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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(6) Kommissionen har i sin meddelelse 

fra 2003 om artikel 7 i traktaten om Den 

Europæiske Union opregnet mange 

informationskilder, der skal tages hensyn 

til i forbindelse med overvågning af, at de 

fælles værdier respekteres og fremmes, 

såsom rapporter fra internationale 

organisationer, rapporter fra NGO'er og 

retspraksis ved regionale og internationale 

domstole. En bred vifte af aktører på 

nationalt, europæisk og internationalt plan 

har udtrykt deres dybe bekymring over 

situationen for demokratiet, 

retsstatsprincippet og de grundlæggende 

rettigheder i Ungarn, herunder Unionens 

institutioner og organer, Europarådet, 

Organisationen for Sikkerhed og 

Samarbejde i Europa (OSCE), De 

Forenede Nationer (FN) samt en lang 

række civilsamfundsorganisationer, men 

juridisk set må disse betragtes som 

ikkebindende udtalelser, da kun Den 

Europæiske Unions Domstol kan fortolke 

traktaternes bestemmelser. 

(6) Kommissionen har i sin meddelelse 

fra 2003 om artikel 7 i traktaten om Den 

Europæiske Union opregnet mange 

informationskilder, der skal tages hensyn 

til i forbindelse med overvågning af, at de 

fælles værdier respekteres og fremmes, 

såsom rapporter fra internationale 

organisationer, rapporter fra NGO'er og 

retspraksis ved regionale og internationale 

domstole. En bred vifte af aktører på 

nationalt, europæisk og internationalt plan 

har udtrykt deres dybe bekymring over 

situationen for demokratiet, 

retsstatsprincippet og de grundlæggende 

rettigheder i Ungarn, herunder Unionens 

institutioner og organer, Europarådet, 

Organisationen for Sikkerhed og 

Samarbejde i Europa (OSCE), De 

Forenede Nationer (FN) samt en lang 

række civilsamfundsorganisationer. 
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 (35a) Den 9. august 2018 blev det 

bekendtgjort, at den ungarske regering 

har planer om at nedlægge 

masterprogrammet for kønsstudier på det 

offentlige Eötvös Loránd-universitet 

(ELTE) og at give afslag på 

anerkendelsen af mastergraden i 

kønsstudier fra det private 

centraleuropæiske universitet. Europa-

Parlamentet påpeger, at en fejlfortolkning 

af begrebet køn har domineret den 

offentlige diskurs i Ungarn, og beklager 

dybt denne forsætlige fejlfortolkning af 

begreberne "køn" og "ligestilling af 

kønnene". Europa-Parlamentet 

fordømmer angrebene på gratis 

undervisning og forskning, navnlig i 

kønsstudier, hvis formål er at analysere 

magtforhold, forskelsbehandling og 

kønsrelaterede forhold i samfundet og 

finde løsninger på uligheder, og som har 

været mål for injuriekampagner. Europa-

Parlamentet opfordrer til, at det 

grundlæggende demokratisk princip om 

uddannelsesfrihed genindføres og 

beskyttes fuldt ud. 

Or. en 



 

AM\1162307DA.docx  PE624.068v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

5.9.2018 A8-0250/3 

Ændringsforslag  3 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer and Birgit Sippel 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungarn 

2017/2131(INL) 

Forslag til beslutning 

Bilag – betragtning 65 a (ny) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 (65a)  Fremhæver den 

traktatbrudsprocedure, som 

Kommissionen indledte den 19. juli 2018, 

og Menneskerettighedsdomstolens 

udtalelse som følge af asyllovgivningen, 

der blev vedtaget i sommeren 2018 i 

Ungarn, og som overtræder 

asyllovgivningen ved at nægte fødevarer 

til flygtninge i deres transitcentre. 

Or. en 

 

 


