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Pakeitimas 1 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Birgit Sippel  

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Padėtis Vengrijoje 

2017/2131(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedo 6 konstatuojamoji dalis 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(6) Komisija savo 2003 m. komunikate 

dėl ES sutarties 7 straipsnio išvardijo 

daugybę informacijos šaltinių, į kuriuos 

turi būti atsižvelgta stebint, ar gerbiamos ir 

remiamos bendros vertybės, pvz., į 

tarptautinių organizacijų ataskaitas, NVO 

ataskaitas ir regioninių bei tarptautinių 

teismų sprendimus. Daugybė nacionalinio, 

Europos ir tarptautinio lygmens subjektų 

yra pareiškę gilų susirūpinimą dėl 

demokratijos, teisinės valstybės ir 

pagrindinių teisių padėties Vengrijoje – 

tarp jų Sąjungos institucijos ir organai, 

Europos Taryba, Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo organizacija (ESBO), 

Jungtinės Tautos (JT) ir įvairios pilietinės 

visuomenės organizacijos – tačiau tai 

laikoma teisiškai neįpareigojančiomis 

nuomonėmis, nes Sutarčių nuostatas gali 

aiškinti tik Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismas (ESTT); 

(6) Komisija savo 2003 m. komunikate 

dėl ES sutarties 7 straipsnio išvardijo 

daugybę informacijos šaltinių, į kuriuos 

turi būti atsižvelgta stebint, ar gerbiamos ir 

remiamos bendros vertybės, pvz., į 

tarptautinių organizacijų ataskaitas, NVO 

ataskaitas ir regioninių bei tarptautinių 

teismų sprendimus. Daugybė nacionalinio, 

Europos ir tarptautinio lygmens subjektų 

yra pareiškę gilų susirūpinimą dėl 

demokratijos, teisinės valstybės ir 

pagrindinių teisių padėties Vengrijoje – 

tarp jų Sąjungos institucijos ir organai, 

Europos Taryba, Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo organizacija (ESBO), 

Jungtinės Tautos (JT) ir įvairios pilietinės 

visuomenės organizacijos; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Padėtis Vengrijoje 

2017/2131(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedo 35 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 (35a) 2018 m. rugpjūčio 9 d. buvo 

paviešintas Vengrijos vyriausybės planas 

atšaukti lyčių studijų magistrantūros 

programą valstybiniame Eötsvös Lorannd 

universitete (ELTE) ir nepripažinti lyčių 

studijų programos magistro laipsnio, įgyto 

privačiame Centrinės Europos 

universitete. Europos parlamentas 

pažymi, kad Vengrijos viešajame diskurse 

vyrauja klaidingas lyties sampratos 

aiškinimas, ir apgailestauja, kad lyties ir 

lyčių lygybės sąvokos sąmoningai 

interpretuojamos klaidingai. Europos 

Parlamentas smerkia išpuolius prieš 

laisvą mokymą ir mokslinius tyrimus, visų 

pirma lyčių srities tyrimus, kurių tikslas – 

analizuoti galios santykius, diskriminaciją 

ir lyčių santykius visuomenėje, taip pat 

ieškoti nelygybės problemos sprendimų, 

nes tai yra tapę šmeižto kampanijų 

taikiniu. Europos Parlamentas ragina 

visapusiškai atkurti ir apsaugoti pamatinį 

demokratinį akademinės laisvės principą; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Padėtis Vengrijoje 

2017/2131(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedo 65 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 (65a)  atkreipia dėmesį į pažeidimo 

nagrinėjimo procedūrą, kurią Komisija 

pradėjo 2018 m. liepos 19 d., taip pat į 

EŽTT nuomonę dėl prieglobsčio teisės 

aktų, kurie 2018 m. vasarą buvo priimti 

Vengrijoje ir kurie pažeidžia Sąjungos 

prieglobsčio teisę, nes prieglobsčio 

prašytojams tranzito centruose atsisakoma 

tiekti maistą; 

Or. en 

 

 


