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Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0295/2017 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Padėtis Vengrijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. apgailestauja, kad dėl įvykių 

Vengrijoje per keletą pastarųjų metų buvo 

stipriai pakirsta teisinė valstybė, 

demokratija ir pagrindinės teisės, inter 

alia, saviraiškos laisvė, akademinė laisvė, 

migrantų, prieglobsčio prašytojų ir 

pabėgėlių žmogaus teisės, susirinkimų ir 

asociacijų laisvė, ribojama ir trikdoma 

pilietinės visuomenės organizacijų veikla, 

pakirsta teisė į vienodą požiūrį, 

mažumoms priklausančių asmenų, 

įskaitant romus, žydus ir LGBTI asmenis, 

teisės, socialinės teisės, konstitucinės 

sistemos veikimas, teisminių ir kitų 

institucijų nepriklausomumas, be to, 

nerimauti verčia daugybė tariamos 

korupcijos ir interesų konfliktų atvejų, o 

visa tai kartu gali kelti stiprėjančią 

sisteminę grėsmę teisinės valstybės 

principo funkcionavimui šioje valstybėje 

narėje; mano, jog Vengrija yra 

išmėginimas ES ir paskatinimas įrodyti, 

kad ji pajėgia ir yra pasiryžusi reaguoti į 

valstybės narės keliamą grėsmę jos pačios 

pamatinėms vertybėms ir jų nepaisymą; 

su susirūpinimu pažymi, kad įvykiai kai 

kuriose kitose valstybėse narėse yra 

nerimą keliantys ženklai, kad jose, kaip ir 

Vengrijoje, pažeidžiamas teisinės 

valstybės principas; 

2. visapusiškai remia Vengrijos 

vyriausybę; 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. ragina Vengrijos vyriausybę 

įsitraukti į dialogą su Komisija visais šioje 

rezoliucijoje išdėstytais klausimais, 

pirmiausia kalbant apie migrantų, 

prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių 

žmogaus teises, asociacijų laisvę, švietimo 

ir akademinių tyrimų laisvę, romų 

segregaciją švietimo srityje ir 

besilaukiančių moterų apsaugą darbe; 

pakartoja, kad abi šalys turėtų įsitraukti į 

šį dialogą atsisakydamos šališkumo, 

remdamosi įrodymais ir 

bendradarbiaudamos; ragina Komisiją 

nuolat informuoti Parlamentą apie savo 

vertinimus; 

3. ragina Komisiją būti nešališka ir 

gerbti Vengrijos vyriausybę, Vengrijos 

teisės aktų sistemą ir bet kokio pobūdžio 

teisėtą demokratinę politinę iniciatyvą, 

pvz., Vengrijos nacionalinę konsultaciją 

„Stabdykime Briuselį“; 

Or. en 

 

 


