istniejące 

uniwersytety. Obawy dotyczące zmiany ustawy CCIV z 2011 r. o krajowym szkolnictwie 

wyższym zostały także wyrażone przez specjalnych sprawozdawców ONZ ds. wolności 

opinii i wypowiedzi, ds. prawa do wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się 

oraz ds. praw kulturalnych w oświadczeniu z dnia 11 kwietnia 2017 r. W uwagach 

końcowych z dnia 5 kwietnia 2018 r. Komitet Praw Człowieka ONZ odnotował brak 

wystarczającego uzasadnienia dla nakładania takich ograniczeń na wolność myśli, 

wypowiedzi i zrzeszania się, a także wolność nauki.  

(29) W dniu 17 października 2017 r. węgierski Parlament przedłużył termin spełnienia 

nowych kryteriów przez zagraniczne uniwersytety działające w kraju do dnia 1 stycznia 

2019 r. Negocjacje między rządem Węgier a zagranicznymi instytucjami szkolnictwa 

wyższego dotyczyły przede wszystkim Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego i nadal 

trwają, w związku z czym nadal istnieje niepewność prawa dla zagranicznych 

uniwersytetów.  

(30) W dniu 7 grudnia 2017 r. Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Węgrom, ponieważ zmiana ustawy 

CCIV z 2011 r. o krajowym szkolnictwie wyższym niewspółmiernie ogranicza 

uniwersytety z Unii i z państw trzecich w ich działalności, a także że należy zapewnić 

zgodność ustawy z prawem Unii. Komisja stwierdziła, że nowe ustawodawstwo jest 

sprzeczne z prawem do wolności nauki, prawem do nauki oraz wolnością prowadzenia 

działalności gospodarczej przewidzianymi w Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej („Karta”) oraz w zobowiązaniach prawnych w ramach międzynarodowego 

prawa handlowego. 

Wolność religii 

(31) W 2011 r. węgierski Parlament przyjął ustawę nr CCVI z 2011 r. o prawie do 

wolności sumienia i religii oraz o statusie prawnym kościołów, wyznań i wspólnot 

religijnych na Węgrzech. Ustawa odebrała osobowość prawną wielu organizacjom 

religijnym i zmniejszyła liczbę uznanych prawnie kościołów na Węgrzech do 14. W dniu 

16 grudnia 2011 r. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wyraził zaniepokojenie 

dotyczące tej ustawy w piśmie skierowanym do władz węgierskich. W lutym 2012 r., w 

odpowiedzi na naciski międzynarodowe, węgierski Parlament zwiększył liczbę 

uznawanych kościołów do 31. W dniu 19 marca 2012 r. Komisja Wenecka przyjęła opinię 

w sprawie ustawy CCVI z 2011 r. o prawie do wolności sumienia i religii oraz o statusie 

prawnym kościołów, wyznań i wspólnot religijnych na Węgrzech, w której wskazała, że 

ustawa ustanawia zestaw wymogów, które są nadmierne i oparte na arbitralnych 

kryteriach w odniesieniu do uznawania kościołów, że doprowadziła do procesu 
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wykreślenia z rejestru setek uznawanych wcześniej przez prawo kościołów oraz że 

powoduje w pewnym stopniu nierówne i dyskryminacyjne traktowanie wierzeń i wspólnot 

religijnych, w zależności od statusu ich uznania. 

(32) W lutym 2013 r. Trybunał Konstytucyjny Węgier orzekł, że wykreślenie z rejestru 

uznanych kościołów było niekonstytucyjne. W odpowiedzi na decyzję Trybunału 

Konstytucyjnego węgierski Parlament zmienił ustawę zasadniczą w marcu 2013 r. W 

czerwcu i wrześniu 2013 r. węgierski Parlament zmienił ustawę CCVI z 2011 r., aby 

wprowadzić dwupoziomową klasyfikację obejmującą „wspólnoty religijne” i 

„zarejestrowane kościoły”. We wrześniu 2013 r. węgierski Parlament zmienił także 

ustawę zasadniczą wyraźnie w celu zapewnienia sobie uprawnienia do wyboru wspólnot 

religijnych na potrzeby „współpracy” z państwem w ramach prowadzenia „działań w 

interesie publicznym”.  

(33) W wyroku z dnia 8 kwietnia 2014 r., Magyar Keresztény Mennonita Egyház i inni 

przeciwko Węgrom, Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Węgry naruszyły 

wolność zrzeszania się w świetle wolności sumienia i religii. Nadal oczekiwane jest 

wykonanie tego wyroku. 

Wolność zrzeszania się 

(34) W dniu 9 lipca 2014 r. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy w piśmie do władz 

węgierskich wyraził zaniepokojenie stygmatyzującą retoryką stosowaną przez polityków 

kwestionujących legalność prac organizacji pozarządowych w kontekście kontroli, które 

zostały przeprowadzone przez węgierską Państwową Izbę Obrachunkową w stosunku do 

organizacji pozarządowych będących beneficjentami Norweskiego Funduszu 

Obywatelskiego. W dniach 8–16 lutego 2016 r. specjalny sprawozdawca ONZ ds. 

obrońców praw człowieka odwiedził Węgry oraz wskazał w swoim sprawozdaniu na 

istotne wyzwania wynikające z obowiązujących ram prawnych regulujących 

egzekwowanie podstawowych wolności takich jak prawo do wolności opinii i 

wypowiedzi oraz pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się, a także że 

ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa narodowego i migracji może wpływać w 

sposób ograniczający na środowisko społeczeństwa obywatelskiego. 

