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LV Vienoti daudzveidībā LV 

5.9.2018 A8-0250/1 

Grozījums Nr.  1 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer un Birgit Sippel 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Stāvoklis Ungārijā 

2017/2131(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Pielikums – 6. apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(6) Komisija savā 2003. gada 

paziņojumā par 7. pantu Līgumā par 

Eiropas Savienību uzskaitīja daudzus 

informācijas avotus, kas jāņem vērā, 

uzraugot un veicinot kopēju vērtību 

ievērošanu, piemēram, starptautisko 

organizāciju ziņojumus, NVO ziņojumus 

un reģionālo un starptautisko tiesu 

lēmumus. Daudzi dalībnieki valsts, Eiropas 

un starptautiskā līmenī, tostarp Savienības 

iestādes un struktūras, Eiropas Padome, 

Eiropas Drošības un sadarbības 

organizācija (EDSO), Apvienoto Nāciju 

Organizācija (ANO), kā arī daudzas 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir 

paudušas dziļas bažas par demokrātijas, 

tiesiskuma un pamattiesību stāvokli 

Ungārijā, tomēr šīs bažas ir uzskatāmas 

par juridiski nesaistošiem atzinumiem, jo 

Līgumu noteikumu interpretēšana ir tikai 

Eiropas Savienības Tiesas kompetencē. 

(6) Komisija savā 2003. gada 

paziņojumā par 7. pantu Līgumā par 

Eiropas Savienību uzskaitīja daudzus 

informācijas avotus, kas jāņem vērā, 

uzraugot un veicinot kopēju vērtību 

ievērošanu, piemēram, starptautisko 

organizāciju ziņojumus, NVO ziņojumus 

un reģionālo un starptautisko tiesu 

lēmumus. Daudzi dalībnieki valsts, Eiropas 

un starptautiskā līmenī, tostarp Savienības 

iestādes un struktūras, Eiropas Padome, 

Eiropas Drošības un sadarbības 

organizācija (EDSO), Apvienoto Nāciju 

Organizācija (ANO), kā arī daudzas 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir 

paudušas dziļas bažas par demokrātijas, 

tiesiskuma un pamattiesību stāvokli 

Ungārijā. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/2 

Grozījums Nr.  2 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Birgit Sippel, Iraxte Garcia Pérez un Maria Noichl 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Stāvoklis Ungārijā 

2017/2131(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Pielikums – 35.a apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 (35a) 2018. gada 9. augustā publiski 

kļuva zināms, ka  Ungārijas valdība plāno 

apturēt Eötvös Loránd universitātes 

(ELTE) dzimumu pētījumu maģistra 

programmu un atteikties atzīt dzimumu 

pētījumu maģistra grādu, ko iegūst 

privātajā Centrāleiropas Universitātē. 

Eiropas Parlaments norāda, ka Ungārijā 

notiekošajās publiskajās diskusijās 

dominē dzimuma koncepcijas nepareiza 

interpretācija, un izsaka nožēlu par tīšu 

nepareizu terminu „dzimums” un 

„dzimumu līdztiesība” interpretāciju. 

Eiropas Parlaments nosoda uzbrukumus 

bezmaksas mācībām un pētniecībai, jo 

īpaši dzimumu pētījumiem, kuru nolūks ir 

analizēt varas attiecības, diskrimināciju 

un dzimumu attiecības sabiedrībā un rast 

risinājumus dažādām nevienlīdzības 

formām, un pret kuriem ir tikušas 

mērķtiecīgi vērstas apmelošanas 

kampaņas. Eiropas Parlaments aicina 

pilnībā atjaunot un aizsargāt izglītības 

brīvības demokrātisko pamatprincipu. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/3 

Grozījums Nr.  3 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer un Birgit Sippel 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Stāvoklis Ungārijā 

2017/2131(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Pielikums – 65.a apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 (65a)  uzsver pārkāpumu procedūru, ko 

Komisija uzsāka 2018. gada 19. jūlijā, kā 

arī ECT atzinumu sakarā ar patvēruma 

jomas tiesību aktiem, kas tika pieņemti 

Ungārijā 2018. gada vasarā un kas 

pārkāpj Savienības tiesības, liedzot 

bēgļiem viņu tranzīta centros pārtiku; 

Or. en 


