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5.9.2018 A8-0250/4 

Ändringsförslag  4 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungern 

2017/2131(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – skäl 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

(10)  I sina preliminära iakttagelser och 

slutsatser av den 9 april 2018 konstaterade 

det begränsade valobservationsuppdraget 

från OSSE:s kontor för demokratiska 

institutioner och mänskliga rättigheter 

(ODIHR) att den tekniska administrationen 

av valet var professionell och transparent 

och att de grundläggande fri- och 

rättigheterna allmänt respekterades, men att 

valet genomfördes i ett ogynnsamt klimat. 

Valadministrationen fullföljde sitt mandat 

på ett professionellt och öppet sätt samt 

åtnjöt de berörda aktörernas fulla 

förtroende. Debatten var livlig men 

fientlig, och hotfull kampanjretorik 

krympte utrymmet för en debatt om 

sakfrågor och minskade väljarnas 

möjlighet att fatta ett välunderbyggt beslut. 

De övre gränserna för offentlig 

kampanjfinansiering och kostnadstaken 

syftar till att garantera lika möjligheter för 

alla kandidater. Möjligheten för 

konkurrenter att konkurrera på lika villkor 

äventyrades i hög grad av regeringens 

överdrivna utgifter för offentliga 

informationskampanjer som förstärkte den 

styrande koalitionens kampanjbudskap. 

ODIHR uttryckte även farhågor om 

avgränsningen av enmansvalkretsar. 

Liknande farhågor uttrycktes i det 

gemensamma yttrandet av den 18 juni 

2012 om den akt om valen av 

(10)  I sin rapport av den 27 juni 2018 

konstaterade det begränsade 

valobservationsuppdraget från OSSE:s 

kontor för demokratiska institutioner och 

mänskliga rättigheter (ODIHR) att den 

tekniska administrationen av valet var 

professionell och transparent och att de 

grundläggande fri- och rättigheterna 

allmänt respekterades, men att valet 

genomfördes i ett ogynnsamt klimat. 

Valadministrationen fullföljde sitt mandat 

på ett professionellt och öppet sätt, åtnjöt 

de berörda aktörernas fulla förtroende och 

uppfattades i allmänhet som opartisk. 

Debatten var livlig men fientlig, och hotfull 

kampanjretorik krympte utrymmet för en 

debatt om sakfrågor och minskade 

väljarnas möjlighet att fatta ett 

välunderbyggt beslut. De övre gränserna 

för offentlig kampanjfinansiering och 

kostnadstaken syftade till att garantera lika 

möjligheter för alla kandidater. 

Möjligheten för konkurrenter att 

konkurrera på lika villkor äventyrades dock 

i hög grad av regeringens överdrivna 

utgifter för offentliga 

informationskampanjer som förstärkte den 

styrande koalitionens kampanjbudskap. 

Utan några rapporteringskrav förrän 

efter valet berövades väljarna i praktiken 

information om kampanjfinansieringen, 

som är avgörande för att kunna göra ett 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

parlamentsledamöter i Ungern som antogs 

av Venedigkommissionen och rådet för 

demokratiska val, i vilken det angavs att 

avgränsningen av valkretsarna måste ske 

på ett öppet och professionellt sätt genom 

en opartisk och icke-partisk process och 

utan hänsyn till kortsiktiga politiska mål 

(gerrymandering). 

välgrundat val. ODIHR uttryckte även 

farhågor om avgränsningen av 

enmansvalkretsar. Liknande farhågor 

uttrycktes i det gemensamma yttrandet av 

den 18 juni 2012 om den akt om valen av 

parlamentsledamöter i Ungern som antogs 

av Venedigkommissionen och rådet för 

demokratiska val, i vilken det angavs att 

avgränsningen av valkretsarna måste ske 

på ett öppet och professionellt sätt genom 

en opartisk och icke-partisk process och 

utan hänsyn till kortsiktiga politiska mål 

(gerrymandering). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/5 

Ändringsförslag  5 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungern 

2017/2131(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – skäl 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