(35) W kwietniu 2017 r. w węgierskim Parlamencie został przedłożony projekt ustawy o 

przejrzystości organizacji otrzymujących wsparcie z zagranicy. W dniu 26 kwietnia 2017 

r. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy skierował pismo do przewodniczącego 

węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, w którym stwierdził, że projekt ustawy został 

wprowadzony w warunkach nieprzerwanej antagonizującej retoryki ze strony niektórych 

członków rządzącej koalicji, którzy publicznie określali pewne organizacje pozarządowe 

mianem „zagranicznych agentów” na podstawie źródła ich finansowania i kwestionowali 

ich legalność. Podobne obawy zostały wyrażone w oświadczeniu z dnia 7 marca 2017 r. 

przewodniczącego Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady 

Europy oraz przewodniczącego Rady Ekspertów ds. Prawa dotyczącego Organizacji 

Pozarządowych, a także w opinii z dnia 24 kwietnia 2017 r. przygotowanej przez Radę 
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Ekspertów ds. Prawa dotyczącego Organizacji Pozarządowych oraz w oświadczeniu 

specjalnych sprawozdawców ONZ ds. obrońców praw człowieka i ds. promocji i ochrony 

prawa do wolności opinii i wypowiedzi z dnia 15 maja 2017 r. 

(36) W dniu 13 czerwca 2017 r. węgierski Parlament przyjął projekt ustawy z kilkoma 

zmianami. W opinii z dnia 20 czerwca 2017 r. Komisja Wenecka uznała, że niektóre z 

tych zmian stanowiły wyraźny postęp, ale jednocześnie niektóre z pozostałych obaw nie 

zostały uwzględnione, a zmiany nie były wystarczające, aby załagodzić obawę, że ustawa 

spowoduje nieproporcjonalną i niepotrzebną ingerencję w wolność zrzeszania się i 

wolność słowa, prawo do prywatności, a także zakaz dyskryminacji. W uwagach 

końcowych z dnia 5 kwietnia 2018 r. Komitet Praw Człowieka ONZ odnotował brak 

wystarczającego uzasadnienia dla nakładania takich wymogów, co wydaje się próbą 

zdyskredytowania pewnych organizacji pozarządowych, w tym zajmujących się ochroną 

praw człowieka na Węgrzech. 

(37) W dniu 7 grudnia 2017 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu przeciwko Węgrom 

postępowania w związku z niewypełnieniem obowiązków na podstawie postanowień 

Traktatu w sprawie swobodnego przepływu kapitału, ze względu na przepisy zawarte w 

ustawie o organizacjach pozarządowych, które pośrednio dyskryminują i niewspółmiernie 

ograniczają darowizny z zagranicy na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 

Ponadto Komisja stwierdziła, że Węgry naruszyły prawo do wolności zrzeszania się oraz 

prawa do ochrony życia prywatnego i danych osobowych zapisane w Karcie w związku z 

postanowieniami Traktatu w sprawie swobodnego przepływu kapitału. 

(38) W lutym 2018 r. rząd Węgier przedstawił pakiet legislacyjny obejmujący trzy projekty 

ustaw, znany także jako pakiet „Stop Soros” (T/19776, T/19775, T/19774). W dniu 14 

lutego 2018 r. przewodniczący Konferencji Międzynarodowych Organizacji 

Pozarządowych Rady Europy oraz przewodniczący Rady Ekspertów ds. Prawa 

dotyczącego Organizacji Pozarządowych wydali oświadczenie, w którym wskazali, że 

pakiet nie jest zgodny z zasadą wolności zrzeszania się, w szczególności w odniesieniu do 

organizacji pozarządowych zajmujących się migrantami. W dniu 15 lutego 2018 r. 

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wyraził podobne obawy. W uwagach końcowych 

z dnia 5 kwietnia 2018 r. Komitet Praw Człowieka ONZ wyraził zaniepokojenie, że przez 

odniesienie do „przetrwania narodu” oraz ochrony obywateli i kultury, a także przez 

powiązanie pracy organizacji pozarządowych z domniemaną konspiracją 

międzynarodową pakiet legislacyjny stygmatyzowałby organizacje pozarządowe oraz 

ograniczałby ich zdolność do prowadzenia ważnych działań wspierających prawa 

człowieka, a w szczególności prawa uchodźców, osób ubiegających się o azyl i 

migrantów. Wyraził także obawę, że narzucanie ograniczeń na finansowanie organizacji 

pozarządowych z zagranicy mogłoby być wykorzystywane do wywierania na nie 

bezprawnych nacisków oraz do bezzasadnego ingerowania w ich działania.  

Prawo do równego traktowania  
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(39) W dniach 17–27 maja 2016 r. grupa robocza ONZ ds. dyskryminacji kobiet w prawie i 

w praktyce odwiedziła Węgry. W swoim sprawozdaniu grupa robocza wskazała, że 

konserwatywny model rodziny, którego ochrona jest gwarantowana jako niezbędna dla 

przetrwania narodu, nie powinien stanowić niezrównoważonej przeciwwagi dla 

politycznych, gospodarczych i społecznych praw kobiet oraz wzmocnienia pozycji kobiet. 

Grupa robocza wskazała także, że prawo kobiet do równouprawnienia nie może być 

postrzegane wyłącznie w świetle ochrony słabszych grup obok dzieci, osób starszych i 

osób niepełnosprawnych, gdyż stanowią one nieodłączną część wszystkich takich grup. 

(40) W uwagach końcowych z dnia 5 kwietnia 2018 r. Komitet Praw Człowieka ONZ 

wyraził ubolewanie, że patriarchalne postawy oparte na stereotypach nadal dominują na 

Węgrzech w odniesieniu do pozycji kobiet w społeczeństwie oraz odnotował z 

zaniepokojeniem dyskryminacyjne uwagi wobec kobiet ze strony osobistości 

politycznych. Zauważył także, że węgierski kodeks postępowania karnego nie chroni w 

pełni kobiet będącymi ofiarami przemocy domowej. 

