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5.9.2018 A8-0250/4 

Alteração  4 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A situação na Hungria 

2017/2131(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – considerando 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

(10)  Nos seus resultados e conclusões 

preliminares, adotados em 9 de abril de 

2018, a missão de observação eleitoral 

limitada do Gabinete das Instituições 

Democráticas e dos Direitos Humanos da 

OSCE afirmou que a administração técnica 

das eleições era profissional e transparente 

e que os direitos e as liberdades 

fundamentais foram respeitados na 

globalidade, tendo, porém, sido exercidos 

num clima adverso.  A administração 

eleitoral cumpriu o seu mandato de forma 

profissional e transparente, tendo gozado 

de confiança geral entre as partes 

interessadas. A campanha foi animada, mas 

a retórica de campanha hostil e intimidante 

limitou o espaço para um debate de fundo e 

reduziu a capacidade de os eleitores 

fazerem uma escolha informada. O 

financiamento público das campanhas e os 

limites máximos das despesas visam 

garantir a igualdade de oportunidades para 

todos os candidatos. No entanto, a 

capacidade dos candidatos para competir 

em pé de igualdade foi significativamente 

comprometida pelos gastos excessivos do 

Governo em anúncios públicos de 

informação que amplificaram a mensagem 

da campanha da coligação no poder. 

Manifestou igualmente preocupação 

relativamente à delimitação dos círculos 

uninominais. Foram expressas 

(10)  No seu relatório, adotado em 27 de 

junho de 2018, a missão de observação 

eleitoral limitada do Gabinete das 

Instituições Democráticas e dos Direitos 

Humanos da OSCE afirmou que a 

administração técnica das eleições era 

profissional e transparente, que os direitos 

e as liberdades fundamentais foram 

respeitados na globalidade, tendo, porém, 

sido exercidos num clima adverso. A 

administração eleitoral cumpriu o seu 

mandato de forma profissional e 

transparente, tendo gozado de confiança 

geral entre as partes interessadas e sido 

geralmente considerado imparcial. A 

campanha foi animada, mas a retórica de 

campanha hostil e intimidante limitou o 

espaço para um debate de fundo e reduziu 

a capacidade de os eleitores fazerem uma 

escolha informada. O financiamento 

público das campanhas e os limites 

máximos das despesas visam garantir a 

igualdade de oportunidades para todos os 

candidatos. No entanto, a capacidade dos 

candidatos para competir em pé de 

igualdade foi significativamente 

comprometida pelos gastos excessivos do 

Governo em anúncios públicos de 

informação que amplificaram a mensagem 

da campanha da coligação no poder. Na 

ausência de requisitos em matéria de 

comunicação de informações até ao final 
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preocupações semelhantes no parecer 

conjunto de 18 de junho de 2012 relativo à 

Lei sobre a eleição dos deputados ao 

Parlamento da Hungria, adotado pela 

Comissão de Veneza e pelo Conselho das 

Eleições Democráticas, no qual se 

mencionava que a delimitação das 

circunscrições deveria ser feita de forma 

transparente e profissional, no quadro de 

um processo imparcial e isento, ou seja, 

evitando uma divisão arbitrária dos 

círculos eleitorais para satisfazer objetivos 

políticos a curto prazo (gerrymandering). 

das eleições, os eleitores foram 

efetivamente privados de informações 

sobre o financiamento das campanhas 

eleitorais, fator essencial para poderem 

fazer uma escolha informada. Manifestou 

igualmente preocupação relativamente à 

delimitação dos círculos uninominais. 

Foram expressas preocupações 

semelhantes no parecer conjunto de 18 de 

junho de 2012 relativo à Lei sobre a 

eleição dos deputados ao Parlamento da 

Hungria, adotado pela Comissão de 

Veneza e pelo Conselho das Eleições 

Democráticas, no qual se mencionava que 

a delimitação das circunscrições deveria 

ser feita de forma transparente e 

profissional, no quadro de um processo 

imparcial e isento, ou seja, evitando uma 

divisão arbitrária dos círculos eleitorais 

para satisfazer objetivos políticos a curto 

prazo (gerrymandering). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/5 

Alteração  5 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A situação na Hungria 

2017/2131(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – considerando 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

