
 

AM\1162308DA.docx  PE624.068v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

5.9.2018 A8-0250/4 

Ændringsforslag  4 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungarn 

2017/2131(INL) 

Forslag til beslutning 

Bilag – betragtning 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(10)  I sine foreløbige resultater og 

konklusioner af 9. april 2018 erklærede 

den begrænsede valgobservationsmission 

under OSCE's Kontor for Demokratiske 

Institutioner og Menneskerettigheder, at 

den tekniske forvaltning af valget var 

professionel og gennemsigtig, at de 

grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder generelt blev respekteret, 

men at valget blev gennemført i et 

ugunstigt klima. Valgadministrationen 

opfyldte sit mandat på en professionel og 

gennemsigtig måde og nød generel tillid 

blandt interessenterne. Valgkampen var 

livlig, men fjendtlig og intimiderende 

sprogbrug begrænsede muligheden for en 

dybdegående debat og vælgernes mulighed 

for at træffe et informeret valg. 

Kampagnefinansieringen og udgiftslofterne 

har til formål at sikre lige muligheder for 

alle kandidater. Kandidaternes mulighed 

for at konkurrere på lige vilkår blev dog i 

betydelig grad forringet af regeringens 

uforholdsmæssigt store udgifter til en 

offentlig kampagne, som udbredte 

regeringskoalitionens budskab. 

Valgobservationsmissionen gav også 

udtryk for bekymringer over 

afgrænsningen af enkeltmandskredse. 

Lignende bekymringer blev fremsat i den 

fælles udtalelse af 18. juni 2012 om loven 

om valg af medlemmer til det ungarske 

(10)  I sin rapport af 27. juni 2018 

erklærede den begrænsede 

valgobservationsmission under OSCE's 

Kontor for Demokratiske Institutioner og 

Menneskerettigheder, at den tekniske 

forvaltning af valget var professionel og 

gennemsigtig, at de grundlæggende 

rettigheder og frihedsrettigheder generelt 

blev respekteret, men at valget blev 

gennemført i et ugunstigt klima. 

Valgadministrationen opfyldte sit mandat 

på en professionel og gennemsigtig måde 

og nød generel tillid blandt interessenterne 

og blev generelt anset som upartisk. 

Valgkampen var livlig, men fjendtlig og 

intimiderende sprogbrug begrænsede 

muligheden for en dybdegående debat og 

vælgernes mulighed for at træffe et 

informeret valg. Kampagnefinansieringen 

og udgiftslofterne havde til formål at sikre 

lige muligheder for alle kandidater. 

Kandidaternes mulighed for at konkurrere 

på lige vilkår blev dog i betydelig grad 

forringet af regeringens uforholdsmæssigt 

store udgifter til en offentlig kampagne, 

som udbredte regeringskoalitionens 

budskab. Da der ikke var nogen 

rapporteringskrav før efter valget, blev 

vælgerne reelt frataget oplysninger om 

kampagnefinansiering, hvilket er centralt 

for at træffe et informeret valg. 
Valgobservationsmissionen gav også 
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parlament, der blev vedtaget af 

Venedigkommissionen og Rådet for 

Demokratiske Valg, hvori det nævnes, at 

afgrænsningen af valgdistrikter skal 

foretages på en gennemsigtig og 

professionel måde ved hjælp af en upartisk 

procedure, så man undgår kortsigtede 

politiske mål (valggeometri). 

udtryk for bekymringer over 

afgrænsningen af enkeltmandskredse. 