(41) W dniu 27 kwietnia 2017 r. Komisja wydała uzasadnioną opinię wzywającą Węgry do 

prawidłowego wdrożenia dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1, 

biorąc pod uwagę, że węgierskie prawo przewiduje wyjątek od zakazu dyskryminacji ze 

względu na płeć, który ma o wiele szerszy zakres niż wyjątek przewidziany w dyrektywie. 

W tym samym dniu Komisja wydała uzasadnioną opinię skierowaną do Węgier w sprawie 

braku zgodności z dyrektywą Rady 92/85/EWG2, w której Komisja stwierdziła, że 

pracodawcy mają obowiązek dostosowania warunków pracy dla pracownic w ciąży lub 

pracownic karmiących piersią w celu uniknięcia zagrożeń dla ich zdrowia lub 

bezpieczeństwa.  

(42) W uwagach końcowych z dnia 5 kwietnia 2018 r. Komitet Praw Człowieka ONZ 

wyraził zaniepokojenie, że konstytucyjny zakaz dyskryminacji nie wymienia wyraźnie 

orientacji seksualnej i tożsamości płciowej wśród przyczyn dyskryminacji oraz że 

restrykcyjna definicja rodziny może powodować dyskryminację, gdyż nie obejmuje 

pewnych typów rodziny, w tym par jednopłciowych. Komitet był także zaniepokojony 

aktami przemocy oraz powszechnością negatywnych stereotypów i uprzedzeń względem 

lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, w szczególności w sektorze 

zatrudnienia i edukacji. Wspomniał także o przymusowym umieszczaniu w zakładach 

opieki zdrowotnej, izolowaniu i przymusowym leczeniu dużej liczby osób cierpiących na 

zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną i zaburzenia psychospołeczne, a 

także o zgłaszanej przemocy oraz okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniu, a 

                                                 
1 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w 

życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy 

(Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23). 
2 Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących 

wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno 

rodziły, i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 

89/391/EWG) (Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 1). 
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także o zarzutach dotyczących wysokiej liczby niezbadanych zgonów w instytucjach 

zamkniętych.  

Prawa osób należących do mniejszości, w tym Romów i Żydów  

(43) W sprawozdaniu opracowanym w następstwie wizyty na Węgrzech, opublikowanym 

w dniu 16 grudnia 2014 r., Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wskazał, że jest 

zaniepokojony pogorszeniem się sytuacji w zakresie rasizmu i nietolerancji na Węgrzech, 

przy czym najbardziej rażącą formą nietolerancji jest antycygańskość, przejawiająca się 

surowym traktowaniem i przemocą względem Romów, a także marszami paramilitarnymi 

i patrolowaniem wsi zamieszkałych przez Romów. Wskazał także, że pomimo stanowiska 

przyjętego przez władze węgierskie potępiającego antysemicką mowę, antysemityzm jest 

nawracającym problemem, wyrażającym się w mowie nienawiści i przypadkach 

przemocy wobec Żydów lub ich mienia. Ponadto wspomniał on o odrodzeniu się 

ksenofobii ukierunkowanej na migrantów, w tym osoby ubiegające się o azyl i 

uchodźców, oraz o nietolerancji dotykającej inne grupy społeczne, takie jak osoby 

LGBTI, osoby ubogie i bezdomne. Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i 

Nietolerancji wymieniła podobne obawy w swoim sprawozdaniu w sprawie Węgier 

opublikowanym w dniu 9 czerwca 2015 r. 

(44) W czwartej opinii w sprawie Węgier przyjętej w dniu 25 lutego 2016 r. komitet 

doradczy ds. Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych odnotował, że 

Romowie nadal doświadczają systemowej dyskryminacji i nierówności we wszystkich 

dziedzinach życia, w tym w mieszkalnictwie, zatrudnieniu, edukacji, dostępie do opieki 

zdrowotnej oraz udziale w życiu społecznym i politycznym. W rezolucji z dnia 5 lipca 

2017 r. Komitet Ministrów Rady Europy zalecił węgierskim organom podjęcie 

systematycznych i skutecznych wysiłków na rzecz zapobiegania nierównościom i 

dyskryminacji doświadczanym przez Romów, zwalczania ich i karania za ich popełnienie, 

poprawy – w ścisłej konsultacji z przedstawicielami Romów – warunków życia, dostępu 

do opieki zdrowotnej i zatrudnienia Romów oraz przyjęcia skutecznych środków w celu 

położenia kresu praktykom prowadzącym do ciągłej segregacji romskich dzieci w 

szkołach, a także podwojenie wysiłków na rzecz eliminowania niedociągnięć 

doświadczanych przez romskie dzieci w obszarze edukacji, zapewnienia, by romskie 

dzieci miały taki sam dostęp do wszystkich poziomów edukacji o wysokiej jakości, oraz 

nieprzerwane podejmowanie działań ukierunkowane na zapobieganie krzywdzącemu 

umieszczaniu dzieci w szkołach i klasach specjalnych. 