(21)  Nas suas constatações e 

conclusões preliminares de 9 de abril de 

2018, a missão de observação eleitoral 

limitada do Gabinete das Instituições 

Democráticas e dos Direitos Humanos da 

OSCE concluiu que o controlo limitado das 

despesas de campanha e a ausência de 

informações precisas sobre as fontes de 

financiamento da campanha até ao fim das 

eleições comprometiam a transparência 

deste financiamento e a possibilidade de os 

eleitores fazerem uma escolha informada, o 

que é contrário aos compromissos 

assumidos no âmbito da OSCE e às 

normas internacionais. A legislação em 

vigor opta por um mecanismo de 

monitorização e controlo ex post. O 

Gabinete Estatal de Auditoria tem 

competência para monitorizar e controlar o 

cumprimento dos requisitos legais. As 

constatações e conclusões preliminares 
não incluíam o relatório de auditoria 

oficial do Gabinete Estatal de Auditoria 

relativo às eleições legislativas de 2018, 

por não estar concluído na altura. 

(21) No seu relatório, adotado em 27 de 

junho de 2018, a missão de observação 

eleitoral limitada do Gabinete das 

Instituições Democráticas e dos Direitos 

Humanos da OSCE concluiu que o 

controlo limitado das despesas de 

campanha e a ausência de informações 

precisas sobre as fontes de financiamento 

da campanha até ao fim das eleições 

comprometiam a transparência deste 

financiamento e a possibilidade de os 

eleitores fazerem uma escolha informada, o 

que é contrário às obrigações 

internacionais e às boas práticas. O 

Gabinete Estatal de Auditoria tem 

competência para monitorizar e controlar o 

cumprimento dos requisitos legais.  O 

relatório não incluía o relatório de 

auditoria oficial do Gabinete Estatal de 

Auditoria relativo às eleições legislativas 

de 2018, por não estar concluído na altura. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/6 

Alteração  6 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A situação na Hungria 

2017/2131(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – considerando 30 

 

Proposta de resolução Alteração 

(30)  Nos resultados e conclusões 

preliminares, adotados em 9 de abril de 

2018, a missão de observação eleitoral 

limitada do Gabinete das Instituições 

Democráticas e dos Direitos Humanos da 

OSCE às eleições legislativas de 2018 na 

Hungria declarou que o acesso à 

informação, bem como a liberdade dos 

meios de comunicação social e de 

associação foram restringidos, 

nomeadamente por recentes alterações 

jurídicas, e que a cobertura mediática da 

campanha foi muito vasta, mas altamente 

polarizada e desprovida de análise crítica. 

O organismo público de radiodifusão 

cumpriu o seu mandato de disponibilizar 

gratuitamente tempo de antena aos 

candidatos, mas os seus boletins de 

informação e a sua produção editorial 

favoreceram claramente a coligação no 

poder, o que contradiz as normas 

internacionais. A maioria dos organismos 

de radiodifusão comerciais eram parciais 

na sua cobertura e apoiaram os partidos no 

poder ou os partidos da oposição. Os meios 

de comunicação em linha proporcionaram 

uma plataforma para um debate político 

pluralista e centrado na resolução dos 

problemas. Observou ainda que a 

politização da propriedade, associada a um 

quadro jurídico restritivo, teve um efeito 

(30)  No seu relatório, adotado em 27 de 

junho de 2018, a missão de observação 

eleitoral limitada do Gabinete das 

Instituições Democráticas e dos Direitos 

Humanos da OSCE às eleições legislativas 

de 2018 na Hungria declarou que o acesso 

à informação, bem como a liberdade dos 

meios de comunicação social e de 

associação foram restringidos, 

nomeadamente por recentes alterações 

jurídicas, e que a cobertura mediática da 

campanha foi muito vasta, mas altamente 

polarizada e desprovida de análise crítica, 

devido à politização da propriedade dos 

meios de comunicação social e à 

influência das campanhas de publicidade 

governamentais. O organismo público de 

radiodifusão cumpriu o seu mandato de 

disponibilizar gratuitamente tempo de 

antena aos candidatos, mas os seus boletins 

de informação e a sua produção editorial 

favoreceram claramente a coligação no 

poder, o que contradiz as normas 

internacionais. A maioria dos organismos 

de radiodifusão comerciais eram parciais 

na sua cobertura, tomando partido quer 

pelos partidos no poder quer pelos partidos 

da oposição. Os meios de comunicação em 

linha proporcionaram uma plataforma para 

um debate político pluralista e centrado na 

resolução dos problemas. Observou ainda 
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dissuasor na liberdade editorial, 

dificultando o acesso dos eleitores a uma 

informação pluralista. Mencionou ainda 

que as alterações tinham introduzido 

restrições indevidas no acesso à 

informação, alargando a definição de 

informação não sujeita a divulgação e 

aumentando os custos de tratamento dos 

pedidos de informação. 