Lignende bekymringer blev fremsat i den 

fælles udtalelse af 18. juni 2012 om loven 

om valg af medlemmer til det ungarske 

parlament, der blev vedtaget af 

Venedigkommissionen og Rådet for 

Demokratiske Valg, hvori det nævnes, at 

afgrænsningen af valgdistrikter skal 

foretages på en gennemsigtig og 

professionel måde ved hjælp af en upartisk 

procedure, så man undgår kortsigtede 

politiske mål (valggeometri). 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(21)  I sine foreløbige resultater og 

konklusioner af 9. april 2018, 

konkluderede den begrænsede 

valgobservationsmission under OSCE's 

Kontor for Demokratiske Institutioner og 

Menneskerettigheder, at den begrænsede 

overvågning af kampagneudgifter og den 

omstændighed, at kampagnemidler ikke 

blev indrapporteret konsekvent, 

undergraver gennemsigtighed i 

kampagnefinansieringen og vælgernes 

mulighed for at træffe et informeret valg, 

hvilket går imod OSCE-forpligtelser og 

internationale standarder. Den gældende 

lovgivning sikrer en mekanisme til 

efterfølgende overvågning og kontrol. Det 

statslige revisionskontor har kompetence til 

at overvåge og kontrollere, om de 

lovgivningsmæssige krav er blevet 

overholdt. De foreløbige resultater og 

konklusioner behandler ikke den officielle 

revisionsrapport fra det statslige 

revisionskontor om parlamentsvalget i 

2018, da den på daværende tidspunkt 

endnu ikke var færdiggjort. 

(21) I sin rapport af 27. juni 2018 

konkluderede den begrænsede 

valgobservationsmission under OSCE's 

Kontor for Demokratiske Institutioner og 

Menneskerettigheder, at den begrænsede 

overvågning af kampagneudgifter og den 

omstændighed, at kampagnemidler ikke 

blev indrapporteret konsekvent, 

undergraver gennemsigtighed i 

kampagnefinansieringen og vælgernes 

mulighed for at træffe et informeret valg, 

hvilket går imod internationale 

forpligtelser og god praksis. Det statslige 

revisionskontor har kompetence til at 

overvåge og kontrollere, om de 

lovgivningsmæssige krav er blevet 

overholdt. Rapporten omhandlede ikke 

den officielle revisionsrapport fra det 

statslige revisionskontor om 

parlamentsvalget i 2018, da den på 

daværende tidspunkt endnu ikke var 

færdiggjort. 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(30)  I sine foreløbige resultater og 

konklusioner af 9. april 2018 

konkluderede den begrænsede 

valgobservationsmission for det ungarske 

parlamentsvalg i 2018 under OSCE's 

Kontor for Demokratiske Institutioner og 

Menneskerettigheder, at adgangen til 

oplysninger samt mediefriheden og 

foreningsfriheden var blevet begrænset, 

bl.a. af nylige lovændringer, og at 

mediedækningen af valgkampen var 

omfattende, men stærkt polariseret og 

manglede kritisk analyse. Det offentlige 

radio- og tv-selskab opfyldte sit mandat om 

at stille gratis sendetid til rådighed for 

deltagerne, men dets nyhedsudsendelser og 

redaktionelle indhold viste en klar 

præference for regeringskoalitionen, 

hvilket er i strid med internationale 

standarder. De fleste kommercielle radio- 

og tv-selskaber var partiske i deres 

dækning, enten for de regerende partier 

eller for oppositionspartierne. 

Onlinemedier gav en platform for en 

pluralistisk og emneorienteret politisk 

debat. Desuden blev det bemærket, at 

politiseringen af ejerskabet samt den 

strenge retlige ramme havde en 

afdæmpende virkning på den redaktionelle 

frihed og hæmmede vælgernes adgang til 

pluralistisk information. Det blev også 

(30)  I sin rapport af 27. juni 2018 

konkluderede den begrænsede 

valgobservationsmission for det ungarske 

parlamentsvalg i 2018 under OSCE's 

Kontor for Demokratiske Institutioner og 

Menneskerettigheder, at adgangen til 

oplysninger samt mediefriheden og 

foreningsfriheden var blevet begrænset, 

bl.a. af nylige lovændringer, og at 

mediedækningen af valgkampen var 

omfattende, men stærkt polariseret og 

manglede kritisk analyse på grund af 

politiseringen af medieejerskab og 

strømmen af regeringens 

reklamekampagner. Det offentlige radio- 

og tv-selskab opfyldte sit mandat om at 

stille gratis sendetid til rådighed for 

deltagerne, men dets nyhedsudsendelser og 

redaktionelle indhold viste en klar 

præference for regeringskoalitionen, 

hvilket er i strid med internationale 

standarder. De fleste kommercielle radio- 

og tv-selskaber var partiske i deres 

dækning, og var enten for de regerende 

partier eller for oppositionspartierne. 

