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SUGGESTIES 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien het rapport van de VN-werkgroep inzake discriminatie van vrouwen in de wet 

en in de praktijk1 van 27 mei 2016, 

– gezien de met redenen omklede adviezen van de Commissie over de EU-wetgeving 

op het gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep 

(richtlijn gelijke behandeling, Richtlijn 2006/54/EG) en moederschapsverlof 

(Richtlijn 92/85/EEG van de Raad) van 27 april 2017, 

A. overwegende dat in artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) is bepaald dat gelijkheid van mannen en vrouwen een van de 

fundamentele beginselen van de Unie is en dat dit dus ook een kernwaarde voor alle 

lidstaten moet zijn; 

B. overwegende dat de Europese Unie gestoeld is op de waarden van eerbiediging van 

de rechtsstaat en de mensenrechten, waaronder gendergelijkheid en de rechten van 

personen die tot minderheden behoren, en overwegende dat die waarden universeel zijn 

en dat de lidstaten deze gemeen hebben (artikel 2 VEU); 

C. overwegende dat Hongarije met 50,8 punten de op een na laatste plaats inneemt in de 

Europese vergelijking van de gendergelijkheidsindex 2017 van het Europees Instituut 

voor gendergelijkheid en zelfs 1,6 punten minder heeft dan in 2010; 

D. overwegende dat het legitiem is te verlangen dat ngo's een transparante financiële 

achtergrond hebben; 

E. overwegende dat Hongarije door meerdere internationale mensenrechtenorganisaties 

sterk is bekritiseerd in verband met de verslechterde mensenrechtensituatie en de 

beperkingen die aan de werking van het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van 

vrouwenrechtenorganisaties, zijn opgelegd; overwegende dat de hieronder beschreven 

invoering van restrictieve regelgeving en beleidsmaatregelen een grote belemmering 

vormt voor het werk van vrouwenrechtenorganisaties die unieke diensten aanbieden aan 

slachtoffers van gendergerelateerd geweld en huiselijk geweld, en dat deze organisaties 

daardoor het risico lopen niet langer voor fiscale en andere voordelen in aanmerking te 

komen; 

F. overwegende dat Hongarije tot de landen behoort waar binnen de Unie de meeste 

slachtoffers van mensenhandel vandaan komen; 

G. overwegende dat Hongarije een sterk nationaal zorgstelsel en een robuust 

ziektekostensysteem heeft, maar dat de kosten van moderne anticonceptie – ondanks 

de aanbevelingen van diverse toezichthoudende organen van de VN – geheel en al zijn 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20027&LangID=E 
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uitgesloten van het Hongaarse zorgstelsel en dat dus geen enkel anticonceptiemiddel 

wordt vergoed, hetgeen een belemmering vormt voor moderne gezinsplanning, en 

overwegende dat Hongarije een van de weinige lidstaten is waar voor alle vormen 

van noodanticonceptie of de morning-afterpil een recept nodig is, in weerwil van de 

aanbeveling van de Commissie van 2015 dat deze vorm van noodanticonceptie zonder 

doktersvoorschrift verkrijgbaar moeten zijn; overwegende dat migrantenvrouwen 

zonder papieren geen recht hebben op gezondheidszorg, behalve noodhulp, wat 

betekent dat zij ook geen recht hebben op prenatale zorg; overwegende dat ondanks 

de zorgen van de Commissie voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen van 

de Verenigde Naties (CEDAW), die de regering van Hongarije had verzocht de toegang 

tot veilige abortus te waarborgen zonder de verplichting voor vrouwen zich te laten 

adviseren en zonder de medisch gezien onnodige wachttijd, die eisen onverminderd 

van kracht zijn en medische abortus nog steeds niet mogelijk is, waardoor de toegang 

van vrouwen tot dergelijke gezondheidszorg bemoeilijkt en gestigmatiseerd wordt; 

H. overwegende dat de definitie van gezin in de Hongaarse grondwet als "huwelijk en 

partner-kindrelaties" achterhaald is en stoelt op conservatieve overtuigingen; 

overwegende dat huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht verboden zijn; 

overwegende dat bijna 70 % van de personen die deelnamen aan de in 2014 gehouden 

LGBT-enquête van het Agentschap voor Grondrechten aangaf bepaalde locaties of 

plaatsen te mijden uit angst om als LGBTI geïntimideerd of aangevallen te worden; 

