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Положението в Унгария 

2017/2131(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение – съображение 6 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(6) В своето съобщение от 2003 г. 

относно член 7 от Договора за 

Европейския съюз Комисията изброи 

много източници на информация, които 

следва да се имат предвид при 

мониторинга на спазването и 

насърчаването на общите ценности, като 

например докладите на международни 

организации, доклади на 

неправителствени организации и 

решенията на регионални и 

международни съдилища. Широк кръг 

от участници на национално, 

европейско и международно равнище 

нееднократно са изразявали своята 

дълбока загриженост от положението 

във връзка с демокрацията, принципите 

на правовата държава и основните права 

в Унгария, включително институциите и 

органите на Съюза, Съветът на Европа, 

Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ), 

Организацията на обединените нации 

(ООН), както и многобройни 

организации на гражданското общество, 

но тези становища трябва да бъдат 

разглеждани като необвързващи в 

правно отношение, тъй като 

единствено компетентен да тълкува 

разпоредбите на Договорите е Съдът 

на Европейския съюз. 

(6) В своето съобщение от 2003 г. 

относно член 7 от Договора за 

Европейския съюз Комисията изброи 

много източници на информация, които 

следва да се имат предвид при 

мониторинга на спазването и 

насърчаването на общите ценности, като 

например докладите на международни 

организации, доклади на 

неправителствени организации и 

решенията на регионални и 

международни съдилища. Широк кръг 

от участници на национално, 

европейско и международно равнище са 

изразявали своята дълбока загриженост 

във връзка с положението с 

демокрацията, принципите на правовата 

държава и основните права в Унгария, 

включително институциите и органите 

на Съюза, Съветът на Европа, 

Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ), 

Организацията на обединените нации 

(ООН), както и многобройни 

организации на гражданското общество. 
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Предложение за резолюция Изменение 

 (35a) На 9 август 2018 г. стана 

известно, че унгарското 

правителство   планира да премахне 

магистърска програма на обучение по 

въпросите на равенството между 

половете в държавния университет 

Eötvös Loráns (ELTE) и да откаже 

признаването на магистърска 

програма в областта на равенството 

между половете на частния 

Централен европейски университет. 

Европейският парламент изтъква, че 

неправилно тълкуване на понятието 

социален пол преобладава в 

публичните обсъждания в Унгария и 

изказва съжаление по повод 

съзнателното погрешно тълкуване на 

термините „социален пол“ и 

„равенство между половете“. 

Европейският парламент осъжда 

посегателствата срещу безплатното 

обучение и изследванията, по-

специално в областта на 

изследванията на социалния пол, 

чиято цел е да се анализират 

властовите отношения, 

дискриминацията и отношенията 

между половете в обществото и да 

намерят решения за различните 
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форми на неравенство и които се 

превърнаха в мишена на кампании за 

оклеветяване. Европейският 

парламент призовава за пълното 

възстановяване и гарантиране на 

основния демократичен принцип за 

свобода на образование. 
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Предложение за резолюция Изменение 

 (65a)  Изтъква производството за 

установяване на неизпълнение на 

задължения, започнато от 

Комисията на 19 юли 2018 г., както и 

становището на Европейския съд по 

правата на човека във връзка със 

законодателството в областта на 

убежището, прието през лятото на 

2018 г. в Унгария, което нарушава 

правото на Съюза в областта на 

убежището, като предвижда 

отказване на храна за бежанците в 

транзитните центрове. 
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