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5.9.2018 A8-0250/4 

Amendement  4 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

De situatie in Hongarije 

2017/2131(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – overweging 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(10)  In haar voorlopige bevindingen en 

conclusies van 9 april 2018 concludeerde 

de beperkte verkiezingswaarnemingsmissie 

van het OVSE-Bureau voor Democratische 

Instellingen en Mensenrechten dat de 

technische administratie van de 

verkiezingen professioneel en transparant 

was en dat de grondrechten en 

fundamentele vrijheden in het algemeen 

werden geëerbiedigd, evenwel in een 

ongunstig klimaat. De 

verkiezingsadministratie heeft zich 

professioneel en op transparante wijze van 

haar opdracht gekweten en genoot het 

algemene vertrouwen van partijen. Er werd 

actief campagne gevoerd, maar de 

vijandige en intimiderende 

campagneretoriek waarvan sprake was liet 

weinig ruimte voor een daadwerkelijk 

inhoudelijk debat en zorgde ervoor dat het 

voor de kiezers moeilijk was om 

weloverwogen hun stem te bepalen. De 

financiering door de overheid van 

verkiezingscampagnes en de vastgestelde 

uitgavenmaxima waren bedoeld om gelijke 

kansen voor alle kandidaten te waarborgen. 

Het vermogen van kandidaten om op 

gelijke voet aan de verkiezingen deel te 

nemen werd echter aanzienlijk aangetast 

doordat de regering zeer veel geld uitgaf 

aan informatiecampagnes die de 

campagneboodschap van de 

(10)  In haar verslag van 27 juni 2018 

concludeerde de beperkte 

verkiezingswaarnemingsmissie van het 

OVSE-Bureau voor Democratische 

Instellingen en Mensenrechten dat de 

technische administratie van de 

verkiezingen professioneel en transparant 

was en dat de grondrechten en 

fundamentele vrijheden in het algemeen 

werden geëerbiedigd, evenwel in een 

ongunstig klimaat. De 

verkiezingsadministratie heeft zich 

professioneel en op transparante wijze van 

haar opdracht gekweten, genoot het 

algemene vertrouwen van partijen en werd 

algemeen als onpartijdig beschouwd. Er 

werd actief campagne gevoerd, maar de 

vijandige en intimiderende 

campagneretoriek waarvan sprake was liet 

weinig ruimte voor een daadwerkelijk 

inhoudelijk debat en zorgde ervoor dat het 

voor de kiezers moeilijk was om 

weloverwogen hun stem te bepalen. De 

financiering door de overheid van 

verkiezingscampagnes en de vastgestelde 

uitgavenmaxima waren bedoeld om gelijke 

kansen voor alle kandidaten te waarborgen. 

Het vermogen van kandidaten om op 

gelijke voet aan de verkiezingen deel te 

nemen werd echter aanzienlijk aangetast 

doordat de regering zeer veel geld uitgaf 

aan informatiecampagnes die de 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

regeringscoalitie ondersteunden. Ook 

werden zorgen geuit over de indeling van 

kiesdistricten met één vertegenwoordiger. 

Dezelfde zorgen werden geuit in het 

gezamenlijk advies van de Commissie van 

Venetië en de OVSE/ODIHR van 18 juni 

2012 inzake de wet betreffende de 

verkiezing van de leden van het parlement 

van Hongarije, waarin stond dat de 

indeling van kiesdistricten op transparante 

en professionele manier moet plaatsvinden, 

via een eerlijk en onpartijdig proces, 

waarbij niet tegemoet wordt gekomen aan 

politieke kortetermijndoelstellingen en 

waarbij gerrymandering, oftewel 

kiesrechtgeografie, wordt vermeden. 

campagneboodschap van de 

regeringscoalitie ondersteunden. 

Aangezien er pas na de verkiezingen 

rapportagevereisten werden vastgesteld, 

werd kiezers in wezen informatie over de 

campagnefinanciering onthouden, terwijl 

die informatie van cruciaal belang is om 

een weloverwogen keuze te maken. Ook 

werden zorgen geuit over de indeling van 

kiesdistricten met één vertegenwoordiger. 

