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Во изминатите 10 години популистички
ветришта ги зафатија Источна и Средна
Европа.
Демократски
избраните
конзервативни власти во многу држави,
во името на народот, спроведуваат
политики што се во спротивност со
модерното сфаќање на либералната
демократија. Симптоматично, доколку
се изземе авантурата на Јерг Хајдер од
демократски консолидираната Австрија
од почетокот на векот, популистичката
мобилизација
во
поранешните
комунистички држави се случи по
влезот во Европската унија, за кој се
сметаше дека ќе ја симболизира
конечната
консолидација
на
демократските режими. И покрај тоа
што
односот
на
популистичките
автократи кон европските темелни
вредности
е
во
најмала
рака
сомнителен, Унијата досега не нашла
задоволителен одговор на загрозувањето
на принципите на кои се темели,
делумнопоради
политичките
компромиси и партиската солидарност
на десничарските партии, а најмногу
поради фактот што не постојат добри
механизми
за
казнување
на
застранувањата
од
демократските
вредности.
Овој
информативен
документ ги опишува целисходноста и
ограничувањата на механизмите со кои
ЕУ се бори за заштита на своите
вредности,
и
тоа
преку
парадигматичниот
пример
на
унгарската Влада која ја раководи
Виктор Орбан.
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I Автократски ветришта
Имајќи ги на ум автократските тенденции што
ги
зафатија
источноевропските
земји,
тргнувајќи од државите-членки како Унгарија,
Романија, Словачка и Полска, па сè до
Путинова Русија и Ердоганова Турција,
очигледно е дека европската демократија е
ставена на тест. Властите во овие земји се
демократски избрани политичари кои имаат
желба да остварат целосна доминација и
контрола во тамошните општества. Тие ги
распоредуваат своите воени сили и онаму каде
што треба и онаму каде што не им е место,
злоупотребувајќи го државниот апарат на
физичка принуда за да се одржат на власт.
Притоа, тие не се нималку нежни кон
опозицијата, која честопати е брутално
демонизирана. Со овие постапки, тврдат
либералните критичари, тие ги уништуваат
демократските принципи, приклонувајќи се
кон авторитаризмот.
Се чини дека нивните аргументи се темелат на
политичката
практика
на
посочените
авторитарци. Путин и Ердоган се многу
агресивни кон своите опоненти – ги затвораат
опозиционерите и редовно користат насилство
за да ги задушат мирните протести. Сепак, и
покрај бруталноста, тие и натаму ја уживаат
популарноста и поддршката на мнозинството,
бидејќи – како што често знаат да кажат –
„работат врз основа на законот“. За жал,
ваквата легалност е проблематична, бидејќи
станува збор за правен авторитаризам, кој
може да биде далеку од правдата и
вредностите на кои се темели либералната
демократија, а кои ги промовира Европската
унија.
За ваквите трендови во Европа, интересни се
сознанијата од студијата за демократијата во
ЕУ, изготвена од тинк-тенкот ДЕМОС, според
која Унгарија и Грција се прогласени за
најзагрижувачки застранувачи (backslider-и) од
демократските вредности (компаративно во
однос на Бугарија, Романија, Шпанија и
Италија). Извештајот на ДЕМОС, кој е
подготвен за европската Парламентарна група

