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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000114/2016 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric 
namens de GUE/NGL-Fractie 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek 
namens de Verts/ALE-Fractie 

Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Louis Michel, Marielle 

de Sarnez 
namens de ALDE-Fractie 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Soraya Post, Ana Gomes 

Betreft: De situatie in Hongarije: referendum en eerbiediging van het Europese en internationale 
asielrecht 

Op 10 juni 2015 heeft het Parlement in zijn plenaire vergadering een resolutie aangenomen over de 
situatie in Hongarije waarin bezwaren worden geuit over de situatie van de rechtsstaat en de 
grondrechten in het land, en waarin de Commissie wordt opgeroepen het eerste stadium van het 
kader voor de rechtsstaat te activeren door een diepgravende evaluatie uit te voeren. In zijn resolutie 
verwierp het Parlement tevens de openbare raadpleging over migratie en de aanverwante campagne 
op reclameborden in het hele land op initiatief van de Hongaarse regering, waarbij werd benadrukt dat 
de inhoud uiterst misleidend, bevooroordeeld en ongenuanceerd was. De campagne die 16 miljoen 
euro kostte en de opmaat vormt voor het referendum van 2 oktober 2016 bestaat uit reclameborden 
en een boekje van 18 bladzijden met verdraaide feiten over asielzoekers en migranten, waarin ze 
worden afgeschilderd als een gevaar voor de toekomst van Europa, migratie in verband wordt 
gebracht met het toenemende terrorisme en er wordt verwezen naar niet-bestaande "no-go areas" in 
Europese steden. In verband met het asielrecht opende de Commissie in december 2015 een 
inbreukprocedure vanwege de nieuwe Hongaarse asielwetgeving, waarin zij wees op de 
onverenigbaarheid daarvan met het EU-recht. In 2016 hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan 
in de Hongaarse asielwetgeving, met name de inwerkingtreding op 5 juli 2016 van een wet die het 
mogelijk maakt om mensen die het land op irreguliere wijze zijn binnengekomen het land weer uit te 
zetten, wat vaak met geweld gepaard gaat volgens Human Rights Watch. De regering heeft daarnaast 
een wervingscampagne voor "grensjagers" op touw gezet. Verder dwingt de wet uit september 2015 
tot instelling van transitzones en een maximum aantal asielzoekers dat het land per dag binnen mag 
om wekenlang in erbarmelijke omstandigheden wachtend door te brengen aan de Servische grens.  

1. Kan de Commissie het Parlement haar beoordeling geven van de campagne van de Hongaarse 
regering voor het referendum van 2 oktober 2016, zo ook de verenigbaarheid ervan met artikel 2 
van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het recht op bescherming tegen 
discriminatie, als verankerd in het EU- en het internationaal recht? 

2. Kan zij het Parlement haar beoordeling geven over de verenigbaarheid van de huidige Hongaarse 
asielwetgeving, met inbegrip van de nieuwe wet van 5 juli 2016, met het EU- en het internationaal 
recht? 

3. Is zij van mening dat de gemelde praktijken van politiegeweld tegen asielzoekers stroken met het 
EU-recht, met inbegrip van het EU-Handvest van de grondrechten? 

4. Welke maatregelen is zij van plan te nemen om deze situatie aan te pakken? 
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