Dezelfde zorgen werden geuit in het 

gezamenlijk advies van de Commissie van 

Venetië en de OVSE/ODIHR van 18 juni 

2012 inzake de wet betreffende de 

verkiezing van de leden van het parlement 

van Hongarije, waarin stond dat de 

indeling van kiesdistricten op transparante 

en professionele manier moet plaatsvinden, 

via een eerlijk en onpartijdig proces, 

waarbij niet tegemoet wordt gekomen aan 

politieke kortetermijndoelstellingen en 

waarbij gerrymandering, oftewel 

kiesrechtgeografie, wordt vermeden. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/5 

Amendement  5 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

De situatie in Hongarije 

2017/2131(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – overweging 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(21)  In haar voorlopige bevindingen en 

conclusies van 9 april 2018 concludeerde 

de beperkte verkiezingswaarnemingsmissie 

van het OVSE-Bureau voor Democratische 

Instellingen en Mensenrechten dat het 

beperkte toezicht op de financiering van 

campagnes en het feit dat de herkomst van 

campagnefondsen niet degelijk wordt 

onderzocht de transparantie van 

campagnefinanciering ondermijnen, 

waardoor kiezers geen weloverwogen 

keuze kunnen maken, een en ander in strijd 

met in het kader van de OVSE gedane 

toezeggingen en internationale normen. 

De huidige wetgeving biedt alleen de 

mogelijkheid van toezicht en controle 

achteraf. De Hongaarse rekenkamer heeft 

de bevoegdheid de naleving van de 

wettelijke vereisten te monitoren en te 

controleren. De voorlopige bevindingen en 

conclusies hebben echter geen betrekking 

op het officiële controleverslag van de 

Hongaarse Rekenkamer over de 

parlementsverkiezingen van 2018, 

aangezien dat verslag nog niet was 

afgerond. 

(21) In haar verslag van 27 juni 2018 

concludeerde de beperkte 

verkiezingswaarnemingsmissie van het 

OVSE-Bureau voor Democratische 

Instellingen en Mensenrechten dat het 

beperkte toezicht op de financiering van 

campagnes en het feit dat de herkomst van 

campagnefondsen niet degelijk wordt 

onderzocht de transparantie van 

campagnefinanciering ondermijnen, 

waardoor kiezers geen weloverwogen 

keuze kunnen maken, een en ander in strijd 

met internationale verplichtingen en goede 

praktijken. De Hongaarse rekenkamer 

heeft de bevoegdheid de naleving van de 

wettelijke vereisten te monitoren en te 

controleren. Het verslag heeft echter geen 

betrekking op het officiële controleverslag 

van de Hongaarse Rekenkamer over de 

parlementsverkiezingen van 2018, 

aangezien dat verslag nog niet was 

afgerond. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/6 

Amendement  6 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

De situatie in Hongarije 

2017/2131(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – overweging 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(30)  In de voorlopige bevindingen en 

conclusies van 9 april 2018 concludeerde 

de beperkte verkiezingswaarnemingsmissie 

van het OVSE-Bureau voor Democratische 

Instellingen en Mensenrechten met 

betrekking tot de parlementaire 

verkiezingen van 2018 dat er, onder meer 

ten gevolge van de recente 

wetswijzigingen, sprake was van beperking 

van de toegang tot informatie, de vrijheid 

van de media en de vrijheid van 

vereniging, en dat de verslaggeving in de 

media over de campagne zeer uitvoerig 

was, maar in hoge mate gepolariseerd, en 

dat het ontbrak aan kritische analyses. De 

publieke omroep heeft zijn opdracht 

vervuld en de verschillende partijen gratis 

zendtijd geboden, maar de 

nieuwsuitzendingen en politieke 

commentaren waren duidelijk vóór de 

bestaande coalitie, hetgeen niet in 

overeenstemming is met de internationale 

normen. De meeste commerciële omroepen 

waren partijdig, hetzij voor regerings-, 

hetzij voor oppositiepartijen. Alleen de 

onlinemedia vormden een platform voor 

een pluralistisch thematisch politiek debat. 

Voorts blijkt uit de bevindingen en 

conclusies dat de politisering van media-

eigendom, in combinatie met het 

restrictieve rechtskader, een negatieve 

(30)  In haar verslag van 27 juni 2018 

concludeerde de beperkte 

verkiezingswaarnemingsmissie van het 

OVSE-Bureau voor Democratische 

Instellingen en Mensenrechten met 

betrekking tot de parlementaire 

verkiezingen van 2018 dat er, onder meer 

ten gevolge van de recente 

wetswijzigingen, sprake was van beperking 

van de toegang tot informatie, de vrijheid 

van de media en de vrijheid van 

vereniging, en dat de verslaggeving in de 

media over de campagne zeer uitvoerig 

was, maar in hoge mate gepolariseerd, en 

dat het ontbrak aan kritische analyses als 

gevolg van de politisering van media-

eigendom en de overvloed van 

publiciteitscampagnes van de regering in 

de media. De publieke omroep heeft zijn 

opdracht vervuld en de verschillende 

partijen gratis zendtijd geboden, maar de 

nieuwsuitzendingen en politieke 

commentaren waren duidelijk vóór de 

bestaande coalitie, hetgeen in strijd is met 

de internationale normen. De meeste 

commerciële omroepen waren partijdig, 

hetzij voor regerings-, hetzij voor 

oppositiepartijen. Alleen de onlinemedia 

vormden een platform voor een 

pluralistisch thematisch politiek debat. 