I. overwegende dat van de 47 leden van de Raad van Europa tot nu toe slechts 30 leden 

het Verdrag van Istanbul hebben geratificeerd en dat nog eens 15 andere leden, 

waaronder Hongarije, dit verdrag wel hebben ondertekend, maar niet geratificeerd; 

overwegende dat het proces van ratificering in Hongarije sinds februari 2017 stil ligt; 

overwegende dat, hoewel in 2013 wetgeving werd ingevoerd op grond waarvan 

huiselijk geweld strafbaar is, de toepassing ervan problematisch is en de definitie van 

huiselijk geweld geen betrekking heeft op seksueel geweld; overwegende dat Hongarije 

daarnaast geen alomvattende strategie of een actieplan voor het voorkomen en 

bestrijden van geweld tegen vrouwen heeft; overwegende dat uit het meest recente 

onderzoek van het Agentschap voor Grondrechten van de Europese Unie blijkt dat 

gendergerelateerd geweld in Hongarije veel voorkomt: volgens gegevens van het 

Europees Instituut voor gendergelijkheid uit 2015 heeft 27,7 % van de vrouwen van 

15 jaar en ouder in Hongarije met lichamelijk en/of seksueel geweld te maken gehad, 

komen er elk jaar ten minste 50 vrouwen om door toedoen van hun familieleden of 

partner en worden honderdduizenden vrouwen regelmatig in familiale kring misbruikt; 

overwegende dat volgens vrouwenrechtenorganisaties de dader in 95 % van de 

gewelddelicten een man is, en het slachtoffer een vrouw of een meisje, en overwegende 

dat veel vrouwen ervoor terugschrikken misbruik te melden omdat ze op politiebureaus 

en in rechtbanken op vijandigheid stuiten; overwegende dat politie en justitie nauwelijks 

succesvol zijn bij het oppakken en vervolgen van de daders, hetgeen slachtoffers van 

geweld er nog eens extra van weerhoudt aangifte te doen en leidt tot wantrouwen ten 

aanzien van de autoriteiten; overwegende dat zowel de autoriteiten als de sociale 

omgeving in het algemeen vaak de schuld bij de slachtoffers leggen; 

J. overwegende dat de CEDAW Hongarije in haar slotopmerkingen van 2013 onder 

andere verzoekt zijn beleid ten aanzien van gezinnen en gendergelijkheid te herzien 

zodat vrouwen volledig gebruik kunnen maken van hun recht op non-discriminatie 
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en gelijkheid, erop toe te zien dat slachtoffers van meervoudige discriminatie over 

passende rechtsmiddelen kunnen beschikken, bestaande en voorgestelde wetgeving 

stelselmatig aan gendereffectbeoordelingen te onderwerpen en erop toe te zien dat het 

nieuwe wettelijke kader niet tot een verslechtering van de situatie op dit gebied leidt; 

overwegende dat geen enkele Hongaarse regering deze aanbevelingen tot nu toe heeft 

opgevolgd; overwegende dat er voor deze aanbevelingen ook geen uitvoeringsplan is 

opgesteld; 

K. overwegende dat schadelijke genderstereotypes en aannames over de rol van de vrouw 

in de samenleving in Hongarije veel voorkomen, inclusief discriminatie op grond van 

geslacht; overwegende dat de Hongaarse regering een regressieve benadering van 

genderkwesties hanteert en in het kader van de gewenste demografische toename 

"gezinsmainstreaming" – in plaats van gendermainstreaming – bevordert, en de 

concepten "gender" en "gendergelijkheid" verkeerd interpreteert en gebruikt; 

L. overwegende dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in Hongarije sinds 2010 significant 

is toegenomen; 

1. wijst op de inspanningen van de afgelopen jaren voor een beter evenwicht tussen werk 

en privéleven; wijst op het in april 2017 ingediende voorstel van de Commissie voor 

een richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en 

mantelzorgers1, en spoort de Hongaarse regering aan bij te dragen aan de snelle 

goedkeuring daarvan; 

2. juicht het toe dat het aantal beschikbare plaatsen in crèches tussen 2010 en 2016 met 

ongeveer 23 % is toegenomen, en dat Hongarije in 2017 een nieuw en flexibeler 

crèchesysteem heeft ingevoerd dat beter aansluit bij de plaatselijke omstandigheden 

en het vrouwen gemakkelijker maakt om weer te gaan werken; 

