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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(6) În Comunicarea sa din 2003 privind 

articolul 7 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană, Comisia a enumerat mai multe 

surse de informații care trebuie luate în 

considerare atunci când se monitorizează 

respectarea și promovarea valorilor 

comune, cum ar fi rapoartele organizațiilor 

internaționale, rapoartele ONG-urilor și 

hotărârile pronunțate de instanțele 

regionale și internaționale. O gamă largă de 

actori de la nivel național, european și 

internațional și-au exprimat preocuparea 

profundă cu privire la situația democrației, 

a statului de drept și a drepturilor 

fundamentale din Ungaria, incluzând 

instituțiile și organele Uniunii, Consiliul 

Europei, Organizația pentru Securitate și 

Cooperare în Europa (OSCE), Organizația 

Națiunilor Unite (ONU), precum și 

numeroase organizații ale societății civile, 

însă acestea trebuie considerate opinii 

fără caracter juridic obligatoriu, deoarece 

numai Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene poate interpreta dispozițiile 

tratatelor. 

(6) În Comunicarea sa din 2003 privind 

articolul 7 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană, Comisia a enumerat mai multe 

surse de informații care trebuie luate în 

considerare atunci când se monitorizează 

respectarea și promovarea valorilor 

comune, cum ar fi rapoartele organizațiilor 

internaționale, rapoartele ONG-urilor și 

hotărârile pronunțate de instanțele 

regionale și internaționale. O gamă largă de 

actori de la nivel național, european și 

internațional și-au exprimat preocuparea 

profundă cu privire la situația democrației, 

a statului de drept și a drepturilor 

fundamentale din Ungaria, incluzând 

instituțiile și organele Uniunii, Consiliul 

Europei, Organizația pentru Securitate și 

Cooperare în Europa (OSCE), Organizația 

Națiunilor Unite (ONU), precum și 

numeroase organizații ale societății civile. 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (35a) La 9 august 2018 a fost făcută 

publică informația că guvernul Ungariei 

intenționează să pună capăt programului 

de masterat în domeniul studiilor de gen 

de la Universitatea Eötvös Loránd, 

instituție de stat, și să refuze să 

recunoască masteratul în studii de gen de 

la Universitatea Central Europeană, 

instituție privată. Parlamentul subliniază 

că o interpretare eronată a noțiunii de gen 

a dominat discursul public în Ungaria și 

regretă această interpretare eronată 

intenționată a termenilor „gen” și 

„egalitate de gen”. Parlamentul European 

condamnă atacurile asupra libertății 

învățământului și cercetării, în special în 

domeniul studiilor de gen, al căror scop 

este de a analiza raporturile de putere, 

discriminarea și relațiile între sexe în 

societate și de a găsi soluții la forme de 

inegalitate și care au devenit ținta unor 

campanii de defăimare; Parlamentul 

European cere ca principiul democratic 

fundamental al libertății educației să fie 

restabilit pe deplin și apărat. 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (65a)  Evidențiază procedura de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

inițiată de Comisie la 19 iulie 2018, 

precum și avizul CEDO, în urma legilor 

în materie de azil adoptate de Ungaria în 

vara anului 2018 care încalcă legislația în 

materie de azil a Uniunii prin refuzul de a 

oferi hrană refugiaților aflați în centrele 

de tranzit. 
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