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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.9.2018 A8-0250/1 

Amendment  1 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer και Birgit Sippel  

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Η κατάσταση στην Ουγγαρία 

2017/2131(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράρτημα – σημείο 6 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

(6) Στην ανακοίνωσή της του 2003 

σχετικά με το άρθρο 7 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή 

ανέφερε πολλές πηγές πληροφοριών που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

παρακολούθηση του σεβασμού και της 

προαγωγής των κοινών αξιών, όπως οι 

εκθέσεις διεθνών οργανισμών, οι εκθέσεις 

ΜΚΟ και οι αποφάσεις περιφερειακών και 

διεθνών δικαστηρίων. Πολλοί φορείς σε 

ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών και 

λοιπών οργάνων της Ένωσης, του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, του 

Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), 

καθώς και πολυάριθμων οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών, έχουν εκφράσει τη 

σοβαρή ανησυχία τους για την κατάσταση 

της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 

Ουγγαρία, θα πρέπει, ωστόσο, να 

θεωρείται ότι οι ανησυχίες αυτές 

συνιστούν νομικά μη δεσμευτικές γνώμες, 

δεδομένου ότι μόνο το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να 

ερμηνεύει διατάξεις των Συνθηκών. 

(6) Στην ανακοίνωσή της του 2003 

σχετικά με το άρθρο 7 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή 

ανέφερε πολλές πηγές πληροφοριών που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

παρακολούθηση του σεβασμού και της 

προαγωγής των κοινών αξιών, όπως οι 

εκθέσεις διεθνών οργανισμών, οι εκθέσεις 

ΜΚΟ και οι αποφάσεις περιφερειακών και 

διεθνών δικαστηρίων. Πολλοί φορείς σε 

εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

περιλαμβανομένων των θεσμικών και 

άλλων οργάνων της Ένωσης, του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, του 

Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), 

καθώς και πολυάριθμων οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών, έχουν εκφράσει τη 

σοβαρή ανησυχία τους για την κατάσταση 

της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 

Ουγγαρία. 

Or. en 



 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.9.2018 A8-0250/2 

Τροπολογία  2 

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

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Η κατάσταση στην Ουγγαρία 

2017/2131(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράρτημα – Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 35α) Στις 9 Αυγούστου 2018, 

δημοσιοποιήθηκε ότι η ουγγρική 

κυβέρνηση σχεδιάζει να αποσύρει το 

πρόγραμμα Μάστερ σπουδών για θέματα 

φύλου στο δημόσιο Πανεπιστήμιο Eötvös 

Loránd (ELTE) και να αρνηθεί την 

αναγνώριση του τίτλου μάστερ σε μελέτες 

για θέματα φύλου του ιδιωτικού 

Κεντρικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει 

ότι μια παρερμηνεία της έννοιας του 

φύλου έχει κυριαρχήσει στον δημόσιο 

διάλογο στην Ουγγαρία και αποδοκιμάζει 

τη σκόπιμη παρερμηνεία των όρων 

«φύλο» και «ισότητα των φύλων». Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει τις 

επιθέσεις κατά της ελεύθερης 

διδασκαλίας και έρευνας, ιδίως κατά 

μελετών σχετικά με το φύλο, σκοπός των 

οποίων είναι να αναλύσουν τις σχέσεις 

ισχύος, τις διακρίσεις και τις σχέσεις 

μεταξύ των φύλων στην κοινωνία και να 

βρουν λύσεις σε μορφές ανισοτήτων, και 

οι οποίες έχουν γίνει στόχος εκστρατειών 

δυσφήμησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ζητεί να αποκατασταθεί και να 

διασφαλιστεί πλήρως η θεμελιώδης 

δημοκρατική αρχή της εκπαιδευτικής 

ελευθερίας. 
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Τροπολογία  3 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer και Birgit Sippel 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Η κατάσταση στην Ουγγαρία 

2017/2131(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράρτημα – Αιτιολογική σκέψη 65 α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 65α)  Επισημαίνει τη διαδικασία επί 

παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή στις 

19 Ιουλίου 2018, καθώς και τη γνώμη του 

ΕΔΔΑ εν συνεχεία των νόμων περί 

ασύλου που εκδόθηκαν το καλοκαίρι του 

2018 στην Ουγγαρία, οι οποίοι 

παραβιάζουν το ενωσιακό δίκαιο περί 

ασύλου με το να αρνούνται τη χορήγηση 

τροφίμων στους πρόσφυγες στα κέντρα 

διέλευσης. 
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