Onlinemedier gav en platform for en 

pluralistisk og emneorienteret politisk 

debat. Desuden blev det bemærket, at 

politiseringen af ejerskabet samt den 

strenge retlige ramme og fraværet af et 

uafhængigt regulerende organ for 
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nævnt, at ændringerne indebar urimelige 

begrænsninger i adgangen til information, 

eftersom definitionen af information 

omfattet af oplysningspligten blev udvidet, 

og gebyret for behandling af anmodninger 

om information blev forhøjet. 

medierne havde en afdæmpende virkning 

på den redaktionelle frihed og hæmmede 

vælgernes adgang til pluralistisk 

information. Det blev også nævnt, at 

ændringerne indebar urimelige 

begrænsninger i adgangen til information, 

eftersom definitionen af information 

omfattet af oplysningspligten blev udvidet, 

og gebyret for behandling af anmodninger 

om information blev forhøjet. 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(44)  Den 29. maj 2018 fremlagde den 

ungarske regering et lovforslag om 

ændring af visse love om foranstaltninger 

til bekæmpelse af ulovlig indvandring 

(T/333). Forslaget er en revideret udgave af 

den tidligere lovpakke, og der foreslås 

strafferetlige sanktioner for at "lette ulovlig 

indvandring". Samme dag opfordrede FN's 

flygtningehøjkommissær til, at forslaget 

trækkes tilbage, og udtrykte bekymring for, 

at disse forslag, hvis de blev vedtaget, ville 

fratage folk, der er tvunget til at flygte fra 

deres hjem, nødvendig hjælp og ydelser og 

yderligere polarisere den offentlige debat 

og forstærke de tiltagende 

fremmedfjendske holdninger. Den 1. juni 

2018 gav Europarådets 

menneskerettighedskommissær udtryk for 

lignende bekymringer. Den 31. maj 2018 

bekræftede formanden for Udvalget om 

Retlige Anliggender og 

Menneskerettigheder under Europarådets 

Parlamentariske Forsamling sin anmodning 

om en udtalelse fra Venedigkommissionen 

om det nye lovforslag. Forslaget blev 

vedtaget den 20. juni 2018, inden 

Venedigkommissionen havde afgivet sin 

udtalelse. Den 21. juni 2018 fordømte FN's 

højkommissær for menneskerettigheder 

den afgørelse, som det ungarske parlament 

havde truffet. Den 22. juni 2018 anførte 

(44)  Den 29. maj 2018 fremlagde den 

ungarske regering et lovforslag om 

ændring af visse love om foranstaltninger 

til bekæmpelse af ulovlig indvandring 

(T/333). Forslaget er en revideret udgave af 

den tidligere lovpakke, og der foreslås 

strafferetlige sanktioner for at "lette ulovlig 

indvandring". Samme dag opfordrede FN's 

flygtningehøjkommissær til, at forslaget 

trækkes tilbage, og udtrykte bekymring for, 

at disse forslag, hvis de blev vedtaget, ville 

fratage folk, der er tvunget til at flygte fra 

deres hjem, nødvendig hjælp og ydelser og 

yderligere polarisere den offentlige debat 

og forstærke de tiltagende 

fremmedfjendske holdninger. Den 1. juni 

2018 gav Europarådets 

menneskerettighedskommissær udtryk for 

lignende bekymringer. Den 31. maj 2018 

bekræftede formanden for Udvalget om 

Retlige Anliggender og 

Menneskerettigheder under Europarådets 

Parlamentariske Forsamling sin anmodning 

om en udtalelse fra Venedigkommissionen 

om det nye lovforslag. Forslaget blev 

vedtaget den 20. juni 2018, inden 

Venedigkommissionen havde afgivet sin 

udtalelse. Den 21. juni 2018 fordømte FN's 

højkommissær for menneskerettigheder 

den afgørelse, som det ungarske parlament 

havde truffet. Den 22. juni 2018 anførte 
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Venedigkommissionen og OSCE's Kontor 

for Demokratiske Institutioner og 

Menneskerettigheder, at bestemmelsen om 

strafferetligt ansvar kan bremse beskyttede 

organisatoriske og ekspressive aktiviteter 

og krænke retten til foreningsfrihed og 

ytringsfrihed, og at den bør derfor 

ophæves. 

