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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.9.2018 A8-0250/1 

Módosítás  1 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer és Birgit Sippel  

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A magyarországi helyzet 

2017/2131(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – 6 preambulumbekezdés 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(6) Az Európai Unióról szóló szerződés 

7. cikkéről szóló 2003. évi közleményében 

a Bizottság számba vette a közös értékek 

tiszteletben tartásának és előmozdításának 

nyomon követése során figyelembe veendő 

számos információforrást, például a 

nemzetközi szervezetek jelentéseit, a nem 

kormányzati szervezetek jelentéseit, 

valamint a regionális és nemzetközi 

bíróságok határozatait. Nemzeti, európai és 

nemzetközi szintű szereplők széles köre – 

köztük az Unió intézményei és szervei, az 

Európa Tanács, az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet (EBESZ), az 

Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), 

valamint számos civil társadalmi szervezet 

– kifejezésre juttatta súlyos aggályait a 

demokrácia, a jogállamiság és az alapvető 

jogok magyarországi helyzetét illetően, 

ugyanakkor ezek kötelező jogi erővel nem 

bíró véleményeknek tekintendők, ugyanis 

egyedül az Európai Unió Bírósága 

jogosult a Szerződésekben foglalt 

rendelkezések értelmezésére. 

(6) Az Európai Unióról szóló szerződés 

7. cikkéről szóló 2003. évi közleményében 

a Bizottság számba vette a közös értékek 

tiszteletben tartásának és előmozdításának 

nyomon követése során figyelembe veendő 

számos információforrást, például a 

nemzetközi szervezetek jelentéseit, a nem 

kormányzati szervezetek jelentéseit, 

valamint a regionális és nemzetközi 

bíróságok határozatait. Nemzeti, európai és 

nemzetközi szintű szereplők széles köre 

hangot adott súlyos aggodalmainak a 

demokrácia, a jogállamiság és az alapvető 

jogok magyarországi helyzetét illetően, 

ideértve az Unió intézményeit és szerveit, 

az Európa Tanácsot, az Európai Biztonsági 

és Együttműködési Szervezetet (EBESZ), 

az Egyesült Nemzeteket (ENSZ), valamint 

számos civil társadalmi szervezetet. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/2 

Módosítás  2 

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

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A magyarországi helyzet 

2017/2131(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – 35 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 (35a) 2018. augusztus 9-én közismertté 

vált, hogy a magyar kormány azt tervezi, 

hogy megszünteti az állami Eötvös Loránd 

Egyetem (ELTE) társadalmi nemek 

tanulmánya mesterképzését, és nem ismeri 

el a CEU magánegyetem társadalmi 

nemek tanulmánya mesterképzését. Az 

Európai Parlament rámutat, hogy a 

magyarországi közbeszédet a társadalmi 

nem fogalmának félreértelmezése uralta, 

és sajnálatosnak tartja a társadalmi nem 

és a nemek közötti egyenlőség fogalmának 

szándékos félreértelmezését. Az Európai 

Parlament elítéli az oktatás és a kutatás 

szabadságával, és különösen a társadalmi 

nemekkel kapcsolatos tanulmányokkal 

szembeni támadásokat – amely 

tanulmányok célja a társadalomban 

tapasztalható hatalmi viszonyok, 

diszkrimináció és nemi viszonyok 

elemzése és az egyenlőtlenségek 

felszámolására szolgáló megoldások 

megtalálása –, amelyek lejárató 

kampányok formájában is 

megnyilvánultak. Az Európai Parlament 

felszólít az oktatás szabadsága alapvető 

demokratikus elvének teljes körű 

helyreállítására és védelmére. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/3 

Módosítás  3 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer és Birgit Sippel 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A magyarországi helyzet 

2017/2131(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – 65 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 (65a)  Kiemeli, hogy a Bizottság 2018. 

július 19-én kötelezettségszegési eljárást 

indított, az EJEB pedig véleményt 

fogalmazott meg a 2018 nyarán 

Magyarországon elfogadott menekültügyi 

jogszabályok miatt, amelyek sértik az 

uniós menekültügyi jogot azáltal, hogy 

megtagadják az élelmezést a 

tranzitközpontokban tartózkodó 

menekültektől. 

Or. en 

 

 


