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Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. beklager, at udviklingen i Ungarn 

i de seneste år har ført til en alvorlig 

forværring af retsstatsforholdene, 

demokratiet og de grundlæggende 

rettigheder, bl.a. med hensyn til 

ytringsfrihed, akademisk frihed, 

migranters, asylansøgeres og flygtninges 

menneskerettigheder, forsamlings- og 

foreningsfrihed, restriktioner og 

hindringer for 

civilsamfundsorganisationers aktiviteter, 

retten til ligebehandling, rettigheder for 

personer, der tilhører mindretal, herunder 

romaer, jøder og LGBTI-personer, sociale 

rettigheder, landets forfatningsmæssige 

system, domstolenes og andre 

institutioners uafhængighed, og mange 

foruroligende forlydender om korruption 

og interessekonflikter, som tilsammen kan 

udgøre en spirende systemisk trussel mod 

retsstatsprincippet i denne medlemsstat; 

mener, at Ungarn udgør en prøve for EU, 

hvor sidstnævnte kan bevise sin evne og 

vilje til at reagere på trusler og 

tilsidesættelse af dets egne 

grundlæggende værdier fra en 

medlemsstats side; bemærker med 

bekymring, at udviklingen i visse andre 

medlemsstater viser foruroligende tegn på 

en lignende undergravning af 

retsstatsprincippet som den i Ungarn; 

2. støtter fuldt ud den ungarske 

regering; 

Or. en 
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3. opfordrer den ungarske regering 

til at gå ind i en dialog med 

Kommissionen om alle de spørgsmål, der 

er omhandlet i denne beslutning, navnlig 

med hensyn til migranters, asylansøgeres 

og flygtninges menneskerettigheder, 

foreningsfrihed, retten til uddannelse og 

akademisk forskning, segregering af 

romaer i uddannelsessystemet og 

beskyttelse af gravide kvinder på 

arbejdspladsen; gentager, at begge parter 

bør gå ind i en sådan dialog på en åben, 

evidensbaseret og samarbejdsorienteret 

vis; opfordrer Kommissionen til at holde 

Parlamentet underrettet om sine 

vurderinger; 

3. opfordrer Kommissionen til at være 

upartisk og til at respektere den ungarske 

regering, det ungarske lovgivningssystem 

og alle former for lovlige, demokratiske 

politiske initiativer, som f.eks. den 

ungarske nationale høring, "Stop 

Bruxelles"; 

Or. en 

 

 