Voorts blijkt uit de bevindingen en 
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invloed had op de redactionele vrijheid, 

waardoor de toegang van kiezers tot 

pluralistische informatie werd belemmerd. 

Daarnaast werd erop gewezen dat de 

wetswijzigingen hebben geleid tot 

onredelijke belemmeringen voor de 

toegang tot informatie, doordat de definitie 

van informatie die niet kan worden 

vrijgegeven werd verruimd en de kosten 

voor de behandeling van verzoeken om 

informatie werden verhoogd. 

conclusies dat de politisering van media-

eigendom, in combinatie met het 

restrictieve rechtskader en het ontbreken 

van een onafhankelijke 

regelgevingsinstantie voor de media, een 

negatieve invloed had op de redactionele 

vrijheid, waardoor de toegang van kiezers 

tot pluralistische informatie werd 

belemmerd. Daarnaast werd erop gewezen 

dat de wetswijzigingen hebben geleid tot 

onredelijke belemmeringen voor de 

toegang tot informatie, doordat de definitie 

van informatie die niet kan worden 

vrijgegeven werd verruimd en de kosten 

voor de behandeling van verzoeken om 

informatie werden verhoogd. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/7 

Amendement  7 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

De situatie in Hongarije 

2017/2131(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – overweging 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(44)  Op 29 mei 2018 presenteerde de 

Hongaarse regering een wetsontwerp tot 

wijziging van een aantal wetten inzake 

maatregelen ter bestrijding van illegale 

immigratie (T/333). Dit ontwerp is een 

herziene versie van het eerdere 

wetgevingspakket en voorziet in 

strafrechtelijke sancties voor het mogelijk 

maken van illegale immigratie. Dezelfde 

dag drong het Bureau van de Hoge 

Commissaris van de VN voor 

vluchtelingen aan op intrekking van het 

voorstel. Daarbij gaf hij uiting aan zijn 

bezorgdheid dat deze voorstellen, als ze 

zouden worden aangenomen, ertoe zouden 

leiden dat personen die gedwongen zijn om 

te vluchten geen beroep meer kunnen doen 

op belangrijke hulp en diensten, en dat het 

toch al zo verhitte maatschappelijk debat 

verder zou oplaaien en dat de xenofobie in 

het land verder zou toenemen. Soortgelijke 

zorgen werden op 1 juni 2018 geuit door 

de commissaris voor de rechten van de 

mens van de Raad van Europa. Op 31 mei 

2018 verzocht de voorzitter van de 

Commissie juridische zaken en 

mensenrechten van de parlementaire 

vergadering van de Raad van Europa de 

Commissie van Venetië nogmaals om een 

advies over het nieuwe voorstel. Het 

wetsvoorstel werd op 20 juni 2018 

(44)  Op 29 mei 2018 presenteerde de 

Hongaarse regering een wetsontwerp tot 

wijziging van een aantal wetten inzake 

maatregelen ter bestrijding van illegale 

immigratie (T/333). Dit ontwerp is een 

herziene versie van het eerdere 

wetgevingspakket en voorziet in 

strafrechtelijke sancties voor het mogelijk 

maken van illegale immigratie. Dezelfde 

dag drong het Bureau van de Hoge 

Commissaris van de VN voor 

vluchtelingen aan op intrekking van het 

voorstel. Daarbij gaf hij uiting aan zijn 

bezorgdheid dat deze voorstellen, als ze 

zouden worden aangenomen, ertoe zouden 

leiden dat personen die gedwongen zijn om 

te vluchten geen beroep meer kunnen doen 

op belangrijke hulp en diensten, en dat het 

toch al zo verhitte maatschappelijk debat 

verder zou oplaaien en dat de xenofobie in 

het land verder zou toenemen. Soortgelijke 

zorgen werden op 1 juni 2018 geuit door 

de commissaris voor de rechten van de 

mens van de Raad van Europa. Op 31 mei 

2018 verzocht de voorzitter van de 

Commissie juridische zaken en 

mensenrechten van de parlementaire 

vergadering van de Raad van Europa de 

Commissie van Venetië nogmaals om een 

advies over het nieuwe voorstel. Het 

wetsvoorstel werd op 20 juni 2018 
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aangenomen, voordat de Commissie van 

Venetië een advies had uitgebracht. Op 21 

juni 2018 veroordeelde de Hoge 

Commissaris voor de rechten van de mens 

het besluit van het Hongaarse parlement. 

