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Návrh usnesení
Bod 2
Pozměňovací návrh

Návrh usnesení
2.
vyjadřuje politování nad tím, že
vývoj v Maďarsku v několika posledních
letech vyústil v závažné zhoršení situace
v oblasti právního státu, demokracie
a základních práv, mj. pokud jde
o svobodu projevu, akademickou svobodu,
lidská práva migrantů, žadatelů o azyl
a uprchlíků, svobodu shromažďování
a sdružování, omezení a překážky týkající
se činnosti organizací občanské
společnosti, právo na rovné zacházení,
práva příslušníků menšin, včetně osob
z řad Romů, Židů a osob LGBTI,
sociálních práv, fungování ústavního
systému, nezávislost soudní moci a jiných
orgánů a řadu znepokojujících obvinění
o údajné korupci a střetu zájmů, které
jako celek by mohly představovat rodící se
systémové ohrožení právního státu v tomto
členském státě; je přesvědčen, že
Maďarsko je zkouškou pro EU, která má
ověřit její schopnost a ochotu reagovat na
ohrožení a nerespektování jejích vlastních
základních hodnot členským státem;
se znepokojením bere na vědomí, že vývoj
v některých dalších členských státech
vykazuje znepokojivé známky podobného
oslabování právního státu jako
v Maďarsku;

2.

plně podporuje maďarskou vládu;
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Návrh usnesení
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Návrh usnesení
Bod 3
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

3.
vyzývá maďarskou vládu, aby se
zapojila do dialogu s Komisí ohledně
všech sporných bodů uvedených v tomto
usnesení, zejména pokud jde o lidská
práva migrantů, žadatelů o azyl
a uprchlíků, svobodu sdružování, svobodu
vzdělávání a akademického výzkumu,
segregaci Romů ve školství a ochranu
těhotných žen při práci; opakuje, že by
se měly obě strany zapojit do tohoto
dialogu způsobem, který bude nestranný,
bude vycházet z důkazů a bude založený
na ochotě spolupracovat; vyzývá Komisi,
aby Parlament průběžně informovala
o závěrech svého hodnocení;

3.
vyzývá Komisi, aby vystupovala
nestranně a aby respektovala maďarskou
vládu, maďarský legislativní systém
a jakoukoli legitimní demokratickou
politickou iniciativu, jako je maďarská
celostátní konzultace s názvem „Zastavme
Brusel“;
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