(45) W wyroku z dnia 29 stycznia 2013 r., Horváth i Kiss przeciwko Węgrom, Europejski 

Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że odpowiednie węgierskie ustawodawstwo 

stosowane w praktyce nie zawierało odpowiednich gwarancji oraz skutkowało nadmierną 

reprezentacją i segregacją romskich dzieci w szkołach specjalnych z powodu 

systematycznego błędnego diagnozowania zaburzeń psychicznych, co stanowi naruszenie 

prawa do nauki wolnej od dyskryminacji. Nadal oczekiwane jest wykonanie tego wyroku. 
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(46) W dniu 26 maja 2016 r. Komisja wysłała władzom węgierskim wezwanie do 

usunięcia uchybienia w odniesieniu do węgierskiego ustawodawstwa i praktyk 

administracyjnych, które skutkują nieproporcjonalnie nadmierną reprezentacją romskich 

dzieci w szkołach specjalnych dla dzieci cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz 

dużym stopniem segregacji w nauczaniu w zwykłych szkołach. 

(47) W wyroku z dnia 20 października 2015 r., Balázs przeciwko Węgrom, Europejski 

Trybunał Praw Człowieka orzekł, że doszło do naruszenia zakazu dyskryminacji w 

kontekście nieuwzględnienia domniemanego antyromskiego motywu ataku. W wyroku z 

dnia 12 kwietnia 2016 r., R.B. przeciwko Węgrom, Europejski Trybunał Praw Człowieka 

orzekł, że doszło do naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego ze względu na 

niewystarczające dochodzenie w sprawie zarzutów dotyczących znęcania się 

umotywowanego kwestiami rasowymi. Nadal oczekiwane jest wykonanie obydwu 

wyroków. 

(48) W dniach 29 czerwca–1 lipca 2015 r. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw 

Człowieka OBWE zorganizowało terenową wizytę kontrolną na Węgrzech w następstwie 

zgłoszeń dotyczących działań podejmowanych przez samorząd Miszkolca w odniesieniu 

do przymusowej eksmisji Romów. W dniu 26 stycznia 2016 r. Komisarz Praw Człowieka 

Rady Europy wysłał pismo do władz węgierskich wyrażające zaniepokojenie 

traktowaniem Romów w Miszkolcu. 

(49) W rezolucji z dnia 5 lipca 2017 r. Komitet Ministrów Rady Europy zalecił, by władze 

węgierskie nadal pracowały nad poprawą dialogu ze społecznością żydowską i 

zapewnieniem jego zrównoważonego charakteru oraz by nadały najwyższy priorytet 

zwalczaniu antysemityzmu w przestrzeni publicznej, podejmowały ciągłe wysiłki w celu 

skutecznego zapobiegania wszelkim aktom motywowanym kwestiami rasowymi i 

etnicznymi lub antysemickimi, w tym aktom wandalizmu i mowy nienawiści, ich 

wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie oraz ścigania i karania za nie, a także 

by rozważyły zmianę prawa w celu zapewnienia jak największej ochrony prawnej przed 

przestępstwami na tle rasistowskim.  

(50) W uwagach końcowych z dnia 5 kwietnia 2018 r. Komitet Praw Człowieka ONZ 

wyraził zaniepokojenie zgłoszeniami, według których społeczność romska nadal 

doświadcza szeroko rozpowszechnionej dyskryminacji i wykluczenia, bezrobocia oraz 

segregacji w obszarze mieszkalnictwa i edukacji. W szczególności wyraża 

zaniepokojenie, że niezależnie od ustawy o edukacji publicznej wszechobecna jest 

segregacja w szkołach, zwłaszcza w szkołach kościelnych i prywatnych, a liczba romskich 

dzieci umieszczanych w szkołach dla dzieci o niewielkim stopniu niepełnosprawności 

pozostaje nieproporcjonalnie wysoka. Wyraża także obawy dotyczące powszechności 

przestępstw z nienawiści oraz mowy nienawiści w debacie politycznej, mediach i 

internecie skierowanej przeciwko mniejszościom, w szczególności Romom, 

muzułmanom, migrantom i uchodźcom, w tym w kontekście kampanii finansowanych 

przez rząd. Komitet wyraził zaniepokojenie powszechnością antysemickich stereotypów. 

Komitet odnotował także z niepokojem zarzuty, według których liczba zarejestrowanych 
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przestępstw z nienawiści jest niezwykle niska, gdyż policja często nie prowadzi 

dochodzeń w odniesieniu do wiarygodnych zgłoszeń przestępstw z nienawiści i 

nawoływania do nienawiści stanowiącego przestępstwo ani nie ściga ich sprawców. 

Ponadto Komitet wyraził zaniepokojenie zgłoszeniami dotyczącymi utrzymującej się 

praktyki profilowania rasowego Romów przez policję. 

Prawa podstawowe migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców 

(51) W dniu 3 lipca 2015 r. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 

wyraził zaniepokojenie z powodu przyspieszonej procedury zmiany prawa w dziedzinie 

azylu. W dniu 17 września 2015 r. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw 

Człowieka wyraził opinię, że Węgry naruszyły prawo międzynarodowe w związku z 

traktowaniem uchodźców i migrantów. W dniu 27 listopada 2015 r. Komisarz Praw 

Człowieka Rady Europy wydał oświadczenie, zgodnie z którym reakcja Węgier na 

problem uchodźców nie zapewniała poszanowania praw człowieka. W dniu 21 grudnia 

2015 r. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Rada Europy oraz 

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE wezwały Węgry do 

powstrzymania się od stosowania strategii politycznych i praktyk, które promują 

nietolerancję i strach oraz pobudzają ksenofobię wobec uchodźców i migrantów. W dniu 

6 czerwca 2016 r. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców wyraził 

zaniepokojenie rosnącą liczbą zarzutów dotyczących nadużyć na Węgrzech wobec osób 

ubiegających się o azyl i migrantów ze strony organów granicznych, a także szerszymi 

restrykcyjnymi środkami stosowanymi przy kontroli granicznej i środkami 

legislacyjnymi, łącznie z dostępem do procedur azylowych. 

