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(6) Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-

2003 dwar l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni enumerat 

bosta sorsi ta' informazzjoni li għandhom 

jiġu kkunsidrati meta jiġi mmonitorjat ir-

rispett u l-promozzjoni tal-valuri komuni, 

bħar-rapporti ta' organizzazzjonijiet 

internazzjonali, rapporti ta' NGOs u d-

deċiżjonijiet tal-qrati reġjonali u 

internazzjonali. Firxa wiesgħa ta' atturi fil-

livell nazzjonali, Ewropew u 

internazzjonali esprimew it-tħassib serju 

tagħhom dwar is-sitwazzjoni tad-

demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet 

fundamentali fl-Ungerija, inklużi l-

istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, il-

Kunsill tal-Ewropa, l-Organizzazzjoni 

għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa 

(OSKE), in-Nazzjonijiet Uniti (NU), kif 

ukoll diversi organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili, iżda dawn għandhom jitqiesu bħala 

opinjonijiet li mhumiex vinkolanti 

legalment, peress li hija biss il-Qorti tal-

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li tista' 

tinterpreta d-dispożizzjonijiet tat-Trattati. 

(6) Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-

2003 dwar l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni enumerat 

bosta sorsi ta' informazzjoni li għandhom 

jiġu kkunsidrati meta jiġi mmonitorjat ir-

rispett u l-promozzjoni tal-valuri komuni, 

bħar-rapporti ta' organizzazzjonijiet 

internazzjonali, rapporti ta' NGOs u d-

deċiżjonijiet tal-qrati reġjonali u 

internazzjonali. Firxa wiesgħa ta' atturi fil-

livell nazzjonali, Ewropew u 

internazzjonali, esprimew it-tħassib serju 

tagħhom dwar is-sitwazzjoni tad-

demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet 

fundamentali fl-Ungerija, inklużi l-

istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, il-

Kunsill tal-Ewropa, l-Organizzazzjoni 

għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa 

(OSKE), in-Nazzjonijiet Uniti (NU), kif 

ukoll diversi organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili. 
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 (35a) Fit-9 ta' Awwissu 2018, sar 

magħruf pubblikament li l-gvern Ungeriż 

biħsiebu jirtira l-programm ta' Masters fl-

Istudji tal-Ġeneri fl-Università pubblika 

ta' Eötvös Loránd (ELTE) u jirrifjuta r-

rikonoxximent tal-Masters fl-Istudji tal-

Ġeneri mill-Università Ewropea Ċentrali, 

li hi privata. Il-Parlament jindika li 

interpretazzjoni ħażina tal-kunċett ta' 

ġeneru ddominat id-diskussjoni pubbika 

fl-Ungerija u jiddeplora din l-

interpretazzjoni ħażina intenzjonata tat-

termini "ġeneru" u "ugwaljanza bejn il-

ġeneri". Il-Parlament Ewropew 

jikkundanna l-attakki fuq it-tagħlim u r-

riċerka liberi, b'mod partikolari fir-

rigward tal-istudji tal-ġeneri li għandhom 

l-għan li janalizzaw ir-relazzjonijiet ta' 

poter, id-diskriminazzjoni u r-

relazzjonijiet bejn il-ġeneri fis-soċjetà u 

jsibu soluzzjonijiet għall-forom ta' 

inugwaljanza, u li saru l-mira ta' 

kampanji ta' diffamazzjoni. Il-Parlament 

jitlob li l-prinċipju demokratiku 

fundamentali tal-libertà tal-edukazzjoni 

jerġa' jiġi stabbilit u salvagwardat 

għalkollox. 
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 (65a)  Jixħet dawl fuq il-proċedura ta' 

ksur skattata mill-Kummissjoni fid-

19 ta' Lulju 2018 kif ukoll l-opinjoni tal-

QEDB minħabba l-liġijiet dwar l-asil 

adottati fis-sajf 2018 fl-Ungerija li jiksru 

l-liġi dwar l-asil tal-Unjoni billi jċaħħdu 

mill-ikel ir-rifuġjati fiċ-ċentri ta' tranżitu 

tagħhom. 

Or. en 

 

 