Македонскиот центар за европско
образование
(МЦЕО)
е
невладина,
непрофитна,
неполитичка,
тинк-тенк
организација основана во декември 2002
годината од страна на 23 обучувачи за ЕУ
сертифицирани од InWEnt од Бон и
Институтот за европски политики од
Берлин, Сојузна Република Германија.
Мисијата на МЦЕО е да го поддржи
пристапувањето на Република Македонија
во ЕУ и европеизацијата на општеството
преку професионална обука и советување,
развој на применливи политики засновани
на докази, застапување за промени и
регионална соработка.
Од своето основање, МЦЕО има испорачано
приближно од 1300 денови обука за различни
ЕУ теми за приближно 6000 претставници
на
јавна
администрација,
медиуми,
граѓански организации, судии и обвинители,
членови на политички партии, локални
администрации, итн.
Во последните 7 години, МЦЕО го смени
својот фокус од институт за обука во тинктенк организација со надеж дека ќе го
намали
очигледниот
недостиг
на
експертиза во државата во полето на
креирање јавни политики кои се во линија со
ЕУ. Последните студии и брифови за
применета политика што се објавени се:
„Лисабон-Скопје-Солун: пет причини зошто
Македонија треба да ги почне преговорите“,
„Предавници,
платеници
и
сендвич
демонстранти: граѓанскиот активизам во
македонскиот јавен дискурс“, „Прекутрупа
во
Европа
–
истражување
за
искористувањето на Програмите на
Заедницата во Македонија“, „Македонија и
Бугарија – Толку блиски, а сепак толку
далечни“, „Пристапувањето во ЕУ и
сиромаштијата во Македонија“, „Ветувања,
ветувања“ итн.
МЦЕО го следи и процесот на пристапување
и досега има објавено 19 извештаи кои
можат да се симнат од нашиот вебсајт:
mcet.org.mk.
Во последните 5 години, МЦЕО работи со
медиумите со цел да го подобри
известувањето за пристапниот процес на
Македонија и изготвува алатки за да им
помогне да разберат дека пристапувањето
во ЕУ всушност е внатрешна, а не
надворешна политика.
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на социјалистите и демократите (ПЕС),
наведува дека овие тенденции се поврзани
најмногу со европската финансиска криза,
меѓутоа се резултат и на други фактори.
Посочени се неколку особено проблематични
области:
губењето
на
довербата
во
традиционалната политика, со нагласен раст
на екстремно десничарските партии, како што
се грчката Златна зора или унгарската Јобик;
негувањето на корупцијата, особено во Грција;
проблемите со судовите и со судството,
особено во постсоветските земји од Централна
и од Источна Европа; недостигот на
медиумска слобода, особено во Унгарија, и
третманот на ромските, муслиманските и
хомосексуалните малцинства. Наведено е дека
Бугарија и Романија испорачуваат најоскудно
демократско однесување, што не е за
изненадување имајќи го предвид нивното
минато. Сепак, Унгарија и Грција, според овој
извештај, се земји со најостар пад на
демократските практики.i

Специфично е тоа што во орбанизираното
општество инструментите за контрола и
загрозувањето на индивидуалните слободи се
во постојан пораст.

на

Затоа, Виктор Орбан стана симбол за она што
денес во Европа го нарекуваме популизам. Тој
направи значајни уставни измени и донесе
стотици закони уништувајќи го на тој начин
транзицискиот консензус. Сепак, тој сè уште ја
ужива поддршката на мнозинството. Настојува
да воспостави систем со кој и натаму ќе може
да се одржува на власт, па оттука постои
континуиран тренд да ја концентрира моќта и
сам за одлучува за сè. На пример, во налетот
на легислативниот маратон се донесе
контроверзен закон за медиумите со кој се
централизираше
и
се
хомогенизираше
целокупната продукција на вестите на
државните телевизии, радиостаници и на
националните новински агенции. Уште повеќе,
тој е оној кој го поседува овластувањето да ги
именува сите пет члена на регулаторниот
медиумски совет.

Најсликовит пример за популист, кој успешно
го практикува правниот авторитаризам, е
унгарскиот премиер Виктор Орбан. Најдобар
показател за ова е фактот дека во
политиколошкиот речник е речиси одомаќинет
терминот
„орбанизација“,
чиишто
карактеристики се политичкиот популизам,
правниот авторитаризам и авторитарниот
национализам
во
јавниот
дискурс. ii
Орбанистичкиот
тип
сквернавење
на
демократијата и особено на либерализмот,
подразбира управување кое не познава
донесување политички одлуки по пат на
аргументирана делиберативна дискусија, туку
одлуките се донесуваат врз основа на
произволни гледишта, маратонско донесување
закони, експресно менување и надополнување
на Уставот и негирање на плуралниот карактер
на општеството, при што политичката игра се
третира како zerosum игра. Сето тоа значи
омаловажување на опозицијата и на
интелектуалната елита и задушување на
слободата на говор во име на народот.