3. betreurt het desondanks dat Hongarije de Barcelona-doelstellingen van de Unie nog 

altijd niet heeft verwezenlijkt, en roept de Hongaarse regering op prioriteit te geven 

aan deze doelstellingen en haar gezinsbeleid af te stemmen op de behoeften van de 

meest kwetsbare leden van de samenleving; 

4. betreurt de herinterpretatie en de beperking van het beleid inzake gendergelijkheid tot 

gezinsbeleid en wijst op de Nationale Strategie voor de bevordering van 

gendergelijkheid – Doelen en doelstellingen 2010-2021, die Hongarije nog niet ten 

uitvoer heeft gelegd; geeft aan dat een verkeerde interpretatie van het concept "gender" 

het maatschappelijk debat in Hongarije heeft bepaald en betreurt de opzettelijke 

misinterpretatie van de begrippen "gender" en "gendergelijkheid"; beklemtoont dat het 

doel van het gendergelijkheidsbeleid moet zijn om erop toe te zien dat op alle 

maatschappelijke terreinen niemand op grond van geslacht wordt gediscrimineerd, 

ieders rechten worden gewaarborgd en dat de betrokkenheid van vrouwen en mannen 

op alle niveaus van het maatschappelijke leven op voet van gelijkheid wordt 

gegarandeerd; roept er dan ook toe op terug te keren naar het concept 

"gendermainstreaming" als instrument voor analyse en beleidsvorming, en de nationale 

strategie met die doelstellingen uit te voeren op alle gebieden; verzoekt de Hongaarse 

regering onverwijld uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de CEDAW van 

                                                 
1 COM(2017)0253. 
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2013 en haar geblokkeerde Nationale Strategie nieuw leven in te blazen en te 

actualiseren, of te vervangen door een nieuwe gendergelijkheidsstrategie met concrete 

deadlines en verantwoordelijke actoren, en te zorgen voor financiering en 

toezichtsmechanismen met het oog op een doeltreffende tenuitvoerlegging, en daarnaast 

gedurende het hele proces overleg te plegen met vrouwenrechtenorganisaties; 

5. betreurt de enge definitie van gezin, die neerkomt op discriminatie van samenwonende 

personen en van stellen van hetzelfde geslacht; herinnert Hongarije eraan dat 

discriminatie op grond van seksuele gerichtheid verboden is; 

6. wijst op het belang van vrouwenemancipatie, met name wat betreft hun politieke, 

economische en sociale rechten, als een voorwaarde voor een omgeving waarin 

gezinnen kunnen floreren; 

7. betreurt het zeer lage aantal vrouwen in politieke besluitvormingsposities en het 

daarmee samenhangende feit dat tot nu toe slechts 10 % van alle afgevaardigden in 

het Hongaarse parlement vrouw is, het laagste percentage van alle lidstaten, en dat de 

nationale regering van Hongarije niet één vrouwelijke minister telt; beklemtoont dat 

vrouwen met het oog op de goede werking van de democratie in gelijke mate posities 

in de politieke besluitvorming moeten bekleden; herinnert aan de aanbevelingen van 

de CEDAW en van de OVSE om wettelijke quota op te leggen voor landelijke 

verkiezingen; benadrukt dat de politieke partijen wat betreft gelijke kansen en 

genderevenwicht het goede voorbeeld moeten geven en doeltreffende 

wetgevingsmaatregelen moeten invoeren om de participatie van vrouwen in het 

politieke leven en besluitvormingsprocessen te vergroten; geeft aan dat een beter 

evenwicht tussen werk en gezin, en een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders 

belangrijke stappen zijn in de richting van een betere vertegenwoordiging van vrouwen 

in het politieke besluitvormingsproces op alle niveaus; 

8. stelt vast dat het huidige percentage werkenden onder vrouwen 61,2 % bedraagt, 

terwijl de grootste verbetering in de werkgelegenheid van vrouwen optreedt in de groep 

vrouwen die kinderen van jonger dan zes jaar grootbrengen, als gevolg van de positieve 

maatregelen die de Hongaarse regering sinds 2010 heeft genomen voor hulp aan 

gezinnen en vrouwen met kinderen, zoals de extra vergoeding voor kinderopvang en 

het nieuwe systeem voor dagopvang; 

