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Tisztelt Alelnök Asszony!
Alulírottak, az alább felsorolt magyar civil szervezetek vezetőiként fordulunk Önhöz, hogy súlyos
aggodalmunkat fejezzük ki az utóbbi időszak magyarországi jogalkotási fejleményei miatt, amelyek
veszélyeztetik az Európai Unióról szóló Szerződés (EUSz) 2. cikkében megfogalmazott elvek teljeskörű
megvalósulását.
Az utóbbi hét hónap során a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt
kormányzó koalíciója – kétharmados parlamenti többségét kihasználva – számos olyan jogszabályt
fogadott el, amelyek kiiktatják a jogállam alkotmányos garanciáit, továbbá sértik az Európai Unió
Alapjogi Chartájában lefektetett alapvető jogokat illetve alapelveket.
Az említett intézkedések közé tartozik többek között az Alkotmánybíróság hatáskörének szűkítése; a
kormánytisztviselők indoklás nélküli elbocsátásának lehetővé tétele; visszaható hatályú adó
bevezetése, bizonyos, az akkor hatályos jogszabályok alapján kifizetett végkielégítésekre; a
magánnyugdíj-rendszeren belül maradni kívánók hátrányos megkülönböztetése; avagy a széles körben
bírált médiaszabályozás, amely azáltal, hogy kiterjeszti a kormányzati felügyeletet a média minden
formájára (beleértve az írott sajtót és az internetet), súlyosan korlátozza a szólásszabadságot.
Szíves tájékoztatásul mellékelünk két angol nyelvű összefoglalót a legkritikusabb intézkedésekről és
módosításokról. Az érintett területek közül néhány közvetlenül az uniós jog hatálya alá tartozik, de
azok is, amelyekre az uniós jog hatálya közvetlenül nem trejed ki, sértik a Tagállamok közös értékeit,
így jelentőséggel bírnak az Európai Unió szempontjából – különösen a magyar uniós elnökség
küszöbén.
A szabadság, a demokrácia, a jogállamiság és további, az EUSz 2. cikkében megfogalmazott értékek
mellett elkötelezett civil szervezetek vezetőiként, továbbá európai polgárokként fontosnak tartottuk,
hogy ezen fejleményekre felhívjuk az Ön figyelmét. Reméljük, hogy a rendelkezésére álló eszközök
segítségével sikerül elérnie, hogy Magyarország kormánya újragondolja azon intézkedéseit, amelyek
nincsenek összhangban az Európai Unióról szóló Szerződésben foglalt kötelezettségeivel.
Amennyiben – akár soron következő magyarországi látogatása alkalmával, akár a későbbiek során –
az összefoglalókban felvázolt témákat illetően további információra van szüksége, készséggel állunk
rendelkezésére egy személyes találkozó keretében, vagy bármilyen Önnek megfelelő módon.
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