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• 	Situația s-a deteriorat astfel încât Ungaria a devenit o „autocrație electorală”

• Inacțiunea UE a exacerbat regresul; fondurile de redresare ar trebui reținute până când țara
respectă recomandările UE și hotărârile judecătorești

• Lipsa progreselor în ceea ce privește procesul prevăzut la articolul 7 ar constitui o încălcare a
statului de drept de către Consiliu

Raportul PE arată modul în care eforturile deliberate ale guvernului ungar au condus la o „autocrație electorală” © Attila KISBENEDEK/AFP
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Parlamentul condamnă „eforturile deliberate și sistematice ale guvernului ungar” de a
submina valorile europene și solicită rezultate în procesul prevăzut la articolul 7.
 
Lipsa  unei  acțiuni  decisive  a  UE a  contribuit  la  apariția  unui  „regim hibrid  de  autocrație
electorală”, și anume un sistem constituțional în care au loc alegeri, dar respectarea normelor și
standardelor democratice este absentă, afirmă eurodeputații.
 
Raportul adoptat joi, cu 433 voturi pentru, 123 împotrivă și 28 abțineri, se bazează pe raportul
cu care Parlamentul a declanșat procedura prevăzută la articolul 7 în 2018, pentru a oferi o
imagine de ansamblu a evoluțiilor din cele 12 domenii de interes ale Parlamentului. Prin urmare,
acesta demonstrează modul în care valorile consacrate la articolul 2 din tratatele UE, inclusiv
democrația și drepturile fundamentale în această țară, s-au deteriorat și mai mult din 2018, prin
„eforturile deliberate și sistematice ale guvernului ungar” și au fost exacerbate de lipsa de
acțiune a UE.
 
Instituțiile UE trebuie să acționeze și trebuie, de asemenea, să fie trase la răspundere
 
Parlamentul deplânge incapacitatea Consiliului de a realiza progrese semnificative pentru a
contracara regresul democratic.  Deputații  subliniază că articolul  7 alineatul  (1) nu impune
unanimitatea între statele membre pentru a identifica un risc clar de încălcare gravă a valorilor
UE și nici pentru a emite recomandări și termene concrete. Acestea afirmă că orice întârziere
suplimentară în luarea de măsuri în temeiul articolul 7 pentru a proteja valorile UE în Ungaria ar
constitui o încălcare a principiului statului de drept de către Consiliu.
 
Eurodeputații îndeamnă Comisia să utilizeze pe deplin toate instrumentele de care dispune și,
în special, Regulamentul privind condiționalitatea bugetară. Într-un moment în care valorile UE
sunt amenințate în special de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de acțiunile sale anti-UE,
aceștia solicită, de asemenea, Comisiei:
 
- să se abțină de la aprobarea planului de redresare și reziliență al Ungariei până când Ungaria
respectă pe deplin toate recomandările relevante ale semestrului european și pune în aplicare
toate hotărârile relevante ale Curții de Justiție a UE și ale Curții Europene a Drepturilor Omului;
 
- să excludă de la finanțare acele programe de coeziune care contribuie la utilizarea abuzivă a
fondurilor UE sau la încălcări ale statului de drept; și
 
-  aplicarea  mai  strictă  a  Regulamentului  privind  dispozițiile  comune și  a  Regulamentului
financiar  pentru  a  combate  orice  utilizare  abuzivă  a  fondurilor  UE din  motive  politice.
 
Independența  sistemului  judiciar,  corupția  și  libertățile  omului  rămân  preocupări
esențiale  ale  PE
 
La patru ani de la raportul care a început procesul prevăzut la articolul 7, eurodeputații sunt în
continuare preocupați de mai multe aspecte privind democrația și drepturile fundamentale în
Ungaria. Unele dintre principalele domenii sunt funcționarea sistemului său constituțional și
electoral, independența sistemului judiciar, corupția și conflictele de interese și libertatea de
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180906IPR12104/statul-de-drept-in-ungaria-parlamentul-cere-ue-sa-actioneze
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220304IPR24802/statul-de-drept-comisia-trebuie-sa-initieze-imediat-procedurile
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211001IPR14015/hungary-and-poland-plans-should-be-approved-only-if-concerns-are-addressed


exprimare,  inclusiv  pluralismul  mass-mediei.  Libertatea  academică,  libertatea  religioasă,
libertatea de asociere, dreptul la egalitate de tratament, inclusiv drepturile persoanelor LGBTIQ,
drepturile minorităților, precum și cele ale migranților, solicitanților de azil și refugiaților sunt, de
asemenea, problematice.
 