9. juicht het toe dat de Hongaarse regering sinds 2010 een aantal sociale maatregelen, 

maatregelen op het vlak van sociale integratie, gezinsbeleid, gezondheidsbeleid en 

onderwijs heeft genomen, onder andere voor Roma, zoals het gezondheidsprogramma 

"moeder-kind" voor Roma, de opleiding van Roma-gezondheidsinspecteurs en 

-gezondheidsvertegenwoordigers, alsook programma's voor de ontwikkeling gedurende 

de eerste levensjaren van het kind; spoort de Hongaarse regering aan door te gaan met 

de uitvoering van dit beleid en deze maatregelen en zo snel mogelijk met bewijzen te 

komen over de effecten daarvan op Roma-vrouwen; 

10. is bezorgd over de kleiner wordende ruimte voor het maatschappelijk middenveld en 

over de pogingen om controle uit te oefenen op non-gouvernementele organisaties door 

ze te beperken in hun legitieme werkzaamheden; maakt zich zorgen over de gevolgen 

van de Hongaarse wet inzake de transparantie van organisaties die steun ontvangen uit 

het buitenland, voor organisaties uit het maatschappelijk middenveld die financiering 
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ontvangen van de Unie, de EER en derde landen, alsook over de invoering van het 

zogenaamde "Stop Soros"-wetgevingspakket; beklemtoont dat die ontwikkelingen een 

negatieve impact hebben op het functioneren van non-gouvernementele organisaties, 

waaronder veel organisaties voor de rechten van vrouwen, LGBTI's, personen met een 

handicap, etnische en religieuze minderheden, migranten, vluchtelingen, asielzoekers en 

andere groepen in een kwetsbare positie, die cruciaal zijn voor de bescherming van de 

fundamentele mensenrechten en de werking en de vooruitgang van de samenleving, 

aangezien zij diensten verlenen, bewustmakingscampagnes organiseren voor 

beroepsgroepen en het grote publiek, aan capaciteitsopbouw doen, en zich inzetten voor 

en bijdragen aan wetgevings- en beleidsveranderingen die gericht zijn op het vergroten 

van de gendergelijkheid; neemt bezorgd kennis van de maatschappelijke stemming die 

grimmiger is geworden als gevolg van het beleid van de afgelopen jaren, en veroordeelt 

het wantrouwen en de vijandigheid waarmee veel activisten voor vrouwenrechten en 

vrouwelijke wetenschappers op grond van hun inzet tegemoet worden getreden; spoort 

de Hongaarse regering aan kwesties op het gebied van democratie en mensenrechten 

bespreekbaar te maken en te verbeteren en de wetten in te trekken waarmee de 

organisaties die buitenlandse financiering ontvangen, gestigmatiseerd worden; verzoekt 

de regering in plaats daarvan de expertise en ervaring van vrouwenrechtenorganisaties 

te gebruiken wanneer ze wetgevings- en beleidsmaatregelen op het gebied van 

gendergelijkheid en vrouwenrechten opstelt en uitvoert, en in dit verband passend 

gebruik te maken van de bestaande overlegfora; 

11. stelt voor een door de Commissie te beheren Europees Fonds voor democratie in het 

leven te roepen voor versterkte ondersteuning van het maatschappelijk middenveld en 

ngo's die actief zijn op het gebied van democratie en mensenrechten, ter versterking van 

bepaalde actoren in het maatschappelijk middenveld zoals organisaties voor de rechten 

van vrouwen en meisjes; 

12. betreurt het dat de ontwikkelingen in Hongarije de afgelopen paar jaar tot een 

aanzienlijke verslechtering van de rechtsstaat hebben geleid, en wijst erop dat zonder 

een goed functionerende rechtsstaat de rechten van vrouwen, waaronder Roma-

vrouwen, migrantenvrouwen en LBT-vrouwen, niet voldoende kunnen worden 

gewaarborgd op non-discriminerende wijze; 

13. maakt zich zorgen over het vijandige klimaat ten aanzien van migranten en 

vluchtelingen in Hongarije; veroordeelt de haatuitingen van overheids- en 

regeringsfunctionarissen; verzoekt de Hongaarse regering toe te zien op de verbetering 

van de mensenrechtensituatie van migranten en vluchtelingen; 