(21)  I sina preliminära iakttagelser och 

slutsatser av den 9 april 2018 konstaterade 

det begränsade valobservationsuppdraget 

från OSSE:s kontor för demokratiska 

institutioner och mänskliga rättigheter 

(ODIHR) att den begränsade 

övervakningen av kampanjutgifter och 

avsaknaden av grundlig rapportering av 

kampanjmedel fram till efter valet 

undergräver insynen och väljarnas 

möjligheter att fatta välgrundade beslut, 

vilket strider mot OSSE:s åtaganden och 

internationella standarder. Den gällande 

lagstiftningen säkerställer en mekanism 

för övervakning och kontroll i efterskott. 
Riksrevisionsverket är behörigt att granska 

och kontrollera huruvida lagkraven har 

uppfyllts. I de preliminära iakttagelserna 

och slutsatserna hade man inte tagit 

hänsyn till den officiella revisionsrapporten 

från riksrevisionsverket angående 

parlamentsvalet 2018, eftersom den då inte 

var färdigställd. 

(21) I sin rapport av den 27 juni 2018 

konstaterade det begränsade 

valobservationsuppdraget från OSSE:s 

kontor för demokratiska institutioner och 

mänskliga rättigheter (ODIHR) att den 

begränsade övervakningen av 

kampanjutgifter och avsaknaden av 

grundlig rapportering av kampanjmedel 

fram till efter valet undergräver insynen 

och väljarnas möjligheter att fatta 

välgrundade beslut, vilket strider mot 

internationella åtaganden och god praxis. 

Det statliga revisionsverket är behörigt att 

granska och kontrollera huruvida lagkraven 

har uppfyllts. I rapporten hade man inte 

tagit hänsyn till den officiella 

revisionsrapporten från det statliga 

revisionsverket angående parlamentsvalet 

2018, eftersom den då inte var färdigställd. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/6 

Ändringsförslag  6 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungern 

2017/2131(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – skäl 30 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

(30)  Det begränsade 

valobservationsuppdraget i samband med 

parlamentsvalet i Ungern 2018, som 

sorterar under OSSE:s kontor för 

demokratiska institutioner och mänskliga 

rättigheter (ODIHR), konstaterade i sina 

preliminära iakttagelser och slutsatser av 

den 9 april 2018 att tillgången till 

information samt mediefriheten och 

föreningsfriheten har begränsats, bland 

annat genom nyligen genomförda 

lagstiftningsändringar, och att 

medietäckningen av kampanjen var 

omfattande, men ytterst polariserad och 

utan kritisk analys. Det offentliga radio- 

och tv-bolaget fullgjorde sitt uppdrag att ge 

kandidaterna gratis sändningstid, men dess 

nyhetsutsändningar och redaktionella 

produktion favoriserade tydligt den 

styrande koalitionen, som inte följer 

internationella standarder. De flesta 

kommersiella programföretag var partiska i 

sin täckning och gynnade antingen 

regeringspartierna eller 

oppositionspartierna. Online-medierna 

tillhandahöll en plattform för en 

pluralistisk, problemorienterad politisk 

debatt. ODIHIR påpekade dessutom att 

politiseringen av ägarskapet tillsammans 

med den restriktiva rättsliga ramen hade en 

dämpande effekt på den redaktionella 

(30)  Det begränsade 

valobservationsuppdraget i samband med 

parlamentsvalet i Ungern 2018, som 

sorterar under OSSE:s kontor för 

demokratiska institutioner och mänskliga 

rättigheter (ODIHR), konstaterade i sin 

rapport av den 27 juni 2018 att tillgången 

till information samt mediefriheten och 

föreningsfriheten har begränsats, bland 

annat genom nyligen genomförda 

lagstiftningsändringar, och att 

medietäckningen av kampanjen var 

omfattande, men ytterst polariserad och 

utan kritisk analys, på grund av 

politiseringen av medieägandet och 

inflytandet från regeringens 

reklamkampanjer. Det offentliga radio- 

och tv-bolaget fullgjorde sitt uppdrag att ge 

kandidaterna gratis sändningstid, men dess 

nyhetsutsändningar och redaktionella 

produktion favoriserade tydligt den 

styrande koalitionen, i strid med 

internationella normer. De flesta 

kommersiella programföretag var partiska i 

sin täckning och tog parti för antingen 

regeringspartiet eller oppositionspartierna. 

