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15.5.2017 B8-0295/5 

Amendement  5 

Matteo Salvini 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0295/2017 

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

De situatie in Hongarije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. betreurt dat de ontwikkelingen in 

Hongarije de afgelopen jaren tot een 

ernstige achteruitgang van de rechtsstaat, 

de democratie en de grondrechten hebben 

geleid, onder meer op het gebied van de 

vrijheid van meningsuiting, de 

academische vrijheid, de mensenrechten 

van migranten, asielzoekers en 

vluchtelingen, de vrijheid van vereniging 

en vergadering, beperkingen en 

belemmeringen van de activiteiten van 

organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld, het recht op gelijke 

behandeling, de rechten van personen die 

tot minderheden behoren, waaronder 

Roma, joden en LGBTI, sociale rechten, 

de werking van het staatsrechtelijk bestel, 

de onafhankelijkheid van de rechterlijke 

macht en van andere instellingen, alsook 

de vele zorgwekkende aantijgingen van 

corruptie en belangenconflicten, die – 

alles samengenomen – kunnen uitgroeien 

tot een systemische bedreiging van de 

rechtsstaat in deze lidstaat; is van mening 

dat Hongarije een testcase vormt waarmee 

de EU kan aantonen dat zij in staat en 

bereid is te reageren op bedreigingen en 

schendingen van haar eigen 

fundamentele waarden door een lidstaat; 

stelt met bezorgdheid vast dat 

ontwikkelingen in een aantal andere 

lidstaten tekenen aan de wand zijn voor 

een vergelijkbare ondermijning van de 

2. staat volledig achter de Hongaarse 

regering; 
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rechtsstaat als in Hongarije; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0295/6 

Amendement  6 

Matteo Salvini 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0295/2017 

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

De situatie in Hongarije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. vraagt de Hongaarse regering om 

met de Commissie een dialoog aan te 

gaan over alle kwesties die in deze 

resolutie zijn aangehaald, en dan met 

name de mensenrechten van migranten, 

asielzoekers en vluchtelingen, de vrijheid 

van vereniging, de vrijheid van onderwijs 

en wetenschappelijk onderzoek, de 

segregatie van Roma-kinderen op scholen 

en de bescherming van zwangere vrouwen 

op het werk; herhaalt dat beide partijen 

een dergelijke dialoog op een 

onpartijdige, op feitelijke gegevens 

gebaseerde en coöperatieve manier 

moeten aangaan; wenst dat de Commissie 

het Parlement op de hoogte houdt van 

haar bevindingen; 

3. wenst dat de Commissie 

onpartijdig is en de Hongaarse regering, 

het Hongaarse wetgevingsstelsel en alle 

legitieme democratische politieke 

initiatieven zoals de Hongaarse 

volksraadpleging “Stop Brussel” 

eerbiedigt; 

Or. en 

 

 