Venedigkommissionen og OSCE's Kontor 

for Demokratiske Institutioner og 

Menneskerettigheder, at bestemmelsen om 

strafferetligt ansvar kan bremse beskyttede 

organisatoriske og ekspressive aktiviteter 

og krænke retten til foreningsfrihed og 

ytringsfrihed, og at den bør derfor 

ophæves. Den 19. juni 2018 sendte 

Kommissionen en formel åbningsskrivelse 

til Ungarn omkring den nye lovgivning, 

der gør aktiviteter, der støtter ansøgninger 

om asyl og opholdstilladelse, kriminelle 

og i endnu større grad begrænser retten til 

at anmode om asyl. 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(45)  Den 17.-27. maj 2016 besøgte FN's 

arbejdsgruppe om diskrimination mod 

kvinder i lovgivningen og i praksis Ungarn. 

I sin rapport advarede arbejdsgruppen om, 

at en konservativ familiestruktur, som 

sikres beskyttelse, da den betragtes som 

afgørende for nationens overlevelse, ikke 

bør medføre ubalance i forhold til kvinders 

politiske, økonomiske og sociale 

rettigheder og styrkelsen af kvinders 

stilling. Arbejdsgruppen påpegede også, at 

kvinders ret til ligestilling ikke blot kan 

anskues i sammenhæng med beskyttelsen 

af sårbare grupper som børn, ældre og 

handicappede, da de er en integreret del af 

alle disse grupper. Nye skolebøger 

indeholder stadig kønsstereotyper, hvor 

kvinder hovedsageligt afbildes som mødre 

og hustruer og i visse tilfælde også mødre, 

der er mindre intelligente end fædre. På 

den anden side anerkendte arbejdsgruppen 

den ungarske regerings bestræbelser på at 

styrke foreningen af arbejdsliv og 

familieliv gennem indførelse af generøse 

bestemmelser i systemet for familieydelser 

og i forbindelse med dagtilbud. I sine 

foreløbige resultater og konklusioner af 

9. april 2018 anførte den begrænsede 

valgobservationsmission for det ungarske 

parlamentsvalg i 2018 under OSCE's 

Kontor for Demokratiske Institutioner og 

(45)  Den 17.-27. maj 2016 besøgte FN's 

arbejdsgruppe om diskrimination mod 

kvinder i lovgivningen og i praksis Ungarn. 

I sin rapport advarede arbejdsgruppen om, 

at en konservativ familiestruktur, som 

sikres beskyttelse, da den betragtes som 

afgørende for nationens overlevelse, ikke 

bør medføre ubalance i forhold til kvinders 

politiske, økonomiske og sociale 

rettigheder og styrkelsen af kvinders 

stilling. Arbejdsgruppen påpegede også, at 

kvinders ret til ligestilling ikke blot kan 

anskues i sammenhæng med beskyttelsen 

af sårbare grupper som børn, ældre og 

handicappede, da de er en integreret del af 

alle disse grupper. Nye skolebøger 

indeholder stadig kønsstereotyper, hvor 

kvinder hovedsageligt afbildes som mødre 

og hustruer og i visse tilfælde også mødre, 

der er mindre intelligente end fædre. På 

den anden side anerkendte arbejdsgruppen 

den ungarske regerings bestræbelser på at 

styrke foreningen af arbejdsliv og 

familieliv gennem indførelse af generøse 

bestemmelser i systemet for familieydelser 

og i forbindelse med dagtilbud. I sin 

rapport af 27. juni 2018 anførte den 

begrænsede valgobservationsmission for 

det ungarske parlamentsvalg i 2018 under 

OSCE's Kontor for Demokratiske 

Institutioner og Menneskerettigheder, at 
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Menneskerettigheder, at kvinder fortsat er 

