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5.9.2018 A8-0250/1 

Predlog spremembe  1 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Birgit Sippel 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Razmere na Madžarskem 

2017/2131(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – uvodna izjava 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(6) Komisija je v svojem sporočilu iz 

leta 2003 o členu 7 Pogodbe o Evropski 

uniji navedla številne vire informacij, ki jih 

je treba upoštevati pri spremljanju 

spoštovanja skupnih vrednot, kot so 

poročila mednarodnih in nevladnih 

organizacij ter odločbe regionalnih in 

mednarodnih sodišč. Širok krog akterjev na 

nacionalni, evropski in mednarodni ravni je 

izrazil veliko zaskrbljenost glede stanja na 

področju demokracije, pravne države in 

temeljnih pravic na Madžarskem, vključno 

z institucijami in organi Unije, Svetom 

Evrope, Organizacijo za varnost in 

sodelovanje v Evropi (OVSE), 

Organizacijo združenih narodov (OZN) in 

številnimi organizacijami civilne družbe, 

vendar gre pri tem za pravno 

nezavezujoča mnenja, saj lahko določbe 

Pogodb razlaga le Sodišče Evropske 

Unije. 

(6) Komisija je v svojem sporočilu iz 

leta 2003 o členu 7 Pogodbe o Evropski 

uniji navedla številne vire informacij, ki jih 

je treba upoštevati pri spremljanju 

spoštovanja skupnih vrednot, kot so 

poročila mednarodnih in nevladnih 

organizacij ter odločbe regionalnih in 

mednarodnih sodišč. Širok krog akterjev na 

nacionalni, evropski in mednarodni ravni je 

izrazil veliko zaskrbljenost glede stanja na 

področju demokracije, pravne države in 

temeljnih pravic na Madžarskem, vključno 

z institucijami in organi Unije, Svetom 

Evrope, Organizacijo za varnost in 

sodelovanje v Evropi (OVSE), 

Organizacijo združenih narodov (OZN) in 

številnimi organizacijami civilne družbe. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/2 

Predlog spremembe  2 

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

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Razmere na Madžarskem 

2017/2131(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – uvodna izjava 35 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (35a) 9. avgusta 2018 je postalo javno, 

da madžarska vlada načrtuje umik 

magistrskega programa študija s področja 

spolov na državni univerzi Eötvös Loránd 

(ELTE) in ne bo več priznavala 

magistrskega programa študija s tega 

področja na zasebni Srednjeevropski 

univerzi. Evropski parlament poudarja, da 

je napačna razlaga pojma spola v 

ospredju javnih razprav na Madžarskem 

in obžaluje namerno napačno razlaganje 

pojmov spola in enakosti med spoloma. 

Obsoja napade na prosto poučevanje in 

raziskave, zlasti študije s področja spolov, 

katerih cilj je analizirati razmerja moči, 

diskriminacijo in odnos med spoloma v 

družbi ter iskanje rešitev za oblike 

neenakosti, ki so postali cilj kampanj 

obrekovanja. Poziva k popolni obnovi in 

zaščiti temeljnega demokratičnega načela 

izobrazbene svobode. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/3 

Predlog spremembe  3 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Birgit Sippel 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Razmere na Madžarskem 

2017/2131(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – uvodna izjava 65 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (65a)  Zaradi zakonov o azilu, ki so jih 

poleti 2018 sprejeli na Madžarskem in s 

katerimi se krši azilna zakonodaja Unije, 

saj se beguncem z njimi odreka hrana v 

tranzitnih centrih, je Komisija dne 19. 

julija 2018 uvedla postopek za 

ugotavljanje kršitev, Evropsko sodišče za 

človekove pravice pa izdalo mnenje. 

Or. en 

 

 