(52) W dniu 3 lipca 2014 r. Grupa Robocza ONZ ds. Arbitralnych Zatrzymań wskazała, że 

sytuacja osób ubiegających się o azyl i nielegalnych migrantów wymaga zdecydowanej 

poprawy i uwagi, aby zapobiegać arbitralnemu pozbawianiu wolności. Podobne obawy 

dotyczące zatrzymywania, w szczególności osób nieletnich pozbawionych opieki, wyraził 

także Komisarz Praw Człowieka Rady Europy w sprawozdaniu opracowanym w 

następstwie wizyty na Węgrzech, które zostało opublikowane w dniu 16 grudnia 2014 r. 

W dniach 21–27 października 2015 r. Europejski Komitet do spraw Zapobiegania 

Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu odwiedził 

Węgry i wskazał w swoim sprawozdaniu znaczną liczbę skarg cudzoziemców (w tym 

nieletnich pozbawionych opieki) w związku z niewłaściwym traktowaniem fizycznym 

przez funkcjonariuszy policji i uzbrojonych strażników pracujących w ośrodkach dla 

imigrantów i osób ubiegających się o azyl. W dniu 7 marca 2017 r. Wysoki Komisarz 

Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców wyraził obawy związane z nowym prawem 

przegłosowanym w węgierskim Parlamencie przewidującym obowiązkowe 

zatrzymywanie wszystkich osób ubiegających się o azyl, w tym dzieci, przez cały okres 

trwania procedury azylowej. W dniu 8 marca 2017 r. Komisarz Praw Człowieka Rady 

Europy wydał oświadczenie, w którym wyraził podobne zaniepokojenie dotyczące tego 

prawa. W dniu 31 marca 2017 r. Podkomitet ONZ do spraw Zapobiegania Torturom 
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wezwał Węgry do natychmiastowego zajęcia się kwestią nadużywania środków 

pozbawienia wolności. 

(53) W dniach 12–16 czerwca 2017 r. specjalny przedstawiciel Sekretarza Generalnego 

Rady Europy ds. migracji i uchodźców odwiedził Serbię i dwie strefy tranzytowe na 

Węgrzech. W swoim sprawozdaniu specjalny przedstawiciel zawarł kilka zaleceń, w tym 

wezwanie władz węgierskich do przyjęcia koniecznych środków, w tym przez dokonanie 

przeglądu odpowiednich ram prawnych i zmianę właściwych praktyk, w celu 

zapewnienia, by wszyscy cudzoziemcy przybywający na granicę lub znajdujący się na 

węgierskim terytorium mieli możliwość złożenia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. W dniach 5–7 lipca delegacja Komitetu Lanzarote Rady Europy 

(komitet stron Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym 

wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych) także odwiedziła 

dwie strefy tranzytowe oraz przedstawiła szereg zaleceń, w tym wezwanie do traktowania 

wszystkich osób poniżej 18. roku życia jako dzieci bez ich dyskryminacji ze względu na 

wiek w celu zapewnienia, by wszystkie dzieci pod węgierską jurysdykcją były chronione 

przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych 

oraz w celu systematycznego umieszczania ich w zwykłych instytucjach ochrony dzieci w 

celu zapobiegania możliwemu wykorzystywaniu lub niegodziwemu traktowaniu w celach 

seksualnych przez dorosłych i młodocianych w strefach tranzytowych. 

(54) W wyroku z dnia 14 marca 2017 r., Ilias i Ahmed przeciwko Węgrom, Europejski 

Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że doszło do naruszenia prawa osób ubiegających 

się o ochronę międzynarodową do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Europejski 

Trybunał Praw Człowieka stwierdził także, że doszło do naruszenia zakazu nieludzkiego 

lub poniżającego traktowania w związku z wydaleniem osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową do Serbii, a także naruszenia prawa do skutecznego środka 

odwoławczego w odniesieniu do warunków zatrzymania w strefie tranzytowej w Röszke. 

Sprawa jest obecnie przedmiotem postępowania przed wielką izbą Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka. 

(55) W dniu 7 grudnia 2017 r. Komisja podjęła decyzję o poczynieniu postępów w 

postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec 

Węgier, dotyczącym przepisów w dziedzinie azylu, poprzez wysłanie uzasadnionej opinii. 

Komisja uważa, że ustawodawstwo Węgier nie jest zgodnie z prawem Unii, a w 

szczególności z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE1, 

2008/115/WE2 i 2013/33/UE3 oraz kilkoma postanowieniami Karty.  

                                                 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych 

procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 60). 
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych 

norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie 

przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98). 
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia 

norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (Dz.U. L 180 z 

29.6.2013, s. 96). 
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(56) W uwagach końcowych z dnia 5 kwietnia 2018 r. Komitet Praw Człowieka ONZ 

wyraził zaniepokojenie, że węgierskie prawo przyjęte w marcu 2017 r., które umożliwia 

automatyczne przeniesienie do stref tranzytowych wszystkich osób ubiegających się o 

azyl na czas trwania procedury azylowej, z wyjątkiem dzieci pozbawionych opieki 

poniżej 14. roku życia, nie spełnia norm prawnych ze względu na dozwolony 

przedłużający się i nieokreślony okres izolacji, brak wymogów prawnych w zakresie 

szybkiego zbadania szczególnych warunków dotyczących każdej osoby oraz brak 

gwarancji proceduralnych umożliwiających skuteczne zakwestionowanie przeniesienia do 

stref tranzytowych. Komitet był w szczególności zaniepokojony zgłoszeniami 

dotyczącymi powszechnego korzystania z automatycznego zatrzymywania imigrantów w 

ośrodkach zatrzymań na terytorium Węgier oraz wyraził obawę, że ograniczenia wolności 

osobistej były wykorzystywane jako ogólny środek odstraszający przed nielegalnym 

wjazdem, a nie w odpowiedzi na indywidualnie określone ryzyko. Ponadto Komitet był 

zaniepokojony zarzutami dotyczącymi niezadowalających warunków w niektórych 

ośrodkach zatrzymań. Odnotował z zaniepokojeniem prawo dotyczące zawracania, które 

zostało wprowadzone po raz pierwszy w czerwcu 2016 r., umożliwiające wydalenie przez 

policję dowolnej osoby nielegalnie przekraczającej granicę i zatrzymanej na terytorium 

