
AM\1162308MT.docx  PE624.068v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

5.9.2018 A8-0250/4 

Emenda  4 

Judith Sargentini 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Is-sitwazzjoni fl-Ungerija 

2017/2131(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Anness – premessa 10 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(10)  Fis-sejbiet u l-konklużjonijiet 

preliminari tagħha, adottati fid-

9 ta' April 2018, il-missjoni limitata ta' 

osservazzjoni tal-elezzjoni mwettqa mill-

Uffiċċju tal-OSKE għall-Istituzzjonijiet 

Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem 

qalet li l-amministrazzjoni teknika tal-

elezzjonijiet kienet professjonali u 

trasparenti, id-drittijiet u l-libertajiet 

fundamentali ġew rispettati b'mod ġenerali, 

iżda ġew eżerċitati fi klima negattiva. L-

amministrazzjoni tal-elezzjoni wettqet il-

mandat tagħha b'mod professjonali u 

trasparenti u gawdiet fiduċja ġenerali fost 

il-partijiet ikkonċernati. Il-kampanja kienet 

animata iżda r-retorika ostili u intimidanti 

tal-kampanja llimitat l-ispazju għal 

dibattitu sustantiv u naqqset il-ħila tal-

votanti li jagħmlu għażla infurmata. Il-

finanzjament tal-kampanji pubbliċi u l-

limiti massimi tan-nefqa għandhom l-għan 

li jiżguraw opportunitajiet indaqs għall-

kandidati kollha. Madankollu, il-ħila tal-

kandidati li jikkompetu fuq bażi ugwali 

kienet kompromessa b'mod sinifikanti mill-

infiq eċċessiv tal-gvern fuq riklami ta' 

informazzjoni pubbliċi li amplifikaw il-

messaġġ tal-kampanja tal-koalizzjoni fil-

gvern. Il-missjoni esprimiet ukoll tħassib 

dwar id-delinjazzjoni ta' kostitwenzi 

b'membru wieħed. Tħassib simili ġie 

espress fl-Opinjoni Konġunta tat-

18 ta' Ġunju 2012 rigward l-Att dwar l-

(10)  Fir-rapport tagħha adottat fis-

27 ta' Ġunju 2018, il-missjoni limitata ta' 

osservazzjoni tal-elezzjoni mwettqa mill-

Uffiċċju tal-OSKE għall-Istituzzjonijiet 

Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem 

qalet li l-amministrazzjoni teknika tal-

elezzjonijiet kienet professjonali u 

trasparenti, id-drittijiet u l-libertajiet 

fundamentali ġew rispettati b'mod ġenerali, 

iżda ġew eżerċitati fi klima negattiva. L-

amministrazzjoni tal-elezzjoni wettqet il-

mandat tagħha b'mod professjonali u 

trasparenti,gawdiet fiduċja ġenerali fost il-

partijiet ikkonċernati u b'mod ġenerali 

tqies li kienet imparzjali. Il-kampanja 

kienet animata iżda r-retorika ostili u 

intimidanti tal-kampanja llimitat l-ispazju 

għal dibattitu sustantiv u naqqset il-ħila tal-

votanti li jagħmlu għażla infurmata. Il-

finanzjament tal-kampanji pubbliċi u l-

limiti massimi tan-nefqa kellhom l-għan li 

jiżguraw opportunitajiet indaqs għall-

kandidati kollha. Madankollu, il-ħila tal-

kandidati li jikkompetu fuq bażi ugwali 

kienet kompromessa b'mod sinifikanti mill-

infiq eċċessiv tal-gvern fuq riklami ta' 

informazzjoni pubbliċi li amplifikaw il-

messaġġ tal-kampanja tal-koalizzjoni fil-

gvern. Minħabba li mhemmx rekwiżiti ta' 

rappurtar għajr għal wara l-elezzjonijiet, 

il-votanti fil-verità kienu mċaħħda mill-

informazzjoni dwar il-finanzjament tal-

kampanja, li hija kruċjali biex issir għażla 
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Elezzjonijiet tal-Membri tal-Parlament tal-

Ungerija adottata mill-Kummissjoni ta' 

Venezja u l-Kunsill għal Elezzjonijiet 

Demokratiċi, li fiha ntqal li d-

delimitazzjoni tal-kostitwenzi jrid isir 

b'mod trasparenti u professjonali permezz 

ta' proċess imparzjali u mhux partiġġjan, 

jiġifieri billi jiġu evitati objettivi politiċi 

għal żmien qasir. 