que a politização da propriedade, associada 

a um quadro jurídico restritivo e à 

inexistência de uma entidade reguladora 

para a comunicação independente, teve 

um efeito dissuasor na liberdade editorial, 

dificultando o acesso dos eleitores a uma 

informação pluralista. Mencionou ainda 

que as alterações tinham introduzido 

restrições indevidas no acesso à 

informação, alargando a definição de 

informação não sujeita a divulgação e 

aumentando os custos de tratamento dos 

pedidos de informação. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/7 

Alteração  7 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A situação na Hungria 

2017/2131(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – considerando 44 

 

Proposta de resolução Alteração 

(44)  Em 29 de maio de 2018, o Governo 

húngaro apresentou um projeto de lei que 

altera determinadas leis relativas às 

medidas de luta contra a imigração ilegal 

(T/333). O projeto é uma versão revista do 

pacote legislativo anterior e propõe a 

aplicação de sanções penais contra quem 

«facilitar a imigração ilegal». No mesmo 

dia, o Alto-Comissário das Nações Unidas 

para os Refugiados apelou à retirada da 

proposta e manifestou a sua preocupação 

quanto ao facto de essas propostas, caso 

fossem aprovadas, privarem as pessoas que 

são forçadas a abandonar os seus lares de 

ajuda e serviços de assistência 

indispensáveis e de inflamarem ainda mais 

o já tenso debate público, bem como de 

contribuírem para o aumento dos 

comportamentos xenófobos. Em 1 de junho 

de 2018, o Comissário para os Direitos 

Humanos do Conselho da Europa 

manifestou preocupações semelhantes. Em 

31 de maio de 2018, o presidente da 

Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos 

Direitos Humanos da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa 

confirmou o pedido de um parecer da 

Comissão de Veneza sobre a nova 

proposta. O projeto foi adotado em 20 de 

junho de 2018, antes da emissão do parecer 

da Comissão de Veneza. Em 21 de junho 

(44)  Em 29 de maio de 2018, o Governo 

húngaro apresentou um projeto de lei que 

altera determinadas leis relativas às 

medidas de luta contra a imigração ilegal 

(T/333). O projeto é uma versão revista do 

pacote legislativo anterior e propõe a 

aplicação de sanções penais contra quem 

«facilitar a imigração ilegal». No mesmo 

dia, o Alto-Comissário das Nações Unidas 

para os Refugiados apelou à retirada da 

proposta e manifestou a sua preocupação 

quanto ao facto de essas propostas, caso 

fossem aprovadas, privarem as pessoas que 

são forçadas a abandonar os seus lares de 

ajuda e serviços de assistência 

indispensáveis e de inflamarem ainda mais 

o já tenso debate público, bem como de 

contribuírem para o aumento dos 

comportamentos xenófobos. Em 1 de junho 

de 2018, o Comissário para os Direitos 

Humanos do Conselho da Europa 

manifestou preocupações semelhantes. Em 

31 de maio de 2018, o presidente da 

Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos 

Direitos Humanos da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa 

confirmou o pedido de um parecer da 

Comissão de Veneza sobre a nova 

proposta. O projeto foi adotado em 20 de 

junho de 2018, antes da emissão do parecer 

da Comissão de Veneza. Em 21 de junho 
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de 2018, o Alto-Comissário das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos 

condenou a decisão do Parlamento 

húngaro. Em 22 de junho de 2018, a 

Comissão de Veneza e o Gabinete das 

Instituições Democráticas e dos Direitos 

Humanos da OSCE indicaram que a 

disposição relativa à responsabilidade 

penal poderia dissuadir qualquer atividade 

relacionada com a expressão e a 

organização e atentar contra o direito à 

liberdade de associação e de expressão, 

pelo que deveria ser revogada. 