Новинарите не се затвораат како во Русија,
велат активистите за човековите права, но
доколку
критикуваат
постои
голема
веројатност да ја изгубат работата. Така,
цензурата и автоцензурата се воспоставиле
како практика, бидејќи новинарите се
оптоварени со прашањето на голиот живот и
се однесуваат онака како што се очекува од
нив. iii Списанијата и радиостаниците се
финансиски исцрпени, а на жените им се
наметнуваат
традиционалните
унгарски
вредности, кои според заговорниците значат
дека местото им е во кујната и покрај децата.
Oва оди рака под рака со толерирањето на
антиеврејската и антиромската реторика на
блиските пријатели на Премиерот, како што е
новинарот Золт Баер (ZsoltBayer), еден од
основачите на Унгарскиот граѓански сојуз –
Фидес (Fidesz). Орбан наметна и јасна
тенденција кон анти-интелектуализам, што
може да се огледа во оцрнувањето на
меѓународно признатите фигури, како што се
филозофот Агнеш Хелер (Agnes Heller) и
нобеловецот Имре Кертес (Imre Kertész).

II
Политичките
орбанизацијата

техники
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Оттука, во пораст е емигрирањето на младите
квалификувани луѓе, а според проценките
нивниот број изнесува околу 500.000.
Извршени се и измени во училишните
силабуси, во насока на тоа да се вклучи
изучување на предвоените фашистички
писатели, а изградена е и статуа на адмиралот
Хорти (Horthy), кој ја поврзува Унгарија со
нацистичка Германија. Според Ким Лејн
Шепел (Kim Lane Scheppele), професорка на
Принстон,
Орбан
одново
го
креира
комунистичкиот модел на владеење, на тој
начин што неговата партија се инфилтрира
насекаде во државата.
Во врска со влијанијата во банкарскиот
систем, интересно е тоа што за шеф на
Централната банка е именуван блискиот
пријател на Орбан, бившиот министер за
економија Ѓерѓ Матолчи (GyorgyMatolcsy).
Тоа, пак, остава простор за сомнеж дека
Банката ќе биде изложена на политичко
влијание. Според ЕК, како што пишува
Економист, Унгарија е најзадолжена земја во
Централна Европа. iv Оттука, Комисијата
предложи за Унгарија да се примени
процедурата за прекумерен дефицит (Excessive
Deficit Procedure). v
Сепак, според многумина, најконтроверзно е
менувањето на Уставот. Имено, за 4-тиот
амандман, кој бил оспорен од страна на
унгарскиот Уставен суд (кој ги отфрлил
транзиторните мерки на Уставот), партијата на
власт Фидес јасно нагласила дека повеќето од
оспорените содржини сепак ќе бидат вклучени
во измената, независно од процедуралните
причини, додавајќи дека задачата на
Уставниот суд била да ги толкува одредбите
на Основниот закон (Уставот), но не и да
одлучува мериторно. Со други зборови,
уставната реформа во Унгарија ги исфрли
супстантивните одлучувачки атрибути на овој
суд. Во овој контекст, Петер Хак (PeterHack),
водечки професор по уставно право на ELTEU,
изјавил дека Унгарија сèуште не станала
Северна Кореја, но дека самиот амандман е
екстремно алармантен, бидејќи ја отстранува
уставната контрола врз законодавството,што

