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5.9.2018 A8-0250/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer and Birgit Sippel 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situácia v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha – odôvodnenie 6 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(6) Vo svojom oznámení z roku 2003 o 

článku 7 Zmluvy o Európskej únii Komisia 

vymenúva mnohé zdroje informácií, ktoré 

treba zvážiť pri monitorovaní dodržiavania 

a presadzovania spoločných hodnôt, 

napríklad správy medzinárodných 

organizácií, správy MVO a rozhodnutia 

regionálnych a medzinárodných súdov. 

Veľké obavy zo situácie v oblasti 

demokracie, právneho štátu a základných 

práv v Maďarsku vyjadrili mnohí aktéri na 

vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej 

úrovni vrátane inštitúcií a orgánov Únie, 

Rady Európy, Organizácie pre bezpečnosť 

a spoluprácu v Európe (OBSE), 

Organizácie Spojených národov (OSN), 

ako aj mnohých organizácií občianskej 

spoločnosti. Je však potrebné považovať 

ich za právne nezáväzné stanoviská, 

keďže len Súdny dvor Európskej únie 

môže vykladať ustanovenia zmlúv. 

(6) Vo svojom oznámení z roku 2003 o 

článku 7 Zmluvy o Európskej únii Komisia 

vymenúva mnohé zdroje informácií, ktoré 

treba zvážiť pri monitorovaní dodržiavania 

a presadzovania spoločných hodnôt, 

napríklad správy medzinárodných 

organizácií, správy MVO a rozhodnutia 

regionálnych a medzinárodných súdov. 

Veľké obavy zo situácie v oblasti 

demokracie, právneho štátu a základných 

práv v Maďarsku vyjadrili mnohé subjekty 

a predstavitelia na vnútroštátnej, európskej 

a medzinárodnej úrovni vrátane inštitúcií a 

orgánov Únie, Rady Európy, Organizácie 

pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 

(OBSE), Organizácie Spojených národov 

(OSN), ako aj mnohých organizácií 

občianskej spoločnosti. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

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

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situácia v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha – odôvodnenie 35 a (nové) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 (35a) Dňa 9. augusta 2018 sa na 

verejnosť dostala správa, že maďarská 

vláda plánuje stiahnuť magisterský 

program rodových štúdií na verejnej 

univerzite Eötvös Loránd (ELTE) a 

odmietnuť uznávanie magisterského 

programu rodových štúdií zo súkromnej 

Stredoeurópskej univerzity.  Európsky 

parlament poukazuje na to, že verejnej 

diskusii v Maďarsku dominuje nesprávna 

interpretácia pojmu „rod”, a vyjadruje 

nad týmto úmyselným nesprávnym 

výkladom pojmov „rod” a „rodová 

rovnosť“ poľutovanie; Európsky 

parlament odsudzuje útoky na slobodnú 

výučbu a výskum, najmä pokiaľ ide o 

rodové štúdie, ktorých cieľom je 

analyzovať mocenské vzťahy, 

diskrimináciu a vzťahy medzi pohlaviami 

v spoločnosti a hľadať riešenia na 

odstránenie nerovností a ktoré sa stali 

terčom ohováračských kampaní. 

Európsky parlament žiada, aby sa v plnom 

rozsahu obnovila a zabezpečila základná 

demokratická zásada slobody vzdelávania. 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

5.9.2018 A8-0250/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer and Birgit Sippel 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situácia v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha – odôvodnenie 65 a (nové) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 (65a)  upozorňuje na postup v prípade 

nesplnenia povinnosti, ktorý iniciovala 

Komisia 19. júla 2018, ako aj na 

stanovisko Európskeho súdu pre ľudské 

práva k azylovému právu prijatému v lete 

2018 v Maďarsku, ktoré porušuje právne 

predpisy Únie v oblasti azylu tým, že 

utečencom sa v tranzitných strediskách v 

Maďarsku odmieta poskytnutie stravy.  

Or. en 

 

 


