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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jiddispjaċih li l-iżviluppi fl-

Ungerija wasslu għal deterjorament serju 

tal-istat tad-dritt, tad-demokrazija u tad-

drittijiet fundamentali f'dawn l-aħħar 

snin, fost oħrajn il-libertà ta' espressjoni, 

il-libertà akkademika, id-drittijiet tal-

bniedem tal-migranti, tal-persuni li jfittxu 

l-asil u tar-rifuġjati, il-libertà ta' għaqda u 

ta' assoċjazzjoni, restrizzjonijiet u 

ostruzzjonijiet għall-attivitajiet ta' 

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, id-

dritt għal trattament ugwali, id-drittijiet 

ta' persuni li jappartjenu għal minoranzi, 

inklużi r-Rom, il-Lhud u l-persuni 

LGBTI, id-drittijiet soċjali, il-

funzjonament tas-sistema kostituzzjonali, 

l-indipendenza tal-ġudikatura u ta' 

istituzzjonijiet oħra, kif ukoll bosta 

allegazzjonijiet preokkupanti ta' 

korruzzjoni u ta' kunflitti ta' interess, li, 

meqjusa lkoll flimkien, jistgħu 

jirrappreżentaw theddida sistemika 

emerġenti għall-istat tad-dritt f'dan l-Istat 

Membru; jemmen li l-Ungerija 

tikkostitwixxi prova għall-UE, li jeħtiġilha 

turi l-kapaċità u r-rieda tagħha li 

tirreaġixxi għat-theddidiet u għall-

vjolazzjonijiet tal-valuri bażiċi tagħha 

stess min-naħa ta' Stat Membru; jinnota 

bi tħassib li żviluppi f'xi Stati Membri 

oħra juru sinjali inkwetanti ta' mminar 

simili tal-istat tad-dritt bħal fl-Ungerija; 

2. Jappoġġja bis-sħiħ lill-Gvern 

Ungeriż; 
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3. Jistieden lill-Gvern Ungeriż jidħol 

fi djalogu mal-Kummissjoni dwar il-

kwistjonijiet kollha msemmija f'din ir-

riżoluzzjoni, b'mod partikolari dwar id-

drittijiet tal-bniedem tal-migranti, tal-

persuni li jfittxu l-asil u tar-rifuġjati, il-

libertà ta' assoċjazzjoni, il-libertà tal-

edukazzjoni u r-riċerka akkademika, is-

segregazzjoni tar-Rom fl-edukazzjoni, u l-

protezzjoni tan-nisa tqal fix-xogħol; itenni 

li ż-żewġ naħat għandhom jimpenjaw 

ruħhom f'tali djalogu b'mod imparzjali, 

kooperattiv u msejjes fuq l-evidenza; jitlob 

li l-Kummissjoni żżomm lill-Parlament 

infurmat bil-valutazzjonijiet tagħha; 

3. Jitlob li l-Kummissjoni tkun 

imparzjali u tirrispetta lill-Gvern Ungeriż, 

lis-sistema leġiżlattiva Ungeriża u lil 

kwalunkwe tip ta' inizjattiva politika 

demokratika leġittima bħal Konsultazzjoni 

Nazzjonali Ungeriża "Inwaqqfu lil 

Brussell"; 
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