
 

Το ΕΚ υπερασπίζεται τη δημοκρατία στην Ουγγαρία
στον καιρό του COVID-19
 

Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών τονίζει ότι όλα τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης της
Ουγγαρίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα πρέπει να σέβονται τις θεμελιώδεις
αξίες της ΕΕ.
 
Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουγγαρία, όπου η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει
την ισχύ της εκτελεστικής εξουσίας για να κυβερνήσει μέσω διαταγμάτων ενόσω η
χώρα παραμένει σε «κατάσταση κινδύνου», ο Juan Fernando López Aguilar (Σοσιαλιστές,
Ισπανία),  προέβη  στις  παρακάτω  δηλώσεις  με  την  ιδιότητά  του  ως  πρόεδρος  της
επιτροπής  Πολιτικών  Ελευθεριών  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου.
 
«Εκ μέρους της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, θέλω να εκφράσω την ανησυχία μας
για  την  προσπάθεια  να  ψηφιστεί  στο  κοινοβούλιο  της  Ουγγαρίας  η  επέκταση  της
‘κατάστασης κινδύνου’ και των σχετικών μεταρρυθμίσεων του Ποινικού Κώδικα της
χώρας. Κατανοούμε ότι τα κράτη μέλη έχουν ευθύνη να πάρουν μέτρα προστασίας σε
αυτή τη δύσκολη περίοδο, αλλά τα μέτρα αυτά θα πρέπει να διασφαλίζουν πάντοτε την
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών
αξιών.
 
Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη συμβατότητα της
προτεινόμενης νομοθεσίας με τις αξίες του Άρθρου 2 της Συνθήκης για την ΕΕ και να
υπενθυμίσει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους να σέβονται και να προστατεύουν τις
κοινές αυτές αξίες».
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• Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ανησυχεί για την επέκταση των μέτρων που
αφορούν την «κατάσταση κινδύνου» και τις προτεινόμενες αλλαγές της ποινικής
νομοθεσίας

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την συμβατότητα των προτεινόμενων
μέτρων με τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ

• Όλα τα κράτη μέλη την υποχρέωση να προστατεύουν και να σέβονται τα θεμελιώδη
δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αξίες, ακόμα και σε δύσκολες
περιόδους
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https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012M002


Σχετικές πληροφορίες
 
Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας υπέβαλε σχέδιο νόμου τη Δευτέρα 23 Μαρτίου το οποίο
αποσκοπεί  να  της δώσει  την  εξουσία  να κυβερνήσει  μέσω διαταγμάτων.  Αν  και  το
νομοθετικό σώμα της χώρας δεν ενέκρινε την πρόταση, ο κυβερνητικός συνασπισμός
Fidesz-KDNP αναμένεται  να μπορέσει  να αποσπάσει  έγκριση για τη νέα νομοθεσία,
χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία δύο τρίτων που κατέχει  στο κοινοβούλιο.
 

Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Ιστοσελίδα της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ «Protecting the rule of law in
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Γράφημα «Κράτος δικαίου στα κράτη μέλη: πώς μπορεί η ΕΕ να το προστατεύσει»
Δελτίο Τύπου: Επιδείνωση του κράτους δικαίου σε Ουγγαρία και Πολωνία (16.01.2020)
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