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EP poprvé v historii vyzval Radu EU (= členské státy), aby ve snaze odvrátit hrozbu porušování
základních hodnot EU rozhodly, zda v Maďarsku/HU/ existuje zřejmé riziko vážného porušení
základních hodnot EU = EP doporučil ve svém usnesení zahájení postupu podle článku 7 odst. 1
Smlouvy o EU (Výbor pro občanské svobody dospěl k závěru, že v případě HU existuje toto jasné
riziko). Iniciativu připravila nizozemská europoslankyně Judith Sargentini (Greens/EFA). Pro
schválení bylo třeba absolutní většiny, tj. minimálně 376 hlasů, návrh byl schválen poměrem
hlasů 448 (pro): 197 (proti), 48 se zdrželo. Závažné skutečnosti, uvedené v usnesení EP, zahrnují
oblasti:(1) fungování ústavního a volebního systému; 2) nezávislost soudnictví; (3) korupce a
střety zájmů; (4) ochrana soukromí a údajů; (5) svoboda projevu; (6) akademická svoboda; (7)
svoboda náboženského vyznání; (8) svoboda sdružování; (9) právo na rovné zacházení; (10)
práva menšin, včetně Romů a Židů (11) základní práva migrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků;
(12) hospodářská a sociální práva. Orbánovi bylo umožněno vystoupit na pět minut. Začal svůj
projev tím, že ví, že se europoslanci již rozhodli, že většina zprávu podpoří a že jeho řeč jejich
názor nedokáže nezměnit, ale stejně dnes přišel, protože (europoslanci) neodsoudí dnes vládu,
ale zemi a také národ. „Budete pranýřovat Maďarsko, které je členem rodiny evropských
křesťanských národů po tisíc let. Odsoudíte Maďarsko (...) které prolévalo krev, když bylo potřeba
pro svobodu a demokracii. Pro Maďary je svoboda, demokracie, nezávislost a Evropa jsou otázkou
cti. Proto zpráva uráží Maďarsko a maďarskou čest. Maďarská rozhodnutí tvoří voliči
v parlamentních volbách, a vy uvádíte nic menšího, než že je Maďarsko nedostatečně důvěryhodné
k tomu, aby se rozhodlo, co je v jeho zájmu. Věříte, že víte lépe než Maďaři sami, co potřebují. Tato
zpráva Maďarům neprojevuje patřičný respekt, používá dvojí standardy, zneužívá moc a
překračuje kompetence. Metodologie a její schválení porušují Smlouvu. V HU demokracie a
svoboda nejsou politické otázky, ale morální. A vy chcete přijmout morální rozsudek na základě
číselné většiny a označkovat zemi a odsoudit národ. Berete na svá bedra vážnou zodpovědnost,
když poprvé v historii EU chcete vyloučit národ z evropského rozhodování. Chcete odříznout HU
od práva reprezentovat své zájmy v evropské rodině, kam patří.“ Orbán také zmínil sporné
oblasti i do budoucna: odlišnou představu ohledně podstaty křesťanství v Evropě, role národů
a národní kultury, radikálně odlišné názory na migraci. Podpora rozmanité Evropy by neměla
znamenat označkování žádné země a její vyloučení ze společných rozhodnutí. Nikdy by (v HU)
nezašli tak daleko, aby umlčeli ty, kteří s nimi nesouhlasí. Orbán dále obvinil politické oponenty
ze msty: „V evropských volbách hlasovala v roce 2009 většina 56% a ve volbách v roce 2014 52%
pro nás, jsme neúspěšnější evropskou stranou. Naši odpůrci, socialisté a liberálové, nevidí rádi náš
úspěch. To je pochopitelné, ale pomstít se Maďarům, protože si je nevybrali, není spravedlivé a
není hodno Evropanů.“ Ke zpravodajce tisku uvedl: „Zpravodajka souhlasí s tím, že fakta nebyla
vyšetřována. Do HU nebyla odeslána oficiální delegace. Zpráva obsahuje 37 vážných věcných
nepravdivých skutečností, z nichž jsme poslali dokument o sto osmi stranách každému členovi
tohoto parlamentu.“ (Zpravodajský portál Politico také zveřejnil článek maďarské státní
tajemnice pro záležitosti EU J. Varga ke zprávě Sargentini, prezentující opačná fakta k některým
obviněním). K migraci: „Každý národ, každý členský stát má právo organizovat si svůj život ve své
vlastní zemi. Budeme chránit naše hranice a budeme se rozhodovat s kým spolu žít. Postavili jsme
plot. Zastavili jsme nelegální migranty. Stovky tisíc z nich. HU bude odsouzeno, protože maďarští
občané se rozhodli, že tato země nebude země přistěhovalců. S veškerým respektem, ale velmi
pevně musím odmítnout hrozby, vydírání, hanobení ze strany sil, které podporují přistěhovalce a
migranty proti Maďarsku a maďarskému lidu.” Projev zakončil slovy: Jsme připraveni na volby v
příštím květnu, kdy lidé mohou rozhodnout o budoucnosti Evropy a vrátit evropské politice
demokracii. Obavy EP sdílel ve svém vyjádření mp EK Timmermans, většina poslanců v debatě
Orbána a situaci v HU tvrdě kritizovala či odsoudila (předseda frakce S&D Bullmann nazval HU
nejzkorumpovanějším systémem v EU, předseda liberálů (ALDE) Verhofstadt na úvod uvedl, že
samozřejmě nepůjde tak daleko jako senátor Mc Cain, který Orbánovi v americkém Senátu řekl,
že je neofašista „ v posteli s Putinem“). Delší dobu se řešilo, jak budou hlasovat členové frakce
EPP (lidovců), ve které jsou europoslanci Orbánovy strany Fidesz členy, včetně postoje jejího
předsedy M. Webera (který již ohlásil kandidaturu na předsedu EK) a který ještě nedávno (v
dubnu) Orbána podporoval. Weber nakonec zprávu v hlasování podpořil. Čeští europoslanci
hlasovali následovně: pro Charanzová, Dlabajová, Ježek, Niedermayer, Poche, Polčák, Pospíšil,
Telička, Štětina. Proti: Keller, Kohlíček, Konečná, Maštálka, Payne, Svoboda, Tošenovský,
Zahradil, Zdechovský, Šojdrová. Nehlasovala: Sehnalová. Zdržel se: Poc. Usnesení s návrhem na
Rozhodnutí Rady, bude zasláno všem ČS EU. Nejprve budou zkoumat problém velvyslanci k EU
v tzv. Coreperu, následně ministři pro záležitosti EU na radě GAC. V reakci Orbánova vláda
započala mediální kampaň, ohrazující se proti usnesení EP (viz. první video), HU parlament
připravuje k témuž usnesení, vláda chce zažalovat hlasování EP u ESD (jde o započtení hlasů
poslanců, kteří se zdrželi).