Węgier w odległości 8 km od granicy, które zostało następnie rozszerzone na całe 

terytorium Węgier, a także dekret 191/2015 określający Serbię jako „bezpieczne państwo 

trzecie”, umożliwiający zawracanie osób na granicy Węgier z Serbią. Komitet odnotował 

z zaniepokojeniem zgłoszenia, zgodnie z którymi zawracanie było stosowane masowo, a 

osoby objęte tym środkiem mają bardzo ograniczoną możliwość złożenia wniosku 

azylowego lub skorzystania z prawa do odwołania. Odnotował także z zaniepokojeniem 

zgłoszenia dotyczące zbiorowych i brutalnych wydaleń, w tym zarzuty dotyczące 

poważnych pobić, ataków z wykorzystaniem psów policyjnych i strzelania gumowymi 

kulami, skutkujących poważnymi obrażeniami oraz, w co najmniej jednym przypadku, 

utratą życia przez osobę ubiegającą się o azyl. Wyraził także zaniepokojenie zgłoszeniami 

wskazującymi, że ocena wieku dzieci ubiegających się o azyl i nieletnich pozbawionych 

opieki przeprowadzana w strefach tranzytowych jest nieadekwatna, polega w dużej mierze 

na ocenie wzrokowej przez specjalistę i jest niedokładna, a także zgłoszeniami 

zarzucającymi brak wystarczającego dostępu takich osób ubiegających się o azyl do 

edukacji, usług społecznych i psychologicznych oraz pomocy prawnej. 

Prawa socjalne 

(57) W sprawozdaniu opracowanym w następstwie wizyty na Węgrzech, opublikowanym 

w dniu 16 grudnia 2014 r., Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wskazał, że jest 

zaniepokojony środkami podjętymi w celu zakazu mieszkania na ulicy oraz budowania 

chat i szałasów, które były powszechnie uznawane za kryminalizujące bezdomność w 

praktyce. Komisarz wezwał władze węgierskie do zbadania zgłoszonych przypadków 

przymusowych eksmisji nieprzewidujących rozwiązań alternatywnych oraz dzieci 

odbieranych rodzinom na podstawie złych warunków społeczno-gospodarczych. W 

uwagach końcowych z dnia 5 kwietnia 2018 r. Komitet Praw Człowieka ONZ wyraził 
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obawy dotyczące ustawodawstwa krajowego i lokalnego, opartego na czwartej poprawce 

do ustawy zasadniczej, które wyznacza wiele obszarów publicznych jako niedostępnych 

dla osób mieszkających na ulicy, a tym samym przewiduje kary za bezdomność. 

(58) W konkluzjach Europejskiego Komitetu Praw Społecznych z 2017 r. stwierdzono, że 

Węgry nie przestrzegają Europejskiej karty społecznej, gdyż osoby prowadzące 

działalność na własny rachunek i pracownicy domowi, a także pracownicy innych 

kategorii nie są chronieni przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, środki 

przyjmowane w celu ograniczenia umieralności matek były niewystarczające, minimalna 

kwota emerytury jest niedostateczna, minimalna kwota zasiłku dla bezrobotnych jest 

niedostateczna, maksymalny okres wypłaty zasiłku dla bezrobotnych jest zbyt krótki, jak 

również minimalna kwota świadczeń z tytułu rehabilitacji i inwalidztwa w niektórych 

przypadkach jest niedostateczna. Komitet stwierdził także, że Węgry nie przestrzegają 

Europejskiej karty społecznej, gdyż poziom świadczeń pomocy społecznej wypłacanej 

osobie samotnej nieposiadającej zasobów, w tym osobom starszym, jest niedostateczny, 

równy dostęp do usług społecznych nie jest zagwarantowany dla przebywających legalnie 

obywateli wszystkich państw-stron oraz nie określono, czy zapewniona została 

odpowiednia podaż mieszkań dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji. 

(59) W swoim zaleceniu z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie krajowego programu reform 

Węgier na 2017 r. oraz zawierającym opinię Rady na temat przedstawionego przez Węgry 

programu konwergencji na 2017 r. Rada wskazała, że adekwatność i zasięg świadczeń z 

pomocy społecznej i zasiłków dla bezrobotnych są ograniczone, że okres wypłacania 

zasiłków dla bezrobotnych wynosi 3 miesiące i jest to nadal najkrótszy okres w całej Unii, 

wynoszący mniej niż średni okres, jakiego potrzebuje osoba poszukująca pracy na 

znalezienie zatrudnienia, oraz że w ramach przeprowadzonej w 2015 r. reformy pomocy 

społecznej usprawniono system zasiłków, jednak wydaje się, że nie zapewniono osobom 

potrzebującym jednolitego i minimalnie odpowiedniego poziomu życia.  

(60) W dniu [….] 2018 r. Rada wysłuchała Węgier zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE. 

(61) Na tej podstawie należy stwierdzić, zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE, istnienie wyraźnego 

ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, o których mowa w art. 2 TUE, 

 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się 

Unia. 