претставува многу опасна концентрација на
моќ. Со оваа уставна измена се ограничува
авторитетот на судството, се ограничува
политичкото рекламирање во приватните
медиуми, се стеснува дефиницијата на
семејството
и
се
криминализира
бездомништвото. За уставните експерти, пак,
најпроблематична измена е одземената
можност на Уставниот суд да ја оценува
содржината на уставните измени, а наместо
тоа,
Судот
е
ограничен
само
на
процедуралното оценување на процесот на
уставното изменување. Тоа го забележала и
Венецијанска комисија: со 4-тиот амандман е
заобиколено претходното вето на Уставниот
суд ,и во голем дел е намалена можноста за
уставна оценка, а со тоа е нарушен и системот
на баланс и рамнотежа.vi
Освен наведените недостатоци, критичарите ги
забележуваат и предвременото пензионирање
на судиите, како и законот со кој е зголемена
можноста за разузнавачко следење на високите
јавни службеници без претходна судска
одлука. Како последица на тоа, во Брисел се
појави поголема загриженост во однос на
екстремнодесната унгарска власт, која сè
повеќе граба моќ од судството, од медиумите,
од културниот живот, Централната банка итн.
И покрај загриженоста,се чини дека на ЕУ ѝ се
врзани рацете, бидејќи нема многу механизми
за да ги повикува на одговорност државитечленки во ситуациите кога се плаши дека ги
кршат демократските норми. Со други
зборови, новиот унгарски Устав беше
прифатен од Европа.

III Либералните вредности под напад
Новиот устав не само што ги слави
историските
христијански
корени
на
унгарската нација, туку и експлицитно ја
одбранува етиката на природното право.
Сепак, во Уставот постои концептуална
контрадикторност: од една страна, тој го
признава христијанството како основна
религија на унгарскиот народ, а истовремено
обезбедува религиозна слобода; нуди заштита
на животот од моментот на концепцијата
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(зачнувањето), истовремено дозволувајќи
абортус; наведува дека семејството се темели
на бракот помеѓу мажот и жената,
дозволувајќи цивилна истополова унија;
наметнува родителска грижа за децата, но и на
децата кон постарите родители;на членовите
на Парламентот им наметнува одговорност
пред Бога; конципира етничка втемеленост на
нацијата,
паралелно
пропишувајќиги
одредбите за правата на резидентните
малцинства;имплицитно
го
оспорува
утопискиот
концепт
што
ја
брани
дефиницијата на нацијата врз основа на
преовладувачката идеологија, иго забранува
генетскиот инженеринг. Новиот устав почнува
со зборовите „Господ да ја благослови
Унгарија“, по што следува признание дека св.
Стефан е основачот на унгарската држава, која
е дел од „христијанска Европа“. Натаму, во
Преамбулата
се
слави
„улогата
на
христијанството
во
оживувањето
на
националноста“, но има и наводи за
„различните религиски традиции во земјата“.
Орбан направил сериозни интервенции во
медиумската
сфера,
креирајќи
го
Новинскиотсовет кој, меѓу другото, е
одговорен за доделувањетона фреквенциите, а
членовите
со
9-годишен мандат се негови пулени. vii Советот
работи на начин што е невообичаен за
демократскиот политички систем. На пример,
тој одбил да ја реобновифреквенцијата на една
позната радиостаница, и покрај претходните
три судски пресуди кои биле во нејзина
корист. viii Регулаторот, како што велат
упатените ix, константно се произнесува со
сомнителни аргументи, со цел да го избегне
гарантирањето на лиценцата, како што бил
случајот со оценувањето на апликацијата
приложена од една радиостаница, за која било
оценето декане е соодветно пополнета, бидејќи
празните бели страници не биле потпишани.
Рестриктивниот
закон
за
медиумските
новински
вести
беше
еден
од
најкритикуваните од страна на Европската
комисија, Советотна Европа имеѓународните
новински
организации,
бидејќи
на
владејачката
партија
ѝбила
доделена

