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Pozměňovací návrh  1 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer a Birgit Sippel 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situace v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – bod odůvodnění 6 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(6) Ve svém sdělení z roku 2003 o 

článku 7 Smlouvy o Evropské unii Komise 

vyjmenovala řadu zdrojů informací, které 

je třeba vzít v úvahu při sledování 

dodržování a prosazování společných 

hodnot, jako jsou zprávy mezinárodních 

organizací, zprávy nevládních organizací a 

rozhodnutí regionálních a mezinárodních 

soudů. Hluboké znepokojení ohledně stavu 

demokracie, právního státu a základních 

práv v Maďarsku vyjádřila celá řada aktérů 

na vnitrostátní, evropské i mezinárodní 

úrovni, včetně institucí a orgánů Unie, 

Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a 

spolupráci v Evropě (OBSE), Organizace 

spojených národů (OSN), jakož i řada 

organizací občanské společnosti. Je však 

třeba považovat je za právně nezávazná 

stanoviska, neboť pouze Soudní dvůr 

Evropské unie může vykládat ustanovení 

Smluv. 

(6) Ve svém sdělení z roku 2003 o 

článku 7 Smlouvy o Evropské unii Komise 

vyjmenovala řadu zdrojů informací, které 

je třeba vzít v úvahu při sledování 

dodržování a prosazování společných 

hodnot, jako jsou zprávy mezinárodních 

organizací, zprávy nevládních organizací a 

rozhodnutí regionálních a mezinárodních 

soudů. Hluboké znepokojení ohledně stavu 

demokracie, právního státu a základních 

práv v Maďarsku vyjádřila celá řada 

subjektů na vnitrostátní, evropské 

i mezinárodní úrovni, včetně institucí 

a orgánů Unie, Rady Evropy, Organizace 

pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

(OBSE), Organizace spojených národů 

(OSN), jakož i řada organizací občanské 

společnosti. 
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Pozměňovací návrh  2 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Birgit Sippel, Iraxte Garcia Pérez a Maria Noichl 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situace v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – bod odůvodnění 35 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (35a) Dne 9. srpna 2018 se vyšlo najevo, 

že maďarská vláda plánuje stáhnout 

magisterský program genderových studií 

na veřejné univerzitě na Eötvös Lorand 

University (ELTE) a odmítnout uznávání 

magisterského programu genderových 

studií ze soukromé Středoevropské 

univerzity. Evropský parlament poukazuje 

na to, že veřejnému diskursu v Maďarsku 

dominuje dezinterpretace konceptu 

genderu, a vyjadřuje nad touto záměrnou 

dezinterpretací termínů „gender“ a 

„genderová rovnost“ politování. Evropský 

parlament odsuzuje útoky na svobodnou 

výuku a svobodný výzkum, zejména pokud 

se jedná o genderová studia, která mají za 

cíl analyzovat mocenské poměry, 

diskriminaci a genderové vztahy ve 

společnosti a nalézt řešení pro různé 

formy nerovnosti a která se stala terčem 

pomlouvačných kampaní. Evropský 

parlament požaduje, aby byl plně obnoven 

a zajištěn základní demokratický princip 

svobody vzdělávání; 
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Pozměňovací návrh  3 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer a Birgit Sippel 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situace v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – bod odůvodnění 65 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (65a)  klade důraz na řízení o nesplnění 

povinnosti, které Komise zahájila dne 

19. července 2018, jakož i na stanovisko 

Evropského soudu pro lidská práva 

vyjadřující se k azylovému právu 

přijatému v létě 2018 v Maďarsku, které 

porušuje právní předpisy Unie v oblasti 

azylu tím, že odpírají stravu uprchlíkům 

ve svých tranzitních střediscích. 
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