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Förslag till resolution Ändringsförslag 

(6) I sitt meddelande från 2003 om 

artikel 7 i fördraget om Europeiska 

unionen angav kommissionen många 

informationskällor som ska beaktas när 

man övervakar respekten för och 

främjandet av gemensamma värden, såsom 

rapporter från internationella 

organisationer och icke-statliga 

organisationer och beslut från regionala 

och internationella domstolar. Många 

aktörer på nationell, europeisk och 

internationell nivå har gett uttryck för sina 

allvarliga farhågor om situationen för 

demokratin, rättsstaten och de 

grundläggande rättigheterna i Ungern, bl.a. 

unionens institutioner och organ, 

Europarådet, Organisationen för säkerhet 

och samarbete i Europa (OSSE), Förenta 

nationerna (FN) och många organisationer 

i det civila samhället, men dessa ska anses 

utgöra juridiska icke-bindande yttranden 

eftersom endast Europeiska unionens 

domstol kan tolka bestämmelserna i 

fördragen. 

(6) I sitt meddelande från 2003 om 

artikel 7 i fördraget om Europeiska 

unionen angav kommissionen många 

informationskällor som ska beaktas när 

man övervakar respekten för och 

främjandet av gemensamma värden, såsom 

rapporter från internationella 

organisationer och icke-statliga 

organisationer och beslut från regionala 

och internationella domstolar. Många 

aktörer på nationell, europeisk och 

internationell nivå har gett uttryck för sina 

allvarliga farhågor om situationen för 

demokratin, rättsstaten och de 

grundläggande rättigheterna i Ungern, bl.a. 

unionens institutioner och organ, 

Europarådet, Organisationen för säkerhet 

och samarbete i Europa (OSSE), 

Förenta nationerna (FN) och många 

organisationer i det civila samhället. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 (35a) Den 9 augusti 2018 blev det 

offentligt att den ungerska regeringen 

planerar att dra tillbaka 

masterprogrammet i genusstudier vid det 

offentliga universitetet Eötvös Loránd 

(ELTE) och att vägra erkänna 

masterexamina i genusstudier från det 

privata centraleuropeiska universitetet. 

En misstolkning av begreppet kön har 

dominerat den offentliga debatten i 

Ungern, och denna avsiktliga 

misstolkning av begreppen ”kön” och 

”jämställdhet mellan kvinnor och män” 

är djupt beklaglig. Angreppen på fri 

undervisning och forskning bör fördömas, 

i synnerhet när det gäller genusstudier, 

som har som syfte att analysera 

maktförhållanden, diskriminering och 

relationerna mellan könen i samhället 

samt hitta lösningar på bristande 

jämställdhet, och som har blivit en 

måltavla för förtalskampanjer. Den 

grundläggande demokratiska principen 

om pedagogisk frihet bör fullständigt 

återupprättas och skyddas. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 (65a)  Den 19 juli 2018 inledde 

kommissionen ett överträdelseförfarande, 

och Europadomstolen har avgett ett 

yttrande, båda på grund av de asyllagar 

som antogs i Ungern sommaren 2018 och 

som strider mot unionens asyllagstiftning 

genom att flyktingar nekas mat i 

transitboenden. 

Or. en 

 

 