неограничена моќ во регулирањето на
новинските содржини. Патем, на овие критики
унгарската Влада одговорила со ревизија на
Законот, вклучувајќи одредби со кои на
полициските службеници им се доделила моќ
да го демантираат името на новинарскиот
извор. На овој начин, на унгарската медиумска
сфера ѝ се случи хомогенизација, а приватните
медиуми беа доделени на лојалните
бизнисмени и олигарси кои зависат директно
од зделките со власта, во однос на тоа како ќе
се финансираат.
Сите овие илустрации се потврдуваат и во
еден од извештаите на Хјуманрајтсвоч
(.HumanRightsWatch), според кој новата
унгарска правна рамка создава систематска
промена со цел да ја ослаби правната контрола
на авторитетот на власта, во насока на
влијание врз медиумите и намалување на
заштитата на човековите права. Извештајотx ги
анализира новиот Устав и новите закони и
нивните негативни ефекти врз човековите
права и владеењетона правото и наведува дека
од 2010 година супер - мнозинството во
Парламентот честопати се злоупотребува.Овие
наоди се темелат на фактот дека по новите
уставни измени се донесени повеќе од 600
закони, намалена е независноста на судството
и администрирањето на правдата, а повеќе од
300 судии се принудно испратени во
предвремена пензија. Освен тоа, наметнати се
ограничувања на Уставниот суд во врска со
неговата претходна надлежност да ги ревидира
законите и жалбените барања, а големи измени
има и кај слободата на медиумите. Според овој
извештај, со новиот устав се дискриминира и
ЛГБТ-заедницата. Во 2012 година и во
почетокот на 2013 година Уставниот суд
повлекол неколкуодредби и закони кои се
однесуваат на принудното предвремено
пензионирање на судиите, на арбитрарниот
регистрациски процес на црквите (без можност
за судска жалба) и на криминализацијата на
бездомниците. Хјуманрајтсвоч нагласува дека
наместо да ги прифати овие забелешки,
унгарската власт изгласала нови измени во
март 2013 година. Изменети биле одредбите на
Уставот со кои на Уставниот суд

5

дополнително му се ограничила моќта да ги
испитува и оспорува новите промени.
Токму поради овие испади на унгарската
власт, кои се во согласност со препораките на
ЕУ, се појавија мислења дека Унијата треба да
преземе одредени мерки. Предлозите одеа во
насока на суспензија на гласачките права,
преземање санкции против државата, па дури
и исклучување од членството.

IV
Расчекор
меѓу
идеалите
и
политичката прагма: Дали Европската
унија може да ги сочува темелните
вредности?
Во заедничката изјава на претседателот на
Европската комисија, Баросо, и генералниот
секретар на Советот на Европа, Јагланд, во
врска со дејствата на Орбан се вели дека
постои
голема
загриженост
поради
непочитувањето на принципите на владеењето
на правото, на европското право и стандардите
на Советот на Европа во процесот
наизменување на Уставот на Унгарија. xi Исто
така, САД изразиле загриженост дека измената
на Уставот може да ги загрози принципите на
институционалната независност и системот на
сопирачки и рамнотежа, кои се постулати на
демократијата.
Поттикнати
од
истите
трендови, Берлин и другите европски
престолнини предложија мониторинг на
демократијата во сите 28 држави - членки, но и
казни за воочените застранувања од
принципите на европското право. Иако Брисел
има неколку постоечки опции за притисок
(санкции, суспензија на гласачките права или,
пак, постапка за прекршување на правото на
ЕУ (infringement procedure), казнувањето на
демократски избраната власт не е лесен
предизвик. Од страна на Брисел, постои и
официјален предлог на Унгарија да ѝ се
суспендираат плаќањата од кохезивните
фондови и тоа да започне од 2013 (станува
збор за сума од околу 459 милиони евра). Но,
оваа мерка е пред сè поврзана со недоволните
напори на Будимпешта да го намали
буџетскиот дефицит, а не со загрижувачките
трендови во развојот на демократијата. xii