infurmata. Il-missjoni esprimiet ukoll 

tħassib dwar id-delinjazzjoni ta' 

kostitwenzi b'membru wieħed. Tħassib 

simili ġie espress fl-Opinjoni Konġunta tat-

18 ta' Ġunju 2012 rigward l-Att dwar l-

Elezzjonijiet tal-Membri tal-Parlament tal-

Ungerija adottata mill-Kummissjoni ta' 

Venezja u l-Kunsill għal Elezzjonijiet 

Demokratiċi, li fiha ntqal li d-

delimitazzjoni tal-kostitwenzi jrid isir 

b'mod trasparenti u professjonali permezz 

ta' proċess imparzjali u mhux partiġġjan, 

jiġifieri billi jiġu evitati objettivi politiċi 

għal żmien qasir. 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(21)  Fis-sejbiet u l-konklużjonijiet 

preliminari tagħha adottati fid-

9 ta' April 2018, il-missjoni limitata ta' 

osservazzjoni elettorali tal-Uffiċċju tal-

OSKE għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u 

d-Drittijiet tal-Bniedem ikkonkludiet li l-

monitoraġġ limitat tal-infiq fuq il-kampanji 

u n-nuqqas ta' rapportar bir-reqqa dwar is-

sorsi tal-fondi tal-kampanji sa wara l-

elezzjonijiet jimminaw it-trasparenza tal-

finanzjament tal-kampanji u l-kapaċità tal-

votanti li jagħmlu għażla informata, 

kuntrarjament għall-impenji tal-OSKE u l-

istandards internazzjonali. Il-leġiżlazzjoni 

fis-seħħ tagħżel mekkaniżmu ta' 

monitoraġġ u verifika ex post. L-Uffiċju 

tal-Awditjar tal-Istat għandu l-kompetenza 

li jimmonitorja u jivverifika jekk ir-

rekwiżiti legali jkunux ġew issodisfati. Is-

sejbiet u l-konklużjonijiet preliminari ma 

kinux jinkludu r-rapport ta' awditjar 

uffiċjali tal-Uffiċċju tal-Awditjar tal-Istat 

dwar l-elezzjonijiet parlamentari tal-2018, 

għax sa dak iż-żmien kien għadu ma ġiex 

ippubblikat. 

(21) Fir-rapport tagħha adottat fis-

27 ta' Ġunju 2018, il-missjoni limitata ta' 

osservazzjoni elettorali tal-Uffiċċju tal-

OSKE għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u 

d-Drittijiet tal-Bniedem ikkonkludiet li l-

monitoraġġ limitat tal-infiq fuq il-kampanji 

u n-nuqqas ta' rapportar bir-reqqa dwar is-

sorsi tal-fondi tal-kampanji sa wara l-

elezzjonijiet jimminaw it-trasparenza tal-

finanzjament tal-kampanji u l-kapaċità tal-

votanti li jagħmlu għażla informata, 

kuntrarjament għall-obbligi internazzjonali 

u l-prattika tajba. L-Uffiċju tal-Awditjar 

tal-Istat għandu l-kompetenza li 

jimmonitorja u jivverifika jekk ir-rekwiżiti 

legali jkunux ġew issodisfati. Ir-rapport 

ma kienx jinkludi r-rapport ta' awditjar 

uffiċjali tal-Uffiċċju tal-Awditjar tal-Istat 

dwar l-elezzjonijiet parlamentari tal-2018, 

għax sa dak iż-żmien kien għadu ma ġiex 

ippubblikat. 

Or. en 
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Anness – premessa 30 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(30)  Fir-riżultati u l-konklużjonijiet 

preliminari tagħha adottati fid-

9 ta' April 2018, il-missjoni limitata ta' 

osservazzjoni elettorali tal-Uffiċċju tal-

OSKE għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u 

d-Drittijiet tal-Bniedem li segwiet l-

elezzjonijiet parlamentari Ungeriżi tal-

2018 ikkonkludiet li l-aċċess għall-

informazzjoni kif ukoll il-libertajiet tal-

media u ta' assoċjazzjoni ġew ristretti, 

inkluż permezz ta' tibdiliet legali reċenti u 

li l-kopertura tal-media tal-kampanja kienet 

estensiva, iżda polarizzata ferm u nieqsa 

mill-analiżi kritika. Ix-xandâr pubbliku 

wettaq il-mandat tiegħu li jipprovdi ħin ta' 

xandir b'xejn lill-kandidati, iżda l-aħbarijiet 

u l-kontributi editorjali tiegħu ffavorew 

b'mod ċar lill-koalizzjoni fil-gvern, u dan 

imur kontra l-istandards internazzjonali. 