underrepræsenterede i det politiske liv, og 

at der ikke er retlige krav til fremme af 

ligestilling mellem kønnene i forbindelse 

med valg. Selv om et af de største partier 

har en kvinde som topkandidat på den 

nationale liste, og flere partier behandler 

kønsrelaterede spørgsmål i deres 

programmer, var der under valgkampen, 

herunder i medierne, kun ringe 

opmærksomhed omkring kvinders 

indflydelse. 

kvinder er underrepræsenterede i det 

politiske liv, og at der ikke er retlige krav 

til fremme af ligestilling mellem kønnene 

ved valg. Selv om et af de største partier 

har en kvinde som topkandidat på den 

nationale liste, og flere partier behandler 

kønsrelaterede spørgsmål i deres 

programmer, var der under valgkampen, 

herunder i medierne, kun ringe 

opmærksomhed omkring kvinders 

indflydelse. 

Or. en 
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 (65a)  I midten af august 2018 ophørte 

indvandringsmyndighederne med at give 

fødevarer til voksne asylansøgere, som 

indbragte afgørelser om afvisning af 

ansøgninger for retten. Flere 

asylansøgere måtte anmode om foreløbige 

forholdsregler fra ECHR's side for at 

begynde at modtage fødevarer. 

Menneskerettighedsdomstolen pålagde i 

to sager den 10. august 2018 og i et tredje 

tilfælde den 16. august 2018 foreløbige 

forholdsregler og beordrede levering af 

fødevarer til ansøgerne. De ungarske 

myndigheder har efterkommet 

afgørelserne. 

Or. en 
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(69)  Den 7. december 2017 besluttede 

Kommissionen at gå videre med 

traktatbrudsproceduren mod Ungarn 

vedrørende landets asyllovgivning og 

sende en begrundet udtalelse. 

Kommissionen mener, at den ungarske 

lovgivning ikke er i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen, navnlig Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/32/EU1, 2008/115/EF 2 og 

2013/33/EU 3 og flere af chartrets 

bestemmelser. 

(69)  Den 7. december 2017 besluttede 

Kommissionen at gå videre med 

traktatbrudsproceduren mod Ungarn 

vedrørende landets asyllovgivning og 

sende en begrundet udtalelse. 

Kommissionen mener, at den ungarske 

lovgivning ikke er i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen, navnlig Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/32/EU1, 2008/115/EF2 og 

2013/33/EU3 og flere af chartrets 

bestemmelser. Den 19. juli 2018 besluttede 

Kommissionen at indbringe Ungarn for 

Domstolen for manglende 

overensstemmelse mellem landets asyl- og 

tilbagesendelseslovgivning og EU-retten. 

_______________________ _______________________ 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles 

procedurer for tildeling og fratagelse af 

international beskyttelse (EUT L 180 af 

29.6.2013, s. 60). 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles 

procedurer for tildeling og fratagelse af 

international beskyttelse (EUT L 180 af 

29.6.2013, s. 60). 

2Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/115/EF af 16. december 2008 om 

fælles standarder og procedurer i 

medlemsstaterne for tilbagesendelse af 

tredjelandsstatsborgere med ulovligt 

ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98). 

2Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/115/EF af 16. december 2008 om 

fælles standarder og procedurer i 

medlemsstaterne for tilbagesendelse af 

tredjelandsstatsborgere med ulovligt 

ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98). 

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2013/33/EU af 26. juni 2013 om 

fastlæggelse af standarder for modtagelse 

af ansøgere om international beskyttelse 

(EUT L 180 af 29.6.2013, s. 96). 

2013/33/EU af 26. juni 2013 om 

fastlæggelse af standarder for modtagelse 

af ansøgere om international beskyttelse 

(EUT L 180 af 29.6.2013, s. 96). 

Or. en 

 

 


