
 

Parlament se zavzema za demokracijo med krizo
COVID-19 na Madžarskem
 

Odbor za državljanske svoboščine poudarja, da mora vsak izredni ukrep, ki ga
madžarska vlada sprejema v boju proti pandemiji COVID-19, spoštovati temeljne
vrednote EU.
 
Predsednik Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Juan Fernando
López Aguilar (S&D, Španija) je v zvezi z dogajanjem na Madžarskem, kjer vlada skušala
razširiti svoja izvršilna pooblastila v času, ko so v državi razglašene izredne razmere, povedal:
“V  imenu  Odbora  za  državljanske  svoboščine  izražam  zaskrbljenost  zaradi  namere
madžarskega  parlamenta  o  glasovanju  o  razširitvi  odloka  o  izrednih  razmerah  in  s  tem
povezanimi spremembami kazenskega zakonika. Zavedamo se, da morajo države članice v teh
težkih časih sprejemati ukrepe za zaščito državljanov in javnega zdravja, vendar pa morajo ti
ukrepi vedno zagotavljati zaščito temeljnih svoboščin, pravne države in demokratičnih načel.
 
V tem kontekstu  pozivamo  Komisijo  naj  presodi,  ali  predlagani  ukrepi  madžarske  vlade
ustrezajo  vrednotam  Evropske  unije  iz  2.  člena  Pogodbe  o  Evropski  uniji.  Prav  tako  jo
pozivamo, da države članice opomni na njihovo odgovornost za zaščito in spoštovanje skupnih
evropskih vrednost.”
 
Ozadje
 
Madžarska vlada je v ponedeljek, 23. marca, v parlament vložila predlog zakona, ki predvideva,
da  bi  lahko  vladala  z  odloki,  pri  čemer  ne  bi  potrebovala  potrditve  parlamenta.  Čeprav
madžarsko zakonodajno telo predloga ni odobrilo, ga lahko vladajoča koalicija med strankama
Fidesz in KDNP še vedno predloži parlamentu v glasovanje prihodnji torek, ko za sprejetje
takšnega zakona ne bo več potrebna štiripetinska, temveč dvotretjinska večina.
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• Odbor za državljanske svoboščine je zaskrbljen glede širitve ukrepov v okviru razglasitve
izrednih razmer in sprememb madžarskega kazenskega zakonika

• Komisija bi morala oceniti, ali so predlagani ukrepi skladni s temeljnimi vrednotami Evropske
unije

• Vse države članice so odgovorne za spoštovanje in zaščito temeljnih svoboščin, pravne
države in demokratičnih načel tudi v težkih časih
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https://home.extranet.ep.europa.eu/meps/sl/96812/,DanaInfo=www.europarl.europa.eu,SSL+JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://home.extranet.ep.europa.eu/meps/sl/96812/,DanaInfo=www.europarl.europa.eu,SSL+JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://home.extranet.ep.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/,DanaInfo=eur-lex.europa.eu,SSL+oj?locale=sl
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Več
Spletna stran Odbora za Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in
notranje zadeve
Briefing raziskovalne službe Evropskega parlamenta: "Zaščita pravne države v EU: Obstoječi
mehanizmi in mogoče izboljšave“
Vladavina prava v EU: kako deluje člen 7
Stanje pravne države na Poljskem in Madžarskem se slabša (16. 1. 2020)

Saša BOJC GOLOB
Press Officer in Slovenia

(+386) 1 252 88 31
(+386) 40 852 862
aleksandra.golob@europarl.europa.eu

Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

Estefanía NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Sporočilo za javnost

SL Tiskovna služba, Generalni direktorat za informiranje
Evropski parlament - Predstavnik za tisk: Jaume Duch Guillot
Številka telefonske centrale: (32-2) 28 33000

2 I 2

http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/libe/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/libe/home/highlights
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642280
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http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20200109IPR69907/stanje-pravne-drzave-na-poljskem-in-madzarskem-se-slabsa