Onlinemedierna tillhandahöll en plattform 

för en pluralistisk, problemorienterad 

politisk debatt. ODIHR påpekade 

dessutom att politiseringen av ägarskapet 

tillsammans med den restriktiva rättsliga 
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friheten, vilket i sin tur hindrar väljarnas 

tillgång till pluralistisk information. Det 

nämndes också att ändringarna innebar 

onödiga begränsningar av tillgången till 

information, eftersom definitionen av den 

information som inte behöver lämnas ut 

utvidgades, och eftersom avgiften för 

hantering av förfrågningar höjdes. 

ramen och avsaknaden av ett oberoende 

tillsynsorgan för medierna hade en 

dämpande effekt på den redaktionella 

friheten, vilket i sin tur hindrar väljarnas 

tillgång till pluralistisk information. 

ODIHR nämnde också att ändringarna 

innebar otillbörliga begränsningar av 

tillgången till information genom att 

definitionen av den information som inte 

behöver lämnas ut utvidgades och genom 

att avgiften för hantering av förfrågningar 

höjdes. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/7 

Ändringsförslag  7 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungern 

2017/2131(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – skäl 44 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

(44)  Den 29 maj 2018 lade den ungerska 

regeringen fram ett lagförslag om ändring 

av vissa lagar om åtgärder för att bekämpa 

irreguljär invandring (T/333). Förslaget är 

en omarbetad version av det tidigare 

lagstiftningspaketet och innehåller förslag 

på straffrättsliga påföljder för 

”underlättande av irreguljär invandring”. 

Samma dag begärde FN:s 

flyktingkommissariat att förslaget skulle 

dras tillbaka. Dessutom uttryckte man oro 

över att dessa förslag, om de antogs, skulle 

innebära att människor som tvingats fly 

från sina hem fråntas avgörande stöd och 

tjänster och att den spända offentliga 

debatten polariseras alltmer och den 

växande främlingsfientligheten får ännu 

mer näring. Den 1 juni 2018 gav 

Europarådets kommissionär för mänskliga 

rättigheter uttryck för liknande farhågor. 

Ordföranden för Europarådets 

parlamentariska församlings utskott för 

rättsliga frågor och mänskliga rättigheter 

bekräftade den 31 maj 2018 begäran om ett 

yttrande från Venedigkommissionen om 

det nya förslaget. Förslaget antogs den 20 

juni 2018 innan Venedigkommissionens 

yttrande avgavs. FN:s högkommissarie för 

mänskliga rättigheter tog den 21 juni 2018 

avstånd från det ungerska parlamentets 

beslut. Den 22 juni 2018 meddelade 

(44)  Den 29 maj 2018 lade den ungerska 

regeringen fram ett lagförslag om ändring 

av vissa lagar om åtgärder för att bekämpa 

olaglig invandring (T/333). Förslaget är en 

omarbetad version av det tidigare 

lagstiftningspaketet och innehåller förslag 

på straffrättsliga påföljder för 

”underlättande av olaglig invandring”. 

Samma dag begärde FN:s 

flyktingkommissariat att förslaget skulle 

dras tillbaka. Dessutom uttryckte man oro 

över att dessa förslag, om de antogs, skulle 

innebära att människor som tvingats fly 

från sina hem fråntas avgörande stöd och 

tjänster och att den spända offentliga 

debatten polariseras ännu mer och den 

växande främlingsfientligheten får ännu 

mer näring. Den 1 juni 2018 gav 

Europarådets kommissionär för mänskliga 

rättigheter uttryck för liknande farhågor. 

Ordföranden för Europarådets 

parlamentariska församlings utskott för 

rättsliga frågor och mänskliga rättigheter 

bekräftade den 31 maj 2018 begäran om ett 

yttrande från Venedigkommissionen om 

det nya förslaget. Förslaget antogs den 20 

juni 2018 innan Venedigkommissionens 

yttrande avgavs. FN:s högkommissarie för 

mänskliga rättigheter fördömde den 21 juni 

2018 det ungerska parlamentets beslut. 