14. wijst erop dat geweld tegen vrouwen in Hongarije, net als in alle andere lidstaten, een 

aanhoudende en structurele schending van de mensenrechten vormt; roept de Hongaarse 

regering op het Verdrag van Istanbul zonder enig voorbehoud en zo spoedig mogelijk 

ratificeren en toe te zeggen de bepalingen ervan in de nationale wetgeving te zullen 

integreren, wat een belangrijke stap zou zijn in de richting van een verandering van de 

culturele norm van huiselijk geweld en van bescherming van vrouwen en meisjes die 

het slachtoffer van geweld zijn; veroordeelt het dat huiselijk geweld in Hongarije pas 

na twee incidenten als strafbaar feit geldt; roept ertoe op financiering te blijven 

uittrekken voor organisaties die zich bezighouden met voorlichting, advisering en 

bijstand om vrouwen doeltreffende bescherming en veiligheid te kunnen bieden; 
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verzoekt de Commissie om, in samenwerking met de Raad van Europa, de dialoog 

met de Hongaarse regering voort te zetten en haar zorgen voor het voetlicht te blijven 

brengen, en in het bijzonder misleidende interpretaties van het Verdrag van Istanbul, 

in concreto de definitie van gendergerelateerd geweld en van gender in artikel 3, 

onder c) en d), die momenteel een alomvattende benadering van het Verdrag 

verhinderen, te verduidelijken, aansluitend bij de algemene opmerkingen van de 

Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa; 

15. verzoekt de Hongaarse regering het wetboek van strafrecht zo te wijzigen dat de 

definitie van huiselijk geweld alle vormen van lichamelijk geweld omvat, waaronder 

het toebrengen van fysieke schade, lichamelijk letsel of aanranding, seksueel geweld, 

stalking en intimidatie, bedreiging met het toebrengen van fysieke schade, lichamelijk 

letsel of aanranding, en het uitoefenen van dwang, d.w.z. psychologisch en economisch 

geweld als onderdeel van overheersing middels intimidatie, isolatie, degradatie en 

onthouding, alsook fysiek geweld; verzoekt de Hongaarse regering bovendien de wet 

op straatverboden te wijzigen teneinde de definitie van slachtoffer van huiselijk geweld 

uit te breiden met het oog op de bescherming van alle slachtoffers, zo ook degenen die 

niet met de geweldpleger samenwonen en geen gemeenschappelijke kinderen met die 

persoon hebben, of niet als verwanten (d.w.z. intieme partners) worden beschouwd, en 

teneinde de duur van het contactverbod te verlengen voor zolang als dat noodzakelijk is; 

verzoekt de Hongaarse regering ten slotte het nationale procesrecht te wijzigen om te 

waarborgen dat huiselijk geweld een misdrijf is en vervolgbaar en strafbaar is; 

16. beveelt met klem aan wetshandhavers en justitie te trainen in optimale werkmethoden 

op het gebied van reacties op huiselijk geweld, in samenwerking met 

slachtofferorganisaties en in overeenstemming met de internationale 

mensenrechtennormen; beveelt daarnaast sterk aan adequate opleidingen aan te bieden, 

terdege aandacht te besteden aan de rol van medisch personeel op het gebied van de 

preventie van en de respons op huiselijk geweld, en daartoe de capaciteit van het 

personeel in de gezondheidszorg te vergroten; 

17. is zich bewust van de inspanningen die ondernomen zijn in de wetgeving ter bestrijding 

van mensenhandel en spoort de regering aan het systeem voor het verzamelen van 

gegevens te blijven verbeteren, de dienstverlening aan de slachtoffers van 

mensenhandel naar een hoger plan te tillen en de vraag aan te pakken door het afnemen 

van diensten die de slachtoffers van mensenhandel aanbieden, waaronder seksuele 

diensten, strafbaar te stellen; 

