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EP pauž bažas par ārkārtas Covid-19 likumiem Ungārijā un aicina ES rīkoties

• Uz neierobežotu laiku noteiktais ārkārtas stāvoklis un vārda brīvības ierobežojumi nav
saderīgi ar ES vērtībām

• Komisijai jāuzsāk pārkāpumu procedūras un Padomei jāturpina 7. panta procedūra

• ES finansējums jāpiesaista tiesiskuma stāvoklim valstī
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Demokrātija un pamattiesības Ungārijā ir apdraudētas, debatēs uzsvēra lielākā daļa EP
deputātu, mudinot Komisiju un Padomi aizsargāt Ungārijas iedzīvotājus un tiesiskumu.
 
Debatēs ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieci Veru Jurovu un Horvātijas prezidentūru
vairums EP deputātu uzsvēra, ka Ungārijas valdības veiktie ārkārtas pasākumi, lai apkarotu
COVID-19 pandēmiju, tostarp uz neierobežotu laiku izsludinātais ārkārtas stāvoklis, neatbilst ES
noteikumiem, un brīdināja par augošajiem draudiem demokrātijai.
 
Vairāki deputāti  aicināja Eiropas Komisiju noslēgt likumdošanas izmaiņu pārbaudi un sākt
pārkāpumu procedūras. Viņi īpaši lūdza pārtraukt ES līdzekļu izmaksu Ungārijai, ņemot vērā
jauno finanšu plānu un atveseļošanas plānu, ja vien netiks ievērots tiesiskums. Daudzi kritizēja
Padomes pasīvo attieksmi un uzstāja,  lai  tā turpina virzīt  Parlamenta ierosināto 7.  panta
procedūru.
 
Savukārt  citi  deputāti,  gluži  pretēji,  aizstāvēja demokrātiski  ievēlētā Ungārijas parlamenta
lēmumus un salīdzināja valstī pieņemtos ārkārtas pasākumus ar citu ES dalībvalstu, piemēram,
Francijas vai Spānijas, veiktajiem pasākumiem.
 
Priekšvēsture
 
Eiropas Parlaments 17. aprīļa rezolūcijā uzsvēra, ka lēmumi pagarināt ārkārtas stāvokli uz
nenoteiktu laiku, pilnvarot valdību lemt ar dekrētu un vājināt parlamenta pārraudzību ir “pilnīgi
nesaderīgi ar Eiropas vērtībām”.
 
Deputāti  norādīja,  ka visiem pasākumiem, kas saistīti  ar Covid-19, “ir  jāatbilst  tiesiskuma
principiem,  jābūt  stingri  samērīgiem (..),  skaidri  saistītiem ar  pašreizējo  veselības  krīzi,
ierobežotiem laikā  un  pakļautiem regulārai  kontrolei”.
 
Debašu videoierakstu varat noskatīties šeit.
 

Kontakti 
 
 

Papildu informācija
EP priekšsēdētāja Dāvida Sasoli paziņojums par stāvokli Ungārijā saistībā ar Covid-19
uzliesmojumu (1.04.2020)
Tiesiskuma pārkāpumi dalībvalstīs: kādi instrumenti ir ES rīcībā (Infografika)
EP Research Service: The Impact of Covid-19 Measures on Democracy, the Rule of Law and
Fundamental Rights in the EU (23.04.2020)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=1589440179714&date=20200514
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/statement-sassoli-situation-hungary-covid19-outbreak_I187940-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/statement-sassoli-situation-hungary-covid19-outbreak_I187940-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/tiesiskuma-parkapumi-dalibvalstis-kadi-instrumenti-ir-es-riciba-infografikas
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
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