Op 22 juni 2018 gaven de Commissie van 

Venetië en het Bureau voor Democratische 

Instellingen en Mensenrechten van de 

OVSE aan dat de bepaling inzake 

strafrechtelijke aansprakelijkheid een 

negatieve invloed kan hebben op de 

activiteiten van organisaties en de vrijheid 

van meningsuiting, en inbreuk maakt op 

het recht op vrijheid van vereniging en 

meningsuiting en om die reden ingetrokken 

moet worden. 

aangenomen, voordat de Commissie van 

Venetië een advies had uitgebracht. Op 21 

juni 2018 veroordeelde de Hoge 

Commissaris voor de rechten van de mens 

het besluit van het Hongaarse parlement. 

Op 22 juni 2018 gaven de Commissie van 

Venetië en het Bureau voor Democratische 

Instellingen en Mensenrechten van de 

OVSE aan dat de bepaling inzake 

strafrechtelijke aansprakelijkheid een 

negatieve invloed kan hebben op de 

activiteiten van organisaties en de vrijheid 

van meningsuiting, en inbreuk maakt op 

het recht op vrijheid van vereniging en 

meningsuiting en om die reden ingetrokken 

moet worden. Op 19 juli 2018 heeft de 

Commissie een ingebrekestelling aan 

Hongarije gestuurd aangaande nieuwe 

wetgeving die activiteiten ter 

ondersteuning van asiel- en 

verblijfsaanvragen strafbaar maakt en die 

het recht om asiel aan te vragen verder 

beperkt. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/8 

Amendement  8 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

De situatie in Hongarije 

2017/2131(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – overweging 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(45)  Van 17 t/m 27 mei 2016 bracht de 

VN-Werkgroep inzake discriminatie van 

vrouwen in de wet en in de praktijk een 

bezoek aan Hongarije. In haar verslag over 

dit bezoek gaf de werkgroep aan dat 

ijveren voor een conservatieve gezinsvorm, 

die bescherming geniet als essentiële 

voorwaarde voor het overleven van de 

natie, niet ten koste mag gaan van de 

bevordering van de politieke, economische 

en sociale rechten van de vrouw en de 

verbetering van hun positie. Tevens wees 

de werkgroep erop dat het recht op 

gelijkheid van vrouwen niet uitsluitend 

gezien moet worden in het licht van de 

bescherming van kwetsbare groepen, zoals 

kinderen, ouderen en gehandicapten, omdat 

vrouwen deel uitmaken van al die groepen. 

In nieuwe schoolboeken komen nog altijd 

genderstereotypen voor, waarbij vrouwen 

de rol van moeder en echtgenote vervullen 

en moeders soms als minder intelligent 

worden afgeschilderd dan vaders. 

Anderzijds erkende de werkgroep de 

inspanningen van de Hongaarse regering 

om het evenwicht tussen werk en 

gezinsleven te bevorderen door middel van 

de invoering van ruimhartige bepalingen 

inzake steunverlening aan gezinnen en 

inzake opvang en onderwijs voor jonge 

kinderen. In haar voorlopige bevindingen 

(45)  Van 17 t/m 27 mei 2016 bracht de 

VN-Werkgroep inzake discriminatie van 

vrouwen in de wet en in de praktijk een 

bezoek aan Hongarije. In haar verslag over 

dit bezoek gaf de werkgroep aan dat 

ijveren voor een conservatieve gezinsvorm, 

die bescherming geniet als essentiële 

voorwaarde voor het overleven van de 

natie, niet ten koste mag gaan van de 

bevordering van de politieke, economische 

en sociale rechten van de vrouw en de 

verbetering van hun positie. Tevens wees 

de werkgroep erop dat het recht op 

gelijkheid van vrouwen niet uitsluitend 

gezien moet worden in het licht van de 

bescherming van kwetsbare groepen, zoals 

kinderen, ouderen en gehandicapten, omdat 

vrouwen deel uitmaken van al die groepen. 

In nieuwe schoolboeken komen nog altijd 

genderstereotypen voor, waarbij vrouwen 

de rol van moeder en echtgenote vervullen 

en moeders soms als minder intelligent 

worden afgeschilderd dan vaders. 