de 2018, o Alto-Comissário das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos 

condenou a decisão do Parlamento 

húngaro. Em 22 de junho de 2018, a 

Comissão de Veneza e o Gabinete das 

Instituições Democráticas e dos Direitos 

Humanos da OSCE indicaram que a 

disposição relativa à responsabilidade 

penal poderia dissuadir qualquer atividade 

relacionada com a expressão e a 

organização e atentar contra o direito à 

liberdade de associação e de expressão, 

pelo que deveria ser revogada. Em 19 de 

julho de 2018, a Comissão enviou 

uma carta de notificação para cumprir à 

Hungria relativa à nova legislação que 

tipifica como crime as atividades de apoio 

aos pedidos de asilo e de residência e que 

limitam posteriormente o direito a pedir 

asilo. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/8 

Alteração  8 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A situação na Hungria 

2017/2131(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – considerando 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

(45)  O Grupo de Trabalho das Nações 

Unidas sobre a discriminação contra as 

mulheres na legislação e na prática visitou 

a Hungria de 17 a 27 de maio de 2016. No 

seu relatório, o Grupo de Trabalho afirmou 

que não se deve gerar um desequilíbrio 

entre um modelo conservador de família, 

cuja proteção é garantida enquanto fator 

essencial para a sobrevivência nacional, e 

os direitos políticos, económicos e sociais 

das mulheres e a sua emancipação. O 

Grupo de Trabalho assinalou igualmente 

que o direito das mulheres à igualdade não 

pode ser visto apenas à luz da proteção dos 

grupos vulneráveis, a par das crianças, dos 

idosos e das pessoas com deficiência, uma 

vez que as mulheres fazem parte integrante 

de todos estes grupos. Os novos livros 

escolares ainda contêm estereótipos de 

género, apresentando as mulheres como 

sendo essencialmente mães e esposas e, em 

alguns casos, caracterizando as mães como 

sendo menos inteligentes do que os pais. 

Por outro lado, o Grupo de Trabalho 

reconheceu os esforços do Governo 

húngaro no sentido de reforçar a 

conciliação da vida profissional e familiar, 

introduzindo disposições generosas no 

sistema de apoio familiar e no domínio da 

educação pré-escolar e dos cuidados para a 

infância. Nas suas constatações e 

(45)  O Grupo de Trabalho das Nações 

Unidas sobre a discriminação contra as 

mulheres na legislação e na prática visitou 

a Hungria de 17 a 27 de maio de 2016. No 

seu relatório, o Grupo de Trabalho afirmou 

que não se deve gerar um desequilíbrio 

entre um modelo conservador de família, 

cuja proteção é garantida enquanto fator 

essencial para a sobrevivência nacional, e 

os direitos políticos, económicos e sociais 

das mulheres e a sua emancipação. O 

Grupo de Trabalho assinalou igualmente 

que o direito das mulheres à igualdade não 

pode ser visto apenas à luz da proteção dos 

grupos vulneráveis, a par das crianças, dos 

idosos e das pessoas com deficiência, uma 

vez que as mulheres fazem parte integrante 

de todos estes grupos. Os novos livros 

escolares ainda contêm estereótipos de 

género, apresentando as mulheres como 

sendo essencialmente mães e esposas e, em 

alguns casos, caracterizando as mães como 

sendo menos inteligentes do que os pais. 

Por outro lado, o Grupo de Trabalho 

reconheceu os esforços do Governo 

húngaro no sentido de reforçar a 

conciliação da vida profissional e familiar, 

introduzindo disposições generosas no 

sistema de apoio familiar e no domínio da 

educação pré-escolar e dos cuidados para a 

infância. No seu relatório, adotado em 27 
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conclusões preliminares adotadas em 9 de 

abril de 2018, a missão de observação 

eleitoral limitada do Gabinete das 

Instituições Democráticas e dos Direitos 

Humanos da OSCE para as eleições 

legislativas húngaras de 2018 declarou que 

as mulheres continuam a estar sub-

representadas na vida política e não 

existem requisitos legais para promover a 

igualdade de género no contexto eleitoral. 