Ħafna mix-xandara kummerċjali kienu 

partiġġjani fix-xandir tagħhom, jew favur 

il-partit fil-gvern jew inkella favur il-

partiti tal-oppożizzjoni. Il-media online 

pprovdiet pjattaforma għal dibattitu 

politiku pluralistiku u orjentat fuq il-

kwistjonijiet. Innotat ukoll li l-

politiċizzazzjoni tas-sjieda, flimkien ma' 

qafas legali restrittiv, kellhom effett 

negattiv fuq il-libertà editorjali, u dan 

fixkel l-aċċess tal-votanti għall-

informazzjoni pluralistika. Semmiet ukoll 

li l-emendi introduċew restrizzjonijiet 

(30)  Fir-rapport tagħha adottat fis-

27 ta' Ġunju 2018, il-missjoni limitata ta' 

osservazzjoni elettorali tal-Uffiċċju tal-

OSKE għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u 

d-Drittijiet tal-Bniedem għall-elezzjonijiet 

parlamentari Ungeriżi tal-2018 qalet li l-

aċċess għall-informazzjoni kif ukoll il-

libertajiet tal-midja u ta' assoċjazzjoni ġew 

ristretti, inkluż permezz ta' tibdil legali 

reċenti u li l-kopertura tal-midja tal-

kampanja kienet estensiva, iżda ferm 

polarizzata u nieqsa mill-analiżi kritika 

minħabba l-politiċizzazzjoni tas-sjieda tal-

media u l-influss tal-kampanji ta' 

pubbliċità tal-gvern. Ix-xandâr pubbliku 

wettaq il-mandat tiegħu li jipprovdi ħin ta' 

xandir b'xejn lill-kandidati, iżda l-aħbarijiet 

u l-kontributi editorjali tiegħu ffavorew 

b'mod ċar lill-koalizzjoni fil-gvern, 

kuntrarjament għall-istandards 
internazzjonali. Ħafna mix-xandara 

kummerċjali kienu partiġġjani fix-xandir 

tagħhom, u żammew jew mal-partit fil-

gvern jew inkella ma' dawk tal-

oppożizzjoni. Il-media online pprovdiet 

pjattaforma għal dibattitu politiku 

pluralistiku u orjentat fuq il-kwistjonijiet. 

Innotat ukoll li l-politiċizzazzjoni tas-

sjieda, flimkien ma' qafas legali restrittiv u 

l-assenza ta' korp regolatorju 

indipendenti tal-media, kellhom effett 

negattiv fuq il-libertà editorjali, u dan 
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indebiti fuq l-aċċess għal informazzjoni 

billi wessgħu d-definizzjoni ta' 

informazzjoni mhux suġġetta għal żvelar u 

billi żiedu t-tariffa għat-trattament ta' 

talbiet għal informazzjoni. 

fixkel l-aċċess tal-votanti għall-

informazzjoni pluralistika. Semmiet ukoll 

li l-emendi introduċew restrizzjonijiet 

indebiti fuq l-aċċess għal informazzjoni 

billi wessgħu d-definizzjoni ta' 

informazzjoni mhux suġġetta għal żvelar u 

billi żiedu t-tariffa għat-trattament ta' 

talbiet għal informazzjoni. 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(44)  Fid-29 ta' Mejju 2018, il-Gvern 