Anderzijds erkende de werkgroep de 

inspanningen van de Hongaarse regering 

om het evenwicht tussen werk en 

gezinsleven te bevorderen door middel van 

de invoering van ruimhartige bepalingen 

inzake steunverlening aan gezinnen en 

inzake opvang en onderwijs voor jonge 

kinderen. In haar verslag van 27 juni 2018 
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en conclusies van 9 april 2018 

concludeerde de beperkte 

verkiezingswaarnemingsmissie van het 

OVSE-Bureau voor Democratische 

Instellingen en Mensenrechten met 

betrekking tot de parlementaire 

verkiezingen van 2018 in Hongarije dat 

vrouwen in de politiek nog altijd 

ondervertegenwoordigd zijn en dat er geen 

wettelijke bepalingen zijn ter bevordering 

van gendergelijkheid in de context van 

verkiezingen. Eén grote partij had op haar 

nationale kieslijst een vrouwelijke 

lijsttrekker en enkele partijen besteedden in 

hun verkiezingsprogramma aandacht aan 

gendergerelateerde onderwerpen, maar 

verder was de verbetering van de positie 

van vrouwen nauwelijks een onderwerp 

binnen de verkiezingscampagnes. Ook in 

de media kwam dit onderwerp nauwelijks 

ter sprake. 

concludeerde de beperkte 

verkiezingswaarnemingsmissie van het 

OVSE-Bureau voor Democratische 

Instellingen en Mensenrechten met 

betrekking tot de parlementaire 

verkiezingen van 2018 in Hongarije dat 

vrouwen in de politiek 

ondervertegenwoordigd zijn en dat er geen 

wettelijke bepalingen zijn ter bevordering 

van gendergelijkheid in de verkiezingen. 

Eén grote partij had op haar nationale 

kieslijst een vrouwelijke lijsttrekker en 

enkele partijen besteedden in hun 

verkiezingsprogramma aandacht aan 

gendergerelateerde onderwerpen, maar 

verder was de verbetering van de positie 

van vrouwen nauwelijks een onderwerp 

binnen de verkiezingscampagnes. Ook in 

de media kwam dit onderwerp nauwelijks 

ter sprake. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/9 

Amendement  9 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

De situatie in Hongarije 

2017/2131(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – overweging 65 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (65 bis)  Half augustus 2018 zijn de 

immigratieautoriteiten gestopt met het 

verstrekken van voedsel aan volwassen 

asielzoekers die bij de rechter tegen 

afwijzingsbesluiten in beroep gingen. 

Diverse asielzoekers moesten zich tot het 

EHRM wenden met een verzoek om 

tijdelijke maatregelen, teneinde weer 

maaltijden te ontvangen. Het EHRM 

oordeelde in twee zaken op 10 augustus 

2018 en in een derde zaak op 16 augustus 

2018 dat tijdelijke maatregelen moesten 

worden getroffen en dat voedsel aan de 

aanvragers moest worden verstrekt. De 

Hongaarse autoriteiten hebben aan de 

uitspraken voldaan. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/10 

Amendement  10 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

De situatie in Hongarije 

2017/2131(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – overweging 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(69)  Op 7 december 2017 besloot de 

Commissie om de inbreukprocedure tegen 

Hongarije wegens de asielwetgeving van 

het land door te zetten door een met 

redenen omkleed advies in te dienen. De 

Commissie stelde zich op het standpunt dat 

de Hongaarse wetgeving niet in 

overeenstemming is met het recht van de 

Unie, meer specifiek met de Richtlijnen 

2013/32/EU1, 2008/115/EG2 en 

2013/33/EU3 van het Europees Parlement 

en de Raad, en niet in overeenstemming is 

met een aantal bepalingen van het 

Handvest. 

(69)  Op 7 december 2017 besloot de 

Commissie om de inbreukprocedure tegen 

Hongarije wegens de asielwetgeving van 

het land door te zetten door een met 

redenen omkleed advies in te dienen. De 

Commissie stelde zich op het standpunt dat 

de Hongaarse wetgeving niet in 

overeenstemming is met het recht van de 

Unie, meer specifiek met de Richtlijnen 

2013/32/EU1, 2008/115/EG2 en 

2013/33/EU3 van het Europees Parlement 

en de Raad, en niet in overeenstemming is 

met een aantal bepalingen van het 

Handvest. Op 19 juli 2018 heeft de 

Commissie besloten om Hongarije voor 

het Europees Hof van Justitie te brengen 

wegens de onverenigbaarheid van zijn 

asiel- en terugkeerwetgeving met het 

Unierecht. 

_______________________ _______________________ 

1 Richtlijn 2013/32/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

betreffende gemeenschappelijke 

procedures voor de toekenning en 

intrekking van de internationale 
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