Den 22 juni 2018 meddelade 
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Venedigkommissionen och OSSE:s kontor 

för demokratiska institutioner och 

mänskliga rättigheter att bestämmelsen om 

straffrättsligt ansvar kan bromsa skyddad 

organisatorisk och explicit verksamhet och 

strider mot föreningsfriheten och 

yttrandefriheten och därför bör upphöra att 

gälla. 

Venedigkommissionen och OSSE:s kontor 

för demokratiska institutioner och 

mänskliga rättigheter att bestämmelsen om 

straffrättsligt ansvar kan bromsa skyddad 

organisatorisk och explicit verksamhet och 

strider mot föreningsfriheten och 

yttrandefriheten och därför bör upphöra att 

gälla. Den 19 juli 2018 sände 

kommissionen en formell underrättelse 

till Ungern om ny lagstiftning som 

kriminaliserar verksamhet som stöder 

ansökningar om asyl och bosättning och 

ytterligare begränsar rätten att söka asyl. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/8 

Ändringsförslag  8 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungern 

2017/2131(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – skäl 45 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

(45)  Den 17–27 maj 2016 gjorde FN:s 

arbetsgrupp om diskriminering av kvinnor i 

lagen och i praktiken ett besök i Ungern. I 

sin rapport uppger arbetsgruppen att en 

konservativ familjeform, vars skydd 

garanteras som avgörande för nationens 

överlevnad, inte får inverka negativt på 

kvinnors politiska, ekonomiska och sociala 

rättigheter och ökat medinflytande för 

kvinnor. Arbetsgruppen påpekade också att 

kvinnors rätt till likabehandling inte enbart 

ska ses mot bakgrund av skyddet av utsatta 

grupper, barn, äldre och personer med 

funktionsnedsättningar, eftersom kvinnor 

utgör en integrerad del av alla dessa 

grupper. Nya skolböcker innehåller 

fortfarande könsstereotyper. Kvinnor 

framställs där som framför allt mödrar och 

fruar, och i vissa fall skapas intrycket att 

mödrar är mindre intelligenta än fäder. Å 

andra sidan erkände arbetsgruppen den 

ungerska regeringens insatser för att 

förbättra möjligheterna att förena arbete 

och familjeliv genom att införa generösa 

villkor i familjestödssystemet och i 

samband med förskoleverksamhet och 

barnomsorg. I sina preliminära 

iakttagelser och slutsatser av den 9 april 

2018 konstaterade det begränsade 

valobservationsuppdraget i samband med 

parlamentsvalet i Ungern 2018, som 

(45)  Den 17–27 maj 2016 gjorde FN:s 

arbetsgrupp om diskriminering av kvinnor i 

lagen och i praktiken ett besök i Ungern. I 

sin rapport uppger arbetsgruppen att en 

konservativ familjeform, vars skydd 

garanteras som avgörande för nationens 

överlevnad, inte får inverka negativt på 

kvinnors politiska, ekonomiska och sociala 

rättigheter och ökat medinflytande för 

kvinnor. Arbetsgruppen påpekade också att 

kvinnors rätt till likabehandling inte enbart 

ska ses mot bakgrund av skyddet av utsatta 

grupper, barn, äldre och personer med 

funktionsnedsättningar, eftersom kvinnor 

utgör en integrerad del av alla dessa 

grupper. Nya skolböcker innehåller 

fortfarande könsstereotyper. Kvinnor 

framställs där som framför allt mödrar och 

fruar, och i vissa fall skapas intrycket att 

mödrar är mindre intelligenta än fäder. Å 

andra sidan erkände arbetsgruppen den 

ungerska regeringens insatser för att 

förbättra möjligheterna att förena arbete 

och familjeliv genom att införa generösa 

villkor i familjestödssystemet och i 

samband med förskoleverksamhet och 

barnomsorg. I sin rapport av den 27 juni 

2018 konstaterade det begränsade 

valobservationsuppdraget i samband med 

parlamentsvalet i Ungern 2018, som 

sorterar under OSSE:s kontor för 
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sorterar under OSSE:s kontor för 