Embora um grande partido tenha colocado 

uma mulher no topo da sua lista nacional e 

alguns partidos tenham abordado as 

questões relacionadas com o género nos 

seus programas, a emancipação das 

mulheres mereceu pouca atenção como 

tema de campanha, incluindo nos meios de 

comunicação social. 

de junho de 2018, a missão de observação 

eleitoral limitada do Gabinete das 

Instituições Democráticas e dos Direitos 

Humanos da OSCE para as eleições 

legislativas húngaras de 2018 declarou que 

as mulheres estão sub-representadas na 

vida política e não existem requisitos legais 

para promover a igualdade de género nas 

eleições. Embora um grande partido tenha 

colocado uma mulher no topo da sua lista 

nacional e alguns partidos tenham 

abordado as questões relacionadas com o 

género nos seus programas, a emancipação 

das mulheres mereceu pouca atenção como 

tema de campanha, incluindo nos meios de 

comunicação social. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/9 

Alteração  9 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A situação na Hungria 

2017/2131(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – considerando 65-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 (65-A)  Em meados de agosto de 2018, as 

autoridades responsáveis pela imigração 

deixaram de fornecer ajuda alimentar aos 

requerentes de asilo adultos, confrontados 

com decisões de inadmissibilidade em 

tribunal. Vários requerentes de asilo 

tiveram de recorrer a medidas provisórias 

do TEDH para começar a receber 

alimentos. O TEDH aprovou medidas 

provisórias em dois casos, em 10 de 

agosto de 2018 e, num terceiro caso, em 

16 de agosto de 2018, e ordenou o 

fornecimento de ajuda alimentar aos 

requerentes. As autoridades húngaras 

cumpriram os acórdãos. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/10 

Alteração  10 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A situação na Hungria 

2017/2131(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – considerando 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

(69)  Em 7 de dezembro de 2017, a 

Comissão decidiu avançar com o processo 

por incumprimento contra a Hungria no 

que respeita à sua legislação em matéria de 

asilo, enviando um parecer fundamentado. 

A Comissão considera que a legislação 

húngara não é conforme com o direito da 

União, em especial as Diretivas 

2013/32/EU1, 2008/115/CE2 e 

2013/33/UE3 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, nem com várias disposições da 

Carta. 

(69)  Em 7 de dezembro de 2017, a 

Comissão decidiu avançar com o processo 

por incumprimento contra a Hungria no 

que respeita à sua legislação em matéria de 

asilo, enviando um parecer fundamentado. 

A Comissão considera que a legislação 

húngara não é conforme com o direito da 

União, em especial as Diretivas 

2013/32/EU1, 2008/115/CE2 e 

2013/33/UE3 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, nem com várias disposições da 

Carta. Em 19 de julho de 2018, a 

Comissão decidiu instaurar uma ação 

contra a Hungria no Tribunal de Justiça 

da União Europeia por não conformidade 

da sua legislação em matéria de asilo e de 

regresso com o direito da União. 

_______________________ _______________________ 

1 Diretiva 2013/32/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 

2013, relativa a procedimentos comuns de 

concessão e retirada do estatuto de 

proteção internacional (JO L 180 de 

29.6.2013, p. 60). 

1 Diretiva 2013/32/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 

2013, relativa a procedimentos comuns de 

concessão e retirada do estatuto de 

proteção internacional (JO L 180 de 

29.6.2013, p. 60). 

2Diretiva 2008/115/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 

de 2008, relativa a normas e procedimentos 

comuns nos Estados-Membros para o 

regresso de nacionais de países terceiros 

em situação irregular (JO L 348 de 

2Diretiva 2008/115/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 

de 2008, relativa a normas e procedimentos 

comuns nos Estados-Membros para o 

regresso de nacionais de países terceiros 

em situação irregular (JO L 348 de 
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24.12.2008, p. 98). 24.12.2008, p. 98). 

3Diretiva 2013/33/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 

2013, que estabelece normas em matéria de 

acolhimento dos requerentes de proteção 

internacional (JO L 180 de 29.6.2013, 

p. 96). 

3Diretiva 2013/33/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 

2013, que estabelece normas em matéria de 

acolhimento dos requerentes de proteção 

internacional (JO L 180 de 29.6.2013, 

p. 96). 

Or. en 

 

 