Ungeriż ippreżenta abbozz ta' liġi li 

temenda ċerti liġijiet fir-rigward ta' miżuri 

kontra l-immigrazzjoni illegali (T/333). L-

abbozz huwa verżjoni riveduta tal-pakkett 

leġiżlattiv preċedenti u jipproponi penali 

kriminali għall-"faċilitazzjoni tal-

immigrazzjoni illegali". Fl-istess jum, l-

Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-

Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati talab li l-

proposta tiġi rtirata u esprima t-tħassib 

tiegħu li l-proposti, jekk jgħaddu, se 

jżommu lin-nies li jiġu mġiegħla jaħarbu 

minn djarhom milli jingħataw għajnuna u 

servizzi kritiċi, u se jkomplu jkebbsu d-

diskors pubbliku mimli tensjoni u l-

attitudnijiet ksenofobiċi li qed jiżdiedu. Fl-

1 ta' Ġunju 2018, il-Kummissarju għad-

Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-

Ewropa esprima tħassib simili. Fil-

31 ta' Mejju 2018, il-President tal-Kumitat 

għall-Affarijiet Legali u d-Drittijiet tal-

Bniedem tal-Assemblea Parlamentari tal-

Kunsill tal-Ewropa kkonferma t-talba għal 

opinjoni tal-Kummissjoni ta' Venezja dwar 

il-proposta l-ġdida. L-abbozz ġie adottat fl-

20 ta' Ġunju 2018 qabel il-ħruġ tal-opinjoni 

tal-Kummissjoni ta' Venezja. Fil-

21 ta' Ġunju 2018, il-Kummissarju Għoli 

tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem 

ikkundanna d-deċiżjoni tal-Parlament 

Ungeriż. Fit-22 ta' Ġunju 2018, il-

(44)  Fid-29 ta' Mejju 2018, il-Gvern 

Ungeriż ippreżenta abbozz ta' liġi li 

temenda ċerti liġijiet fir-rigward ta' miżuri 

kontra l-immigrazzjoni illegali (T/333). L-

abbozz huwa verżjoni riveduta tal-pakkett 

leġiżlattiv preċedenti u jipproponi penali 

kriminali għall-"faċilitazzjoni tal-

immigrazzjoni illegali". Fl-istess jum, l-

Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-

Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati talab li l-

proposta tiġi rtirata u esprima t-tħassib 

tiegħu li l-proposti, jekk jgħaddu, se 

jżommu lin-nies li jiġu mġiegħla jaħarbu 

minn djarhom milli jingħataw għajnuna u 

servizzi kritiċi, u se jkomplu jkebbsu d-

diskors pubbliku mimli tensjoni u l-

attitudnijiet ksenofobiċi li qed jiżdiedu. Fl-

1 ta' Ġunju 2018, il-Kummissarju għad-

Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-

Ewropa esprima tħassib simili. Fil-

31 ta' Mejju 2018, il-President tal-Kumitat 

għall-Affarijiet Legali u d-Drittijiet tal-

Bniedem tal-Assemblea Parlamentari tal-

Kunsill tal-Ewropa kkonferma t-talba għal 

opinjoni tal-Kummissjoni ta' Venezja dwar 

il-proposta l-ġdida. L-abbozz ġie adottat fl-

20 ta' Ġunju 2018 qabel il-ħruġ tal-opinjoni 

tal-Kummissjoni ta' Venezja. Fil-

21 ta' Ġunju 2018, il-Kummissarju Għoli 

tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem 

ikkundanna d-deċiżjoni tal-Parlament 

Ungeriż. Fit-22 ta' Ġunju 2018, il-
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Kummissjoni ta' Venezja u l-Uffiċċju tal-

OSKE għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u 

d-Drittijiet tal-Bniedem indikaw li d-

dispożizzjoni dwar ir-responsabilità 

kriminali tista' twaqqaf l-attività 

organizzativa u espressiva protetti u 

tikkostitwixxi ksur tad-dritt għal-libertà ta' 

assoċjazzjoni u ta' espressjoni u għandha, 

għalhekk, tiġi mħassra. 

Kummissjoni ta' Venezja u l-Uffiċċju tal-

OSKE għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u 

d-Drittijiet tal-Bniedem indikaw li d-

dispożizzjoni dwar ir-responsabilità 

kriminali tista' twaqqaf l-attività 

organizzativa u espressiva protetti u 

tikkostitwixxi ksur tad-dritt għal-libertà ta' 

assoċjazzjoni u ta' espressjoni u għandha, 

għalhekk, tiġi mħassra. Fid-

19 ta' Lulju 2018, il-

Kummissjonibagħtet ittra ta' 

intimazzjoni lill-awtoritajiet Ungeriżi 

rigward leġiżlazzjoni ġdida li 

tikkriminalizza attivitajiet li jappoġġjaw l-

applikazzjonijiet għal asil u residenza u 

jillimitaw aktar id-dritt li jintalab asil. 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(45)  Bejn is-17 u s-27 ta' Mejju 2016, il-

Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar id-

diskriminazzjoni kontra n-nisa fil-liġi u fil-

prattika żar l-Ungerija. Fir-rapport tiegħu, 

il-Grupp ta' Ħidma indika li m'għandux 

ikun hemm żbilanċ bejn forma 

konservattiva tal-familja, li l-protezzjoni 

tagħha hija garantita għax hi essenzjali 

għas-sopravivenza nazzjonali, u d-drittijiet 

politiċi, ekonomiċi u soċjali tan-nisa u t-

tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa. Il-Grupp ta' 

Ħidma qal ukoll li d-dritt ta' mara għall-

ugwaljanza ma jistax jitqies biss fid-dawl 

tal-protezzjoni ta' gruppi vulnerabbli 

flimkien mat-tfal, l-anzjani u l-persuni 

b'diżabilità, għaliex huma jagħmlu parti 

integrali minn dawn il-gruppi kollha. Il-

kotba tal-iskola l-ġodda xorta għad fihom 

l-isterjotipi tas-sessi, juru n-nisa 

primarjament fir-rwol tagħhom ta' 

ommijiet u nisa miżżewġin, u f'xi każijiet, 

juru lill-ommijiet bħala inqas intelliġenti 

mill-missirijiet. Mill-banda l-oħra, il-Grupp 

ta' Ħidma rrikonoxxa l-isforzi tal-Gvern 

Ungeriż fit-tisħiħ tar-rikonċiljazzjoni bejn 

ix-xogħol u l-ħajja tal-familja billi 

introduċa dispożizzjonijiet ġenerużi fis-

sistema tal-appoġġ tal-familja u fir-rigward 

tal-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal. 

Fis-sejbiet u l-konklużjonijiet preliminari 

tagħha, adottati fid-9 ta' April 2018, il-

missjoni limitata ta' osservazzjoni tal-

(45)  Bejn is-17 u s-27 ta' Mejju 2016, il-

Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar id-

diskriminazzjoni kontra n-nisa fil-liġi u fil-

prattika żar l-Ungerija. Fir-rapport tiegħu, 

il-Grupp ta' Ħidma indika li m'għandux 

ikun hemm żbilanċ bejn forma 

konservattiva tal-familja, li l-protezzjoni 

tagħha hija garantita għax hi essenzjali 

għas-sopravivenza nazzjonali, u d-drittijiet 

politiċi, ekonomiċi u soċjali tan-nisa u t-

tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa. Il-Grupp ta' 

Ħidma qal ukoll li d-dritt ta' mara għall-

ugwaljanza ma jistax jitqies biss fid-dawl 

tal-protezzjoni ta' gruppi vulnerabbli 

flimkien mat-tfal, l-anzjani u l-persuni 

b'diżabilità, għaliex huma jagħmlu parti 

integrali minn dawn il-gruppi kollha. Il-

kotba tal-iskola l-ġodda xorta għad fihom 

l-isterjotipi tas-sessi, juru n-nisa 

primarjament fir-rwol tagħhom ta' 

ommijiet u nisa miżżewġin, u f'xi każijiet, 

juru lill-ommijiet bħala inqas intelliġenti 

mill-missirijiet. Mill-banda l-oħra, il-Grupp 

ta' Ħidma rrikonoxxa l-isforzi tal-Gvern 

Ungeriż fit-tisħiħ tar-rikonċiljazzjoni bejn 

ix-xogħol u l-ħajja tal-familja billi 

introduċa dispożizzjonijiet ġenerużi fis-

sistema tal-appoġġ tal-familja u fir-rigward 

tal-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal. 

Fir-rapport tagħha adottat fis-

27 ta' Ġunju 2018, il-missjoni limitata ta' 

osservazzjoni tal-elezzjoni mwettqa mill-
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elezzjoni mwettqa mill-Uffiċċju tal-OSKE 

għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-

Drittijiet tal-Bniedem għall-elezzjonijiet 

parlamentari tal-2018 fl-Ungerija qalet li n-

nisa għadhom sottorappreżentati fil-ħajja 

politika u li ma jeżistux rekwiżiti legali 

għall-promozzjoni tal-ugwaljanza tas-sessi 

fil-kuntest elettorali. Għalkemm partit 

ewlieni wieħed poġġa mara fil-quċċata tal-

lista nazzjonali u xi partijiet indirizzaw il-

kwistjonijiet relatati mas-sessi fil-

programmi tagħhom, l-emanċipazzjoni tan-

nisa ma tantx ingħatat attenzjoni bħala 

kwistjoni fil-kampanja, inkluż fil-mezzi 

tax-xandir. 

