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Ljubljana, 4. maj 2022 
  
 

Sporočilo za javnost evropske poslanke Irene Joveve 
skupaj z evroposlancem dr. Klemnom Grošljem 

o sprožitvi mehanizma vladavine prava na Madžarskem 
 
Spoštovani, 
   
»Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nam je danes na plenarnem zasedanju Evropskega 
parlamenta sporočila, da je Komisija končno obvestila Madžarsko o sprožitvi formalnega postopka sprožitve 
mehanizma splošnega režima pogojenosti evropskih sredstev zaradi kršitev načel pravne države, ki je bil 
vzpostavljen z namenom zaščite proračuna Unije. Sprožitev finančnih sankcij proti Madžarski smo v 
Evropskem parlamentu zahtevali že od začetka veljave omenjene uredbe v začetku leta 2021, a je Komisija, 
tudi zaradi političnega dogovora na Svetu EU, kljub pritiskom in odločitvi Sodišča EU oklevala pri njegovi 
sprožitvi. Že leta smo priča grobim kršitvam vladavine prava, kratenju človekovih pravic in očitni zlorabi 
sredstev EU v korupcijskih primerih, ki so Madžarsko pod vladavino Viktorja Obana in njegove vladajoče 
stranke Fidesz preoblikovali v iliberalno državo, ki ne pritiče demokratičnim normam in standardom Evropske 
unije. Sprožitev »mehanizma vladavine prava« je bila zato težko pričakovana in neizbežna. Pričakujeva, da 
se v nadaljevanju zamrznitev sredstev s kvalificirano večino držav članic podpre tudi v Svetu EU. Izrecno pa 
pričakujeva, da bo Republika Slovenija, kljub predhodni podpori spornega delovanja Madžarske, tokrat 
naredila pravi korak in se bo pridružila vsem državam, ki bodo podprle zamrznitev EU sredstev Madžarski. 
Hkrati pričakujeva, da bo Komisija zagotovila ustrezen mehanizem, s katerim bo EU sredstva, namenjena 
Madžarski, usmerila mimo vlade Viktorja Orbana, neposredno k upravičencem, ki niso povezani z aktualno 
madžarsko vlado in njenim protipravnim ravnanjem (npr. nevladnim organizacijam, lokalnim skupnostim, 
prebivalstvu na splošno), torej da bo pri tem zaobšla madžarsko vlado in državne strukture ter tako preprečila 
nadaljne zlorabe, ki vodijo predvsem v osebno okoriščanje. Prišli smo do trenutka, ko bo vzpostavljeni 
mehanizem pokazal zobe vsem tistim, ki ne spoštujejo načel vladavine prava in temeljnih, v pogodbah 
zapisanih vrednot EU. Upava, da bo sprožitev tega mehanizma imela tudi preventivno-odvračalni učinek na 
politike (med katere sodi tudi aktualni predsednik vlade Janez Janša), katerim so blizu ideje iliberalne 
demokracije.« 
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