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5.9.2018 A8-0250/1 

Tarkistus  1 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer and Birgit Sippel  

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Unkarin tilanne 

2017/2131(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – 6 kohta 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(6) Komissio luetteli vuonna 2003 

antamassaan tiedonannossa Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklasta 

monia tietolähteitä, jotka on otettava 

huomioon, kun seurataan yhteisten arvojen 

kunnioittamista ja edistämistä, kuten 

kansainvälisten järjestöjen kertomukset, 

kansalaisjärjestöjen raportit ja alueellisten 

ja kansainvälisten tuomioistuinten 

päätökset. Lukuisat Euroopan ja 

kansallisen ja kansainvälisen tason 

toimijat, mukaan luettuina unionin 

toimielimet ja elimet, Euroopan neuvosto, 

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö 

(Etyj), Yhdistyneet kansakunnat sekä 

lukuisat kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 

ovat ilmaisseet syvän huolensa 

demokratian, oikeusvaltion ja 

perusoikeuksien tilanteesta Unkarissa 

mutta niiden lausuntoja ei voida pitää 

oikeudellisesti sitovina, koska vain 

Euroopan unionin tuomioistuin voi 

tulkita perussopimusten määräyksiä. 

(6) Komissio luetteli vuonna 2003 

antamassaan tiedonannossa Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklasta 

monia tietolähteitä, jotka on otettava 

huomioon, kun seurataan yhteisten arvojen 

kunnioittamista ja edistämistä, kuten 

kansainvälisten järjestöjen kertomukset, 

kansalaisjärjestöjen raportit ja alueellisten 

ja kansainvälisten tuomioistuinten 

päätökset. Lukuisat Euroopan ja 

kansallisen ja kansainvälisen tason 

toimijat, mukaan luettuina unionin 

toimielimet ja elimet, Euroopan neuvosto, 

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö 

(Etyj), Yhdistyneet kansakunnat sekä 

lukuisat kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 

ovat ilmaisseet syvän huolensa 

demokratian, oikeusvaltion ja 

perusoikeuksien tilanteesta Unkarissa.  

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

5.9.2018 A8-0250/2 

Tarkistus  2 

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

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Unkarin tilanne 

2017/2131(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – 35 a kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 (35 a) Elokuun 9. päivänä 2018 kävi ilmi, 

että Unkarin hallitus aikoo lopettaa 

sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman 

julkisessa Eötvös Loránd -yliopistossa 

(ELTE) ja aikoo kieltäytyä tunnustamasta 

yksityisessä Central European University 

‑ yliopistossa hankittua 

sukupuolentutkimuksen 

maisterintutkintoa. Euroopan parlamentti 

huomauttaa, että sukupuolen käsitteen 

virheellinen tulkinta on hallinnut julkista 

keskustelua Unkarissa, ja tuomitsee 

’sukupuolen’ ja ’sukupuolten tasa-arvon’ 

käsitteiden tällaisen tahallisen 

väärintulkinnan. Euroopan parlamentti 

tuomitsee hyökkäykset opetuksen ja 

tutkimuksen vapautta kohtaan ja 

erityisesti mustamaalauskampanjoiden 

kohteeksi joutunutta 

sukupuolentutkimusta kohtaan, joka 

yrittää analysoida valtasuhteita, syrjintää 

ja sukupuolten välisiä suhteita 

yhteiskunnassa ja löytää ratkaisuja 

eriarvoisuuden eri muotoihin. Euroopan 

parlamentti kehottaa palauttamaan täysin 

koulutuksen vapautta koskevan 

demokraattisen perusperiaatteen ja 

suojelemaan sitä. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/3 

Tarkistus  3 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer and Birgit Sippel 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Unkarin tilanne 

2017/2131(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – 65 a kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 (65 a)  Korostaa komission 19. 

heinäkuuta 2018 käynnistämää 

rikkomusmenettelyä sekä Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen antamaa 

lausuntoa Unkarissa kesällä 2018 

hyväksytyistä turvapaikkalaeista, jotka 

rikkovat unionin 

turvapaikkalainsäädäntöä, sillä niissä 

evätään pakolaisilta ruoansaanti 

kauttakulkukeskuksissa.  

Or. en 

 

 