Uffiċċju tal-OSKE għall-Istituzzjonijiet 

Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem 

għall-elezzjonijiet parlamentari tal-2018 fl-

Ungerija qalet li n-nisa huma 

sottorappreżentati fil-ħajja politika u li ma 

jeżistux rekwiżiti legali għall-promozzjoni 

tal-ugwaljanza tas-sessi fl-elezzjonijiet. 

Għalkemm partit ewlieni wieħed poġġa 

mara fil-quċċata tal-lista nazzjonali u xi 

partijiet indirizzaw il-kwistjonijiet relatati 

mas-sessi fil-programmi tagħhom, l-

emanċipazzjoni tan-nisa ma tantx ingħatat 

attenzjoni bħala kwistjoni fil-kampanja, 

inkluż fil-mezzi tax-xandir. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/9 

Emenda  9 

Judith Sargentini 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Is-sitwazzjoni fl-Ungerija 

2017/2131(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Anness – premessa 65a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 (65a)  F'nofs Awwissu 2018, l-

awtoritajiet tal-immigrazzjoni ma 

baqgħux jagħtu l-ikel lil persuni li jfittxu 

asil adulti li kienu qed jikkontestaw id-

deċiżjonijiet inammissibilità fil-qorti. 

Diversi persuni li jfittxu asil kellhom 

ifittxu miżuri interim mill-QEDB biex 

jibdew jirċievu l-ikel. Il-QEDB tat miżuri 

interim f’żewġ każijiet fl-10 ta' Awwissu 

2018 u f'każ ieħor fis-16 ta' Awwissu 2018 

u ordnat il-forniment tal-ikel lill-

applikanti. L-awtoritajiet Ungeriżi 

kkonformaw mas-sentenzi. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/10 

Emenda  10 

Judith Sargentini 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Is-sitwazzjoni fl-Ungerija 

2017/2131(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Anness – premessa 69 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(69)  Fis-7 ta' Diċembru 2017, il-

Kummissjoni ddeċidiet li tmexxi bil-

proċedura ta' ksur kontra l-Ungerija fir-

rigward tal-leġiżlazzjoni tagħha dwar l-asil 

billi tibgħat opinjoni motivata. Il-

Kummissjoni tqis li l-leġiżlazzjoni 

Ungeriża ma tikkonformax mad-dritt tal-

Unjoni, b'mod partikolari mad-

Direttivi 2013/32/UE1, 2008/115/KE2 u 

2013/33/UE3 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill, u bosta dispożizzjonijiet tal-Karta. 

(69)  Fis-7 ta' Diċembru 2017, il-

Kummissjoni ddeċidiet li tmexxi bil-

proċedura ta' ksur kontra l-Ungerija fir-

rigward tal-leġiżlazzjoni tagħha dwar l-asil 

billi tibgħat opinjoni motivata. Il-

Kummissjoni tqis li l-leġiżlazzjoni 

Ungeriża ma tikkonformax mad-dritt tal-

Unjoni, b'mod partikolari mad-

Direttivi 2013/32/UE1, 2008/115/KE2 u 

2013/33/UE3 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill, u bosta dispożizzjonijiet tal-Karta. 

Fid-19 ta' Lulju 2018, il-Kummissjoni 

ddeċidiet li tirreferi l-Ungerija quddiem il-

Qorti tal-Ġustizzja għal nuqqas ta' 

konformità tal-leġiżlazzjoni tagħha dwar 

l-asil u r-ritorn mad-dritt tal-Unjoni. 

_______________________ _______________________ 

1 Id-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni 

għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni 

internazzjonali (ĠU L 180, 29.6.2013, 

p. 60). 

1 Id-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni 

għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni 

internazzjonali (ĠU L 180, 29.6.2013, 

p. 60). 

2 Id-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Diċembru 2008 dwar standards u 

proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-

ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu 

qegħdin fil-pajjiż illegalment (ĠU L 348, 

24.12.2008, p. 98). 

2 Id-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Diċembru 2008 dwar standards u 

proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-

ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu 

qegħdin fil-pajjiż illegalment (ĠU L 348, 

24.12.2008, p. 98). 
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3 Id-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-

istandards dwar l-akkoljenza ta' applikanti 

għall-protezzjoni internazzjonali (ĠU 

L 180, 29.6.2013, p. 96). 

3 Id-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-

istandards dwar l-akkoljenza ta' applikanti 

għall-protezzjoni internazzjonali (ĠU 

L 180, 29.6.2013, p. 96). 

Or. en 

 

 


