
Стразбур: Европски парламент изгласао резолуцију о покретању казнене процедуре Мађарској „због континуираног кршења демократских закона“; Петер Сијарто: У питању мала освета промигрантских политичара против Мађарске
среда, 12 септембар 2018 16:58

Европски парламент изгласао је почетак казнене процедуре Мађарској због
континуираног кршења демократских закона. Са 448 гласова за, 197 против и 48
суздржаних резолуција је усвојена на пленарној седници парламента у Стразбуру.

  

Ово је други пут да ЕП покреће Члан 7. против Мађаске је покренут због озбиљног
кршења ЕУ вредности, а раније је то било против Пољске. Ова одредба Уговора о ЕУ
подразумева суспензију одређених права земље чланице укључујући и забрану права
гласа у ЕУ институцијама.

  

  

Посланици су резолуцију о покретању процедуре против Мађарске усвојили великом
већином гласова након жестоке дебате и између различитих фракција Европског
парламента и унутрашњих подела међу члановима највеће Европске народне партије
којој припада странка мађарског премијера Виктора Орбана.
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Ова процедура предвиђена је тзв. Уставом ЕУ у случају да нека од чланица озбиљно
крши основне вредности ЕУ као што су владавина права, демократија, људска права и
достојанство, слобода и право мањина. Покретање Члана 7 подразумева између осталог
суспензију ЕУ финансијских трансфера одређене чланице, али и могуће привремено
укидање гласа те земље у ЕУ институцијама.

  

После усвајања у Европском парламненту одлука о суспензији Мађарске наћи ће се пред
Европским саветом на гласању. Мађарска ће у случају коначне потврде кршења ЕУ
принципа и увођења санкција од ЕУ и даље бити у дужности да поштује обавезе које
проистичу из чланства у ЕУ. Одлука о укидању процедуре против земље чланице на
основу Члана 7 такође се доноси у Европском савету при ћему је потребно да то подржи
већина, а не све земље чланице.

  

Покретање Члана 7 је до сада је било једно у случају Пољске и то због спроведених
реформи за које је Европска комисија оценила да подривају независности правосуђа.

  

Сијарто: Мала освета промигрантских политичара

  

Гласање у Европском парламенту који је довео у питање европске вредности у
Мађарској и активирао ванредну процедуру против те земље, само је "мала освета"
политичара који се залажу за имиграцију, изјавио је шеф мађарске дипломатије Петер
Сијарто.

  

"Данашња одлука није ништа друго до мале освете промигрантских политичара против
Мађарске", рекао је Сијарто после састанка владе у Будимпешти.

  

Европски посланици гласали су данас за предузимање мера против владе мађарског
премијера Виктора Орбана због наводног подривања демократских вредности ЕУ и
владавине права.
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"Одлука осуде Мађарске и њеног народа донета је јер смо ми Мађари доказали да
миграција није неопходни процес и да је могуће зауставити имиграцију", рекао је Сијарто
и додао да је гласање показало да већину посланика у Европском парламенту чине
промигрантски политичари.

  

Посланици су убедљивом већином са 448 гласова за и 197 против гласали за извештај
који препоручује активирање процедуре по такозваном члану седам уговора о
функционисању ЕУ према којем Мађарска може да се казни ускраћивањем права на
гласање.

  

Европски парламент осудио је систематску претњу вредностима Уније у Мађарској и
тражио је од ЕУ да реагује покретањем процедуре по члану седам, што је
најрадикалнија мера за неку земљу која не поштује европска правила.

  

Европска комисија је покренула процедуру члана седам против Пољске због наводног
урушавања независности правосуђа. Случај Мађарске је први пут да на покретање те
процедуре позива Европски парламент.

  

Француске власти поздравиле су, с друге стране, "веома јак сигнал" Европског
парламента Мађарској.

  

"Француска поздравља став Европског парламента", наводи се у саопштењу кабинета
француског председника Емануела Макрона, који је раније износио критике на рачун
политике мађарског премијера Виктора Орбана.

  

(Танјуг - Бета)
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