Artykuł 2 

Rada zaleca Węgrom podjęcie następujących działań w terminie trzech miesięcy od 

notyfikacji niniejszej decyzji: [...] 
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Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Węgier. 

 

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.  

 

W imieniu Rady 

Przewodniczący  
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UZASADNIENIE 

Jest to pierwszy przypadek od czasu utworzenia Parlamentu Europejskiego, w którym podjął 

on decyzję o sporządzeniu sprawozdania analizującego potrzebę uruchomienia procedury na 

podstawie art. 7 ust. 1 TUE. W związku z tym sprawozdawczyni wykorzystała tę możliwość, 

aby zaprezentować działania podjęte w celu stwierdzenia, że faktycznie istnieje wyraźne 

ryzyko poważnego naruszenia przez Węgry wartości, o których mowa w art. 2 TUE.  

Sprawozdawczyni ma nadzieję, że ułatwi to pracę przyszłym współpracownikom, od których 

może być wymagane przeprowadzenie podobnego zadania.  

Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, 

demokracji, równości, praworządności, jak również poszanowania praw człowieka, w tym 

praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w 

społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, 

solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.  

Jeśli wszyscy wyznajemy te wartości, jesteśmy zobowiązani chronić je za każdym razem, gdy 

są zagrożone. UE ma możliwość ochrony wspólnych wartości dzięki korzystaniu z procesu 

przewidzianego w art. 7 TUE. Zakres tego artykułu odnosi się do prawa Unii, ale także do 

obszarów, w których państwa członkowskie działają samodzielnie.  

Sprawozdawczyni oparła się na wytycznych zawartych w komunikacie Komisji Europejskiej 

(COM(2003)606) pt. „Poszanowanie i promocja wartości, na których opiera się Unia”. 

Stanowią one, że: 

Zakres art. 7 nie ogranicza się do obszarów objętych prawem Unii. Oznacza to, że Unia może 

podjąć działania nie tylko w przypadku naruszenia wspólnych wartości w tej ograniczonej 

dziedzinie, ale także w przypadku naruszenia w obszarach, w których państwa członkowskie 

prowadzą samodzielne działania. Stanowią one także, że: Art. 7 daje zatem Unii uprawnienie 

do podejmowania działań, które znacznie różni się od uprawnienia do zapewnienia, aby 

państwo członkowskie przestrzegało praw podstawowych przy wdrażaniu prawa Unii. 

Sprawozdawczyni ma nadzieję, że wyjaśnia to zakres niniejszego sprawozdania w istocie 

prezentującego obawy dotyczące węgierskiego ustawodawstwa i praktyk, które nie są 

bezpośrednio lub pośrednio powiązane z prawem wtórnym UE.  

Sprawozdawczyni odnosi się także do spraw, które były uwzględniane przez Komisję w 

ramach postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Chociaż 

te sprawy dotyczące uchybień mogły zostać zamknięte, nadal stanowią część niniejszego 

sprawozdania, gdyż wywarły wpływ na ogólną atmosferę w kraju. Poszczególne przepisy 

mogły zostać zmienione pod względem litery prawa, tak aby wyrażały poszanowanie dla 

wartości europejskich, jednak szkody zostały już wywołane. Negatywny wpływ na wolności 

społeczne wywołany przez środki, które zostały wykonane, a następnie wycofane, lub były 

przedstawione, ale (jeszcze) nie zostały wdrożone, niewątpliwe stanowi część analizy na 

podstawie art. 7.  
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W 2011 r. Parlament Europejski wydał pierwszą rezolucję dotyczącą praw podstawowych na 

Węgrzech (w tym czasie w odniesieniu do nowej ustawy medialnej). W 2013 r. 

przegłosowane zostało szczegółowe sprawozdanie „w sprawie sytuacji w zakresie praw 

podstawowych: standardy i praktyki na Węgrzech”, a Parlament nadal monitorował sytuację. 

Domagaliśmy się ciągle podjęcia działań przez Radę i Komisję, jednak bez powodzenia. 

Dopiero w 2014 r. Komisja zaprezentowała ramy na potrzeby ochrony praworządności w UE. 

Logicznym działaniem byłoby rozpoczęcie dialogu na temat praworządności z Węgrami na 

podstawie tego nowego mechanizmu. Jako że do tego nie doszło, w maju 2017 r. Parlament 

polecił Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

opracować niniejsze sprawozdanie.  

Precyzyjnego wyważenia wszystkich powyższych kwestii przy jednoczesnej próbie włączenia 

innych podmiotów w ten proces nie można przeprowadzić z dnia na dzień. Pospieszne 

głosowanie nie oddawałoby sprawiedliwości procesowi.  

Część procesu stanowi organizacja wysłuchań dla obywateli Unii, aby zrozumieć sytuację, 

zwoływanie posiedzeń z udziałem kontrsprawozdawców, na które zapraszani są zewnętrzni 

eksperci z organizacji międzynarodowych i europejskich, konsultowanie się z różnymi 

zainteresowanymi stronami, organizowanie wizyt w państwach członkowskich objętych 

kontrolą oraz zapraszanie innych komisji Parlamentu do zaangażowania się i wyrażenia opinii 

na podstawie swojej wiedzy fachowej.  

Po wyznaczeniu przez zgromadzenie plenarne Parlamentu sprawozdawczyni podjęła się 

zadania przeprowadzenia dogłębnej analizy i zastosowała takie rozbudowane podejście. 