Citat
 
Gwendoline Delbos-Corfield (Verzi/ALE, Franța), raportoarea Parlamentului privind situația din
Ungaria, a declarat: „Concluziile prezentului raport sunt clare și irevocabile: Ungaria nu este o
democrație. A fost mai urgent ca niciodată ca Parlamentul să adopte această poziție, având în
vedere rata alarmantă în care statul  de drept  înregistrează regrese în Ungaria.  Pe lângă
recunoașterea strategiei  autocratice a Fidesz, majoritatea largă a deputaților care sprijină
această poziție în Parlamentul European este fără precedent. Acesta ar trebui să fie un semnal
de alarmă adresat Consiliului și Comisiei.”
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Mai multe informaţii
Textul adoptat va fi disponibil aici (15.09.2022)
Înregistrarea video a dezbaterii (14.09.2022)
Conferință de presă (14.09.2022) cu Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Verzi/ALE, Franța),
raportoare, Isabel WISELER-LIMA (PPE, Luxemburg), Bettina VOLLATH (S&D, Austria),
Ramona STRUGARIU (Renew, România) și Malin BJÖRK (Stânga, Suedia)
Fişă de procedură
Ungaria: statele membre au obligația de a pune capăt atacurilor asupra valorilor UE
(13.07.2022) (EN)
Eurodeputații solicită mai multe acțiuni ale UE pentru a proteja valorile comune în Ungaria și
Polonia (5.5.2022) (EN)
Statul de drept în Ungaria: Deputații încheie o călătorie de trei zile pentru a evalua situația
(1.10.2021) (EN)
Parlamentul European se opune vehement legii maghiare anti-LGBTIQ (8.7.2021)
PE cere un mecanism eficient și obligatoriu pentru a proteja valorile Uniunii (7.10.2020)
Statul de drept: cum poate acționa UE (infografic) (EN)
Materiale audio, video și fotografice gratuite (statul de drept în Ungaria)
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197531/GWENDOLINE_DELBOS-CORFIELD/home#detailedcardmep
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=874ea31f-d50d-ea27-9109-80c29e8342f5&date=20220914#
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-gwendoline-delbos-corfield-rapporteur-isabel-wiseler-lima-bettina-vollath-ramona_20220914-1530-SPECIAL-PRESSER
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-gwendoline-delbos-corfield-rapporteur-isabel-wiseler-lima-bettina-vollath-ramona_20220914-1530-SPECIAL-PRESSER
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-gwendoline-delbos-corfield-rapporteur-isabel-wiseler-lima-bettina-vollath-ramona_20220914-1530-SPECIAL-PRESSER
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0902R(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220711IPR35008/hungary-member-states-have-an-obligation-to-end-attacks-on-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220711IPR35008/hungary-member-states-have-an-obligation-to-end-attacks-on-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28226/meps-demand-more-eu-action-to-protect-common-values-in-hungary-and-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28226/meps-demand-more-eu-action-to-protect-common-values-in-hungary-and-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210930IPR13942/rule-of-law-in-hungary-meps-conclude-three-day-trip-to-assess-the-situation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210930IPR13942/rule-of-law-in-hungary-meps-conclude-three-day-trip-to-assess-the-situation
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210701IPR07502/parlamentul-european-se-opune-vehement-legii-maghiare-anti-lgbtiq
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201002IPR88432/pe-cere-un-mecanism-eficient-si-obligatoriu-pentru-a-proteja-valorile-uniunii
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/rule-of-law-in-hungary_20302
https://twitter.com/EP_Justice
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