demokratiska institutioner och mänskliga 

rättigheter (ODIHR), att kvinnor 

fortfarande är underrepresenterade i det 

politiska livet och att det inte finns några 

rättsliga krav på att främja jämställdhet i 

samband med valen. Även om ett av de 

största partierna hade en kvinna som 

toppkandidat på den nationella vallistan 

och några partier tog upp könsrelaterade 

frågor i sina program, var kvinnors 

inflytande en fråga som tilldrog sig föga 

uppmärksamhet i valkampanjen, även i 

medierna. 

demokratiska institutioner och mänskliga 

rättigheter (ODIHR), att kvinnor är 

underrepresenterade i det politiska livet 

och att det inte finns några rättsliga krav på 

att främja jämställdhet i valen. Även om ett 

av de största partierna hade en kvinna som 

toppkandidat på den nationella listan och 

några partier tog upp könsrelaterade frågor 

i sina program, var kvinnors inflytande en 

fråga som tilldrog sig föga uppmärksamhet 

i valkampanjen, även i medierna. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/9 

Ändringsförslag  9 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungern 

2017/2131(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – skäl 65a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 (65a)  I mitten av augusti 2018 slutade 

invandringsmyndigheterna att ge 

livsmedel till vuxna asylsökande som 

bestred beslut om otillåtlighet i domstol. 

Flera asylsökande blev tvungna att 

ansöka om provisoriska åtgärder från 

Europadomstolen för att få mat. 

Europadomstolen beviljade provisoriska 

åtgärder i två fall den 10 augusti 2018 

samt i ett tredje fall den 16 augusti 2018, 

och beordrade att sökandena skulle 

tillhandahållas livsmedel. De ungerska 

myndigheterna har följt besluten. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/10 

Ändringsförslag  10 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungern 

2017/2131(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – skäl 69 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

(69)  Den 7 december 2017 beslutade 

kommissionen att gå vidare med 

överträdelseförfarandet mot Ungern om 

landets asyllagstiftning genom att sända en 

andra formell underrättelse. Kommissionen 

anser att den ungerska lagstiftningen inte 

överensstämmer med unionsrätten, särskilt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

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

2013/33/EU3 samt flera bestämmelser i 

stadgan. 

(69)  Den 7 december 2017 beslutade 

kommissionen att gå vidare med 

överträdelseförfarandet mot Ungern om 

landets asyllagstiftning genom att sända en 

andra formell underrättelse. Kommissionen 

anser att den ungerska lagstiftningen inte 

överensstämmer med unionsrätten, särskilt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

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

2013/33/EU3 samt flera bestämmelser i 

stadgan. Den 19 juli 2018 beslutade 

kommissionen att väcka talan mot Ungern 

vid domstolen, då landets lagstiftning om 

asyl och återvändande inte 

överensstämmer med unionsrätten. 

_______________________ _______________________ 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2013/32/EU av den 26 juni 2013 om 

gemensamma förfaranden för att bevilja 

och återkalla internationellt skydd (EUT L 

180, 29.6.2013, s. 60). 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2013/32/EU av den 26 juni 2013 om 

gemensamma förfaranden för att bevilja 

och återkalla internationellt skydd (EUT L 

180, 29.6.2013, s. 60). 

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/115/EG av den 16 december 2008 om 

gemensamma normer och förfaranden för 

återvändande av tredjelandsmedborgare 

som vistas olagligt i medlemsstaterna 

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

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/115/EG av den 16 december 2008 om 

gemensamma normer och förfaranden för 

återvändande av tredjelandsmedborgare 

som vistas olagligt i medlemsstaterna 

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

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2013/33/EU av den 26 juni 2013 om 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2013/33/EU av den 26 juni 2013 om 
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normer för mottagande av personer som 

ansöker om internationellt skydd 

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

normer för mottagande av personer som 

ansöker om internationellt skydd 

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

Or. en 

 

 


