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15.5.2017 B8-0295/5 

Ändringsförslag  5 

Matteo Salvini 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0295/2017 

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

Situationen i Ungern 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet beklagar den 

utveckling i Ungern som har lätt till 

kraftiga inskränkningar i rättsstaten, 

demokratin och de grundläggande 

rättigheterna under de senaste åren, 

däribland yttrandefriheten, den 

akademiska friheten, migranters, 

asylsökandes och flyktingars mänskliga 

rättigheter, mötes- och föreningsfriheten, 

begräsningar av och hinder mot de civila 

samhällsorganisationernas verksamhet, 

rätten till likabehandling, rätten för 

personer som tillhör minoriteter, 

däribland romer, judar och hbti-personer, 

sociala rättigheter, ett fungerande 

konstitutionellt system, oberoendet för 

rättsväsendet och andra institutioner samt 

många oroande anklagelser om 

korruption och intressekonflikter som 

tillsammans skulle kunna utgöra ett allt 

större systematiskt hot mot rättsstaten i 

denna medlemsstat. Parlamentet anser att 

Ungern utgör ett tillfälle för EU att visa 

att man har kapacitet och vilja att reagera 

på en medlemsstats hot mot och 

överträdelser av EU:s egna 

grundläggande värden. Parlamentet 

konstaterar bekymrat att utvecklingen i 

vissa andra medlemsstater visar 

oroväckande tecken på att rättsstaten 

undergrävs på ett liknande sätt som i 

Ungern. 

2. Europaparlamentet ger sitt fulla 

stöd till den ungerska regeringen. 
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15.5.2017 B8-0295/6 

Ändringsförslag  6 

Matteo Salvini 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0295/2017 

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

Situationen i Ungern 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar den 

ungerska regeringen att föra en dialog 

med kommissionen om alla frågor som 

nämns i denna resolution, i synnerhet 

mänskliga rättigheter för migranter, 

asylsökande och flyktingar, 

föreningsfrihet, utbildningens och den 

akademiska forskningens frihet, 

segregering av romer i utbildningen samt 

skydd av gravida kvinnor i arbetslivet. 

Parlamentet upprepar att båda parter bör 

delta i en sådan dialog på ett opartiskt, 

evidensbaserat och samarbetsinriktat sätt. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

hålla parlamentet informerat om sina 

bedömningar. 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att vara opartisk och 

respektera den ungerska regeringen, det 

ungerska rättssystemet och alla legitima 

demokratiska politiska initiativ såsom det 

ungerska nationella samrådet ”Stoppa 

Bryssel”. 

Or. en 

 

 


