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Sprawozdanie A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Sytuacja na Węgrzech 

2017/2131(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – motyw 6 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(6) W komunikacie z 2003 r. 

dotyczącym art. 7 Traktatu o Unii 

Europejskiej Komisja Europejska 

wymienia wiele źródeł informacji do 

uwzględnienia podczas monitorowania 

poszanowania i promowania wspólnych 

wartości, a wśród tych źródeł: 

sprawozdania organizacji 

międzynarodowych i pozarządowych oraz 

decyzje sądów regionalnych i 

międzynarodowych. Liczne podmioty na 

szczeblu krajowym, europejskim i 

międzynarodowym, takie jak instytucje i 

organy Unii, Rada Europy, Organizacja 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

(OBWE), Organizacją Narodów 

Zjednoczonych (ONZ) oraz wiele 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 

wyrażały głębokie zaniepokojenie stanem 

demokracji, praworządności i praw 

podstawowych na Węgrzech, jednak 

opinie te należy uznać za prawnie 

niewiążące, ponieważ jedynie Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej może 

dostarczać wykładni postanowień 

Traktatów. 

(6) W komunikacie z 2003 r. 

dotyczącym art. 7 Traktatu o Unii 

Europejskiej Komisja Europejska 

wymienia wiele źródeł informacji do 

uwzględnienia podczas monitorowania 

poszanowania i promowania wspólnych 

wartości, a wśród tych źródeł: 

sprawozdania organizacji 

międzynarodowych i pozarządowych oraz 

decyzje sądów regionalnych i 

międzynarodowych. Liczne podmioty na 

szczeblu krajowym, europejskim i 

międzynarodowym, takie jak instytucje i 

organy Unii, Rada Europy, Organizacja 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

(OBWE), Organizacja Narodów 

Zjednoczonych (ONZ) oraz wiele 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 

wyraziły głębokie zaniepokojenie stanem 

demokracji, praworządności i praw 

podstawowych na Węgrzech. 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 (35a) W dniu 9 sierpnia 2018 r. 

ujawniono, że rząd Węgier planuje 

zlikwidowanie programu studiów 

magisterskich dotyczących problematyki 

płci na publicznym Uniwersytecie im. 

Eötvösa Loránda (ELTE) i odmówienie 

uznania dyplomu studiów magisterskich 

dotyczących problematyki płci prywatnego 

Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego. 

Parlament Europejski zauważa, że błędna 

interpretacja pojęcia płci społeczno-

kulturowej zdominowała dyskurs 

publiczny na Węgrzech i potępia taką 

celowo wprowadzającą w błąd 

interpretację pojęć płci społeczno-

kulturowej i równouprawnienia płci. 

Parlament Europejski potępia ataki 

wymierzone w bezpłatne nauczanie i 

badania naukowe, w szczególności 

badania dotyczące problematyki płci, 

które mają na celu analizę stosunków 

władzy, dyskryminacji i proporcji płci w 

społeczeństwie oraz znalezienia 

rozwiązania kwestii nierówności i które 

stały się celem kampanii oczerniających. 

Parlament Europejski wzywa do pełnego 

przywrócenia i zabezpieczenia 

podstawowej demokratycznej zasady 

swobody edukacyjnej. 
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Załącznik – motyw 65 a (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (65a)  zwraca uwagę na postępowanie w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego wszczęte przez 

Komisję w dniu 19 lipca 2018 r., a także 

na opinię Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka w związku z przyjętymi latem 

2018 r. na Węgrzech przepisami w 

dziedzinie azylu, które naruszają unijne 

przepisy w dziedzinie azylu przez 

odmawianie uchodźcom pożywienia w 

ośrodkach tranzytowych. 

Or. en 

 

 


