
 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

5.9.2018 A8-0250/1 

Amendement  1 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer and Birgit Sippel  

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

De situatie in Hongarije 

2017/2131(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – overweging 6 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(6) In haar mededeling van 2003 over 

artikel 7 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie vermeldt de Commissie 

diverse informatiebronnen die in 

aanmerking moeten worden genomen bij 

het volgen van de eerbiediging en 

bevordering van gemeenschappelijke 

waarden, zoals verslagen van internationale 

organisaties en ngo's en uitspraken van 

regionale en internationale rechtbanken. 

Veel actoren op nationaal, Europees en 

internationaal niveau, zoals de instellingen 

en organen van de Unie, de Raad van 

Europa, de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (OVSE), de 

Verenigde Naties (VN) en talloze 

maatschappelijke organisaties, hebben hun 

diepe bezorgdheid geuit over de situatie op 

het gebied van de democratie, de 

rechtsstaat en de grondrechten in 

Hongarije, maar deze uitlatingen moeten 

als juridisch niet bindend worden 

beschouwd, aangezien alleen het Hof van 

Justitie van de Europese Unie bevoegd is 

om de bepalingen van de Verdragen uit te 

leggen. 

(6) In haar mededeling van 2003 over 

artikel 7 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie vermeldt de Commissie 

diverse informatiebronnen die in 

aanmerking moeten worden genomen bij 

het volgen van de eerbiediging en 

bevordering van gemeenschappelijke 

waarden, zoals verslagen van internationale 

organisaties en ngo's en uitspraken van 

regionale en internationale rechtbanken. 

Veel actoren op nationaal, Europees en 

internationaal niveau, zoals de instellingen 

en organen van de Unie, de Raad van 

Europa, de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (OVSE), de 

Verenigde Naties (VN) en talloze 

maatschappelijke organisaties, hebben hun 

diepe bezorgdheid geuit over de situatie op 

het gebied van de democratie, de 

rechtsstaat en de grondrechten in 

Hongarije. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/2 

Amendement  2 

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

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

De situatie in Hongarije 

2017/2131(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – overweging 35 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (35 bis) Op 9 augustus 2018 werd 

bekend dat de Hongaarse regering van 

plan is om de masteropleiding 

genderstudies aan de openbare Eötvös 

Loránd Universiteit (ELTE) op te heffen 

en dat zij weigert het masterdiploma in 

genderstudies van de particuliere 

Centraal-Europese Universiteit te 

erkennen; Het Europees Parlement wijst 

erop dat een verkeerde interpretatie van 

het concept "gender" het maatschappelijk 

debat in Hongarije heeft bepaald en 

betreurt de opzettelijke misinterpretatie 

van de begrippen "gender" en 

"gendergelijkheid". Het Europees 

Parlement veroordeelt de aanvallen op 

vrij onderwijs en onderzoek, vooral op het 

vlak van genderstudies, waarvan het doel 

is machtsverhoudingen, discriminatie en 

de verhoudingen tussen de geslachten in 

de samenleving te analyseren en 

oplossingen voor ongelijkheid aan te 

dragen, en die het doelwit zijn geworden 

van lastercampagnes. Het Europees 

Parlement dringt erop aan het 

fundamentele democratische beginsel van 

onderwijsvrijheid volledig te herstellen en 

te beschermen. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/3 

Amendement  3 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer and Birgit Sippel 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

De situatie in Hongarije 

2017/2131(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – overweging 65 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (65 bis)  Wijst op de 

inbreukprocedure die de Commissie op 

19 juli 2018 heeft ingeleid alsook op het 

advies van het EHRM naar aanleiding 

van asielwetgeving die in de zomer van 

2018 door Hongarije is aangenomen en 

die een inbreuk vormt op het asielrecht 

van de Unie aangezien zij vluchtelingen 

in doorgangskampen het recht op voedsel 

ontzegt. 

Or. en 

 

 