Odbyliśmy rozmowy z przedstawicielami Komisji, Agencji Praw Podstawowych, Komisarza 

Praw Człowieka Rady Europy, Komisji Weneckiej, specjalnego przedstawiciela Sekretarza 

Generalnego Rady Europy ds. migracji i uchodźców, Komitetu Lanzarote, przedstawicielami 

rządu Węgier, różnymi organizacjami pozarządowymi oraz pracownikami akademickimi w 

Brukseli, Strasburgu i Budapeszcie. W celu zapewnienia przejrzystości sprawozdawczyni 

załączyła do niniejszego sprawozdania wykaz organizacji, z którymi zorganizowano 

spotkania w ramach tego badania. Jako że nie została zorganizowana oficjalna wizyta 

delegacji Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 

sprawozdawczyni przeprowadziła własną wizytę. Na potrzeby przyszłych postępowań 

zdecydowanie zaleca się wysłanie delegacji parlamentarnej do danego państwa 

członkowskiego. Trudno jest wyjaśnić organom i obywatelom państwa członkowskiego 

objętego kontrolą, że Parlament uważa daną sytuację za stanowiącą wyraźne ryzyko 

poważnego naruszenia europejskich wartości zapisanych w Traktatach, jeśli nie zostanie 

podjęty wysiłek zorganizowania wizyty.  

Opracowanie opinii przez inne komisje parlamentarne prowadzi do działań informacyjnych o 

szerszym zakresie wśród posłów do Parlamentu, ilustruje wspólną odpowiedzialność oraz 

gwarantuje bardziej pluralistyczny proces. Sprawozdawczyni pragnie zatem gorąco 

podziękować komisjom, które zapewniły wkład w sprawozdanie końcowe. 
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Każda przedstawiona uwaga opiera się na opiniach wydanych przez podmioty trzecie, często 

organy Rady Europy, Organizacji Narodów Zjednoczonych, OBWE, a od czasu do czasu na 

wyrokach sądów krajowych i międzynarodowych. Chociaż sprawozdawczyni wyraża 

podziękowanie za wkład tych instytucji, pokazuje to próżnię, jaka istnieje w UE w obszarze 

badania, analizy i publikacji informacji na temat stanu demokracji, praworządności i 

poszanowania praw podstawowych w państwach członkowskich. Sprawozdawczyni pragnie 

w związku z tym ponownie wyrazić wezwanie skierowane przez Parlament do Komisji do 

pilnego ustanowienia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw 

podstawowych oraz do jego stosowania.  

Struktury instytucjonalne nie odniosą jednak nigdy sukcesu w przypadku braku woli 

politycznej. Unia Europejska jest projektem opierającym się na wspólnych wartościach i 

solidarności. Europejska historia była pełna przemocy, a prawa jednostek często były 

poświęcane dla tak zwanego wyższego dobra.  Mijają 73 lata od zakończenia II wojny 

światowej i 29 lat od upadku muru berlińskiego. Obydwa te doświadczenia zapisały się na 

stałe w naszej wspólnej pamięci.  

To zrozumienie przeszłości stanowiło inspirację dla preambuły TUE: Inspirujemy się 

kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy, z którego wynikają 

powszechne wartości, stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka, jak również 

wolność, demokracja, równość oraz państwo prawne, przywołując historyczne znaczenie 

przezwyciężenia podziału kontynentu europejskiego oraz potrzebę ustanowienia trwałych 

podstaw budowy przyszłej Europy, potwierdzając swe przywiązanie do zasad wolności, 

demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności.  

Odpowiedzialni przywódcy uwzględniają to dziedzictwo i podejmują odpowiednie działania. 

Bliscy przyjaciele nie boją się wyznać sobie nieprzyjemnej prawdy.  

Na podstawie zarysowanego powyżej procesu sprawozdawczyni dostrzega potrzebę 

zwrócenia się do Rady o zaproponowanie odpowiednich środków w celu przywrócenia 

demokracji inkluzywnej, praworządności i poszanowania praw człowieka na Węgrzech.  
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ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, 
OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE 

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną 

odpowiedzialność sprawozdawczyni. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania 

sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób: 

Podmiot lub osoba 

Amnesty International 

ANKH 

atlatszo.hu 

A Varos Mindenkie  

Center for Fundamental Rights 

Uniwersytet Środkowoeuropejski 

Civil Liberties Union for Europe 

Rada Europy, Biuro Komisarza Praw Człowieka 

Rada Europy, Sekretarz Generalny  

Rada Europy, specjalny przedstawiciel Sekretarza Generalnego ds. migracji i uchodźców 

Komisja Wenecka Rady Europy 

Komitet Lanzarote Rady Europy  

ELTE Law School 

Komisja Europejska 

Europejski Instytut Uniwersytecki, School of Transnational Governance 

FIDH Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka  

Freedom House 

Agencja Praw Podstawowych  

Háttér Society 

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Węgier w UE 

Węgierski minister spraw zagranicznych 

Węgierski sekretarz stanu ds. parlamentarnych 

Węgierscy urzędnicy rządowi w strefie tranzytowej w Röszke 

Węgierska Unia Wolności Obywatelskich 

Węgierski Komitet Helsiński 

Stowarzyszenie Idetartozunk  

K-monitor 

Menedek 

Mertek Media Monitor 

Uniwersytet Middlesex 

MigSzol Migrant Solidarity Group of Hungary  

MUOSZ National Association of Hungarian Journalists 

Nepszabadsag 

OLAF Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 

Open Society European Policy Institute 

Political Capital Institute 

Uniwersytet Princeton 
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Reporterzy bez Granic 

Roma Initiatives Office w Open Society Institute 

Program Roma Lightbringers  

Sieć mediatorów romskich 

Romskie centrum prasowe 

Grupa RTL 

Transparency International. 

Transvanilla Transgender Association 

UNHCR 

Uniwersytet w Peczu 

444.hu 

 