Баросо му се обрати на Орбан со писмо, кое
беше претставено пред Европскиот парламент
(ЕП). xiiiВо него се посочени трите главни
проблеми. Првиот проблем е клаузулата во
членот17 на 4-тиот амандман на Основниот
унгарски закон (Уставот на државата), што се
однесува на пресудите на Европскиот суд на
правдата (ЕСП), а што повлекува обврски за
плаќање. Имено, имплементацијата на оваа
одредба би значела дека Унгарија на своите
граѓани им воведува ад хок такса, доколку се
утврди дека нивната земја го прекршила
европското право. За граѓаните ова би значело
дека се принудени да плаќаат секогаш кога
државата ќе потфрли да дејствува во
согласност со нормите на ЕУ, а во практиката
би подразбирало дека граѓаните ќе подлежат
на казна во два наврати: еднаш бидејќи нема
да ги имаат правата пропишани со ЕУ-правото,
и вторпат кога за истава оваа повреда ќе треба
самите да платат. Втората спорна уставна
измена на која се осврнал Баросо е широкиот
спектар на моќ доделен со членот 14 од 4-тиот
амандман на Уставот, кој на претседателот на
Националната судска канцеларија му доделува
право да прави трансфер на судските случаи
од еден суд во друг. Советот на Европа и
Европската комисија изразиле загриженост,
тврдејќи дека ова значи зајакнување на
административната канцеларија во насока на
тоа да прави трансфери на судските случаи,
кои доколку се однесуваат на случаите
поврзани со правото на Унијата, можат да го
покренат прашањето за инкомпатибилноста со
обврските на ЕУ, во насока на тоа да се
обезбедат соодветни правни лекови за
ефективна правна заштита и за правото на фер
постапка (според начинот на кој тоа е
предвидено во Повелбата за основните права).
Затоа, како што вели Баросо, во врска со ова
прашање Комисијата го задржува правото да
покрене постапка за прекршување на правото
на ЕУ, и конечно, според Европската комисија,
особено спорни се ограничувањата поврзани
со политичкото рекламирање за време на
изборните кампањи, вклучувајќи ги и изборите
за Европскиот парламент, имајќи предвид дека
рекламите можат да се емитуваат само на
јавниот медиумски сервис.
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Во согласност со нејзината улога на чувар на
Договорот за Европската унија (ДЕУ)
(оценување на законитоста икомпатибилноста
со ЕУ-нормите), Европската комисија ја
мониторира Унгарија уште од 2011 година.
Резултат на ова бдеење беше лансирањето на
постапка за прекршување на правото на ЕУ
против Унгарија. Имено, ЕК веќе неколкупати
покренала постапка за прекршување на
правото на ЕУ против Унгарија, и тоа за
случаите
на
предвременото
принудно
пензионирање на судиите, обвинителите и
нотарите (за жал, и покрај тоа што Законот
потоа беше изменет во насока на тоа да биде
компатибилен со пресудата на ЕСП, не е
направена никаква реформа со цел овие луѓе
да се вратат на нивните претходни позиции),
како и за повредата на независноста на
Агенцијата за заштита на податоцитеи
укинувањето на мандатот на претходниот
комесар за заштита на податоците. Комисијата
била особено загрижена дека независноста на
супервизорското тело за заштитата на
податоците е еден од клучните елементи на
правото на ЕУ. Комисијата изразила жалење
дека, и покрај тоа што се покренати
постапките пред судот, Унгарија и натаму
продолжила со недозволените практики.
Поновите постапки за прекршување на
правото на ЕУ против Унгарија, пак, се во
врска со измените што ги има направено во
Законот за Канцеларијата за конкуренција,
потоа во аплицирањето на Даблинската
регулатива кај азилантските процедури, како и
за правилата за регистрирање на данокот на
автомобилите од странските компании. Во
однос на правилата за конкуренцијата,
Комисијата изразила загриженост дека со
измената кај Канцеларијата за конкуренција
нема да може да спречи опасноста од
формирањето на картелите, а во врска со
собирањето на регистрационите даноци за
рента на странските автомобили од странски
компании, ЕК смета дека со измената постои
опасност за повреда на принципот на слободно
движење на услугите.
Извештајот на Европскиот парламент за
Унгарија од мај 2013 година, јасно укажува на