18. benadrukt hoe belangrijk het recht op zelfbeschikking van vrouwen en in dit verband 

de eerbiediging van hun seksuele en reproductieve rechten is, waaronder de toegang 

tot vlugge abortuszorg, door te waarborgen dat noodanticonceptie laagdrempelig is en 

dat het recht van patiënten op een veilige, niet-gewelddadige en vrouwvriendelijke 

bevalling wordt geëerbiedigd; dringt er bij de Hongaarse regering op aan de toegang 

tot betaalbare anticonceptiemiddelen te waarborgen door de kosten van moderne 

anticonceptiemiddelen via de ziektekostenverzekering geheel of gedeeltelijk te 

vergoeden en de toegang tot noodanticonceptie te verbeteren door uitsluitend op 

doktersvoorschrift plaatsvindende verstrekking af te schaffen; verzoekt de Hongaarse 

regering de belemmeringen voor de toegang tot veilige abortusdiensten, zoals het feit 
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dat medische abortus niet wordt aangeboden, subjectieve voorlichting en de verplichte 

wachtperiode weg te nemen; 

19. veroordeelt in dit verband de mishandeling en discriminatie van minderheden, en dan 

vooral Roma-vrouwen, bijv. bij de toegang tot gezondheidszorg, ten stelligste; verwijst 

naar de aan het licht gekomen gevallen van gedwongen sterilisatie, die een 

onaanvaardbare schending van de mensenrechten van de vrouwen in kwestie vormen; 

veroordeelt de buitengewoon schadelijke beperkingen voor migrantenvrouwen zonder 

papieren die zijn uitgesloten van medische zorg, afgezien van noodhulp; 

20. onderkent dat er in het kader van de nieuwe programma's die gericht zijn op meer 

onderwijs en meer banen voor Roma-vrouwen, opleidingen zullen worden verzorgd 

voor maatschappelijk werkers, verpleegsters en medewerkers in instellingen voor 

maatschappelijke dienstverlening, kinderwelzijn, kinderbescherming en onderwijs, 

en dat de staat, kerkelijke organisaties en stichtingen subsidies zullen ontvangen voor 

het aannemen van Roma-vrouwen; verzoekt de Hongaarse regering informatie en 

statistieken te verschaffen over de concrete impact van die programma's; 

21. is ingenomen met de oprichting van de presidentiële commissie Vrouwen in 

onderzoeksloopbanen binnen de Hongaarse Academie der Wetenschappen, waarmee 

wordt beoogd het aandeel vrouwen onder professoren en doctoren van de Hongaarse 

Academie der Wetenschappen te vergroten, alsook de belangstelling onder meisjes 

te wekken voor het onderwijs in natuurwetenschappen; 

22. veroordeelt de aanvallen op vrij onderwijs en onderzoek, vooral op het vlak van 

genderstudies, waarvan het doel is machtsverhoudingen, discriminatie en de 

verhoudingen tussen de geslachten in de samenleving te analyseren en oplossingen 

voor ongelijkheid aan te dragen, en die het doelwit zijn geworden van lastercampagnes; 

dringt erop aan het fundamentele democratische beginsel van onderwijsvrijheid volledig 

te herstellen en te beschermen; 

23. beklemtoont het belang van opvoeding en onderwijs zonder vooroordelen en 

stereotypes; verlangt dat hiermee bij de uitwerking van een nieuw nationaal curriculum 

rekening wordt gehouden om in de toekomst onderwijs te kunnen garanderen zonder 

stereotypering of een negatieve beeldvorming van meisjes en vrouwen, maar ook van 

jongens en mannen; 

24. maakt zich zorgen over het beleid van de afgelopen jaren en over de retoriek en 

symboliek van het zich steeds verder in de samenleving verankerende beeld waarmee 

vrouwen worden gereduceerd tot hun rol van moeder en alleen in die hoedanigheid 

worden gerespecteerd; geeft aan dat dit zowel vrouwen als mannen in hun ontplooiings- 

en beslissingsmogelijkheden beperkt, en resulteert in minder rechten voor vrouwen; 

25. beklemtoont dat vrouwenrechten en gelijke kansen gemeenschappelijke Europese 

fundamentele waarden zijn; betreurt het dat Hongarije zich meer en meer van die 

waarden afkeert en dat het land zich daarmee steeds verder isoleert; 

26. is van mening dat er, gezien de huidige situatie in Hongarije, een duidelijk risico bestaat 

op ernstige schendingen van de in artikel 2 VEU bedoelde waarden, en stelt dat het 

gerechtvaardigd is om de procedure van artikel 7, lid 1, VEU in te leiden. 
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