тоа дека постои ризик од серозни повреди на
европските вредности предизвикани одновите
контроверзни уставни измени, доколку
продолжи трендот на однесувањето на
Унгарија, со што Европскиот совет
експлицитно не се упатил да го разгледува
прашањето. xiv Во расправата за Резолуцијата
најгласна била пратеничката група на
Алијансата на либералите и демократите на
Европа (АЛДЕ), кои преку амандмани што не
биле прифатени од мнозинството, побарале од
Европскиот парламент да утврди дека постои
ризик за прекршување на вредностите на
Унијатаи да се постапи според членот 7, кој
предвидува отворање дијалог со членка на
Унијата поради ерозија на демократијата,
владеењето на правото и фундаменталните
права и суспензија на нејзините гласачки права
како крајна мерка.
Во легислативата на Унијата беше потврдена и
Резолуцијата на Европскиот парламент, со која
Унгарија се советува што е можно поскоро да
ги смени спорните одредби,и тоа во насока на
поголема компатибилност со регулативите на
другите 28 нации. Сепак, премиерот Орбан го
отфрли овој документ, велејќи дека е
неправеден затоа што на нефер начин
сигнализира само еден од можните резултати –
суспензијата на гласачките права. Резолуцијата
повикува на воспоставување нов механизам за
осигурување дека сите членки ќе дејствуваат
во согласност со заедничките вредности, со
помош на кој би се мониторирале државитечленки на една редовна основа.
За жал, уставните измени што ги направи
Унгарија ја покажаа слабоста на Унијата да го
заштити владеењето на правото. Правната
ситуација е следнава: ЕУ е обврзана со
принципот на трансферираната компетентност
и може да направи многу малку во случаите на
повреда на владеењето на правото. Иако
заштитата
на
заедничките
вредности,
фундаменталните права, владеењето на
правото и демократијата се фундаментални
принципи за кои Унијата и членките ветиле
дека ќе ги почитуваат според членот 2 и
членот 6 од ДЕУ, сепак тие не се „политики“
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на Унијата. Така, единствениот начин по кој
може да оди казнувањето за ваква повреда e
членот 7 на ДЕУ, но за да се иницира оваа
процедура потребно е 4/5 од државите-членки
во Европскиот совет да се согласат дека
постои сериозен ризик од повреда на
владеењето на правото и на демократијата. Со
оглед на бројот на земјите - членки, овае тешко
остварливо. Всушност, иницирањето на
активирањето на овој член веќе било најавено
од страна на Комисијата и Парламентот, но
Полска и Литванија ѝ изразиле поддршка на
Унгарија. Се очекува дека и други држави ќе
го сторат истото.

за спроведувањетона
европските вредности.

правото

на

ЕУ
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За повеќе види на www.demos.co.uk/publicationas/blackleaders
Така, на пример,владејачката партија Фидес,восвојата „Декларација“,Орбановиот
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почеток“и во неа е наведено дека „Унгарците се согласиле да креираат нов систем на
т.н. национална кооперација, кој го споделува секој Унгарец во и надвор од земјата,
а дека „Владата и Парламентотсе обврзани пред унгарската нација да го заштитуваат
неговото остварување". Токму за оваа декларација постои обврска дека треба да виси
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TamasBodoky
ii

iv

Сепак, институциите и некои од државитечленки стартуваа со подготвувањето нацртпредлог за тоа како да се подобри
дејствувањето на ЕУ во насока на поголема
заштита на владеењето на правото. Генерално,
постои согласност дека за вакви цели треба да
се развие механизам за мониторинг, а на
Агенцијата за темелни права на Европската
унија да ѝ се даде поголемо овластување да ги
оценува членките во врска со заштитата на
владеењето на правото, креирајќи механизми
за спроведување на одлуките на ова тело.
Германската, холандската и шведската влада,
исто така, предложија нова иницијатива за да
се прошират овластувањата на ЕУ во
спроведувањето на владеењето на правото, а
Комисијата би имала централна улога во
координирањето на овие активности. Се
предложи и воведување механизам за т.н.
„структурен политички дијалог или заклучни
билатерални договори помеѓу релевантната
членка и Комисијата“. Сепак, според
проценките на аналитичарите, засега не постои
начин некоја членка да биде принудена да
партиципира во дијалог, а уште помалку да
склучува билатерален договор доколку
нејзината влада не смета дека повредува некоја
норма, како што постојано тврди унгарската
власт. Затоа, како последно средство за
принуда, овие земји предложија да се
суспендираат ЕУ-фондовите. Како и да е, сега
засега Унијата е ограничена на членот 7 од
ДЕУ и има само мека моќ во однос на мерките
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