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5.9.2018 A8-0250/4 

Predlog spremembe  4 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Razmere na Madžarskem 

2017/2131(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – uvodna izjava 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(10)  Omejena misija za opazovanje 

volitev pri Uradu OVSE za demokratične 

institucije in človekove pravice je v 

predhodnih ugotovitvah in sklepih, 

sprejetih 9. aprila 2018, navedla, da je bilo 

tehnično vodenje volitev strokovno in 

pregledno, temeljne pravice in svoboščine 

so se na splošno spoštovale, vendar so se 

volitve izvedle v slabem vzdušju. Volilna 

uprava je svoj mandat izpolnila strokovno 

in pregledno, deležniki pa so ji na splošno 

zaupali. Kampanja je bila razgibana, a 

sovražna in zaradi zastrašujoče retorike v 

kampanji je bilo malo prostora za 

vsebinsko razpravo in volivci se tako niso 

mogli informirano odločati. Namen 

financiranja kampanje z javnimi sredstvi in 

zgornjih mej odhodkov je vsem 

kandidatom zagotoviti enake možnosti. 

Vendar kandidati niso mogli tekmovati pod 

enakimi pogoji, saj je vlada preveč sredstev 

namenila oglaševanju za širjenje 

kampanjskega sporočila vladajoče koalicije 

v javnosti. Misija je izrazila tudi pomisleke 

glede razmejitve volilnih enot, v katerih je 

izvoljen samo en poslanec. Podobni 

pomisleki so bili izraženi v skupnem 

mnenju Beneške komisije in Sveta za 

demokratične volitve z dne 18. junija 2012 

o aktu o volitvah poslancev v madžarski 

parlament, v katerem je navedeno, da je 

treba volilne enote določiti pregledno in 

(10)  Omejena misija za opazovanje 

volitev pri Uradu OVSE za demokratične 

institucije in človekove pravice je v 

poročilu, sprejetem 27. junija 2018, 

navedla, da je bilo tehnično vodenje volitev 

strokovno in pregledno, temeljne pravice in 

svoboščine so se na splošno spoštovale, 

vendar so se volitve izvedle v slabem 

vzdušju. Volilna uprava je svoj mandat 

izpolnila strokovno in pregledno, deležniki 

so ji na splošno zaupali in je načeloma 

veljala za nepristransko. Kampanja je bila 

razgibana, a sovražna in zaradi 

zastrašujoče retorike v kampanji je bilo 

malo prostora za vsebinsko razpravo in 

volivci se tako niso mogli informirano 

odločati. Namen financiranja kampanje z 

javnimi sredstvi in zgornjih mej odhodkov 

je bil vsem kandidatom zagotoviti enake 

možnosti. Vendar kandidati niso mogli 

tekmovati pod enakimi pogoji, saj je vlada 

preveč sredstev namenila oglaševanju za 

širjenje kampanjskega sporočila vladajoče 

koalicije v javnosti. Glede na to, da so 

zahteve za poročanje veljale šele po 

volitvah, so bili volivci prikrajšani za 

informacije o financiranju kampanje, kar 

je ključno za informirano odločanje. 
Misija je izrazila tudi pomisleke glede 

razmejitve volilnih enot, v katerih je 

izvoljen samo en poslanec. Podobni 

pomisleki so bili izraženi v skupnem 
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strokovno po nepristranskem in 

nestrankarskem postopku, ne pa glede na 

kratkoročne politične cilje (volilna 

geometrija). 

mnenju Beneške komisije in Sveta za 

demokratične volitve z dne 18. junija 2012 

o aktu o volitvah poslancev v madžarski 

parlament, v katerem je navedeno, da je 

treba volilne enote določiti pregledno in 

strokovno po nepristranskem in 

nestrankarskem postopku, ne pa glede na 

kratkoročne politične cilje (volilna 

geometrija). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/5 

Predlog spremembe  5 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Razmere na Madžarskem 

2017/2131(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – uvodna izjava 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(21)  Omejena misija za opazovanje 

volitev pri Uradu OVSE za demokratične 

institucije in človekove pravice je v svoji 

predhodnih ugotovitvah in sklepih z dne 

9. aprila 2018 ugotovila, da omejeno 

spremljanje porabe sredstev za kampanjo 

in odsotnost temeljitega poročanja o virih 

finančnih sredstev za kampanjo pred 

zaključkom volitev ogrožata preglednost 

financiranja kampanj in zmožnost 

volivcev, da se odločijo na podlagi 

informacij, kar je v nasprotju s priporočili 

OVSE in mednarodnimi standardi. 

Veljavna zakonodaja omogoča 

mehanizem naknadnega spremljanja in 

nadzora. Državni revizijski urad je 

pristojen za spremljanje in preverjanje, ali 

so bile izpolnjene pravne zahteve. 

Predhodne ugotovitve in sklepi pa niso 

vključevali uradnega revizijskega poročila 

tega urada o parlamentarnih volitvah leta 

2018, ker še takrat ni bilo končano. 

(21) Omejena misija za opazovanje 

volitev pri Uradu OVSE za demokratične 

institucije in človekove pravice je v 

poročilu, sprejetem 27. junija 2018, 

ugotovila, da omejeno spremljanje porabe 

sredstev za kampanjo in odsotnost 

temeljitega poročanja o virih finančnih 

sredstev za kampanjo pred zaključkom 

volitev ogrožata preglednost financiranja 

kampanj in zmožnost volivcev, da se 

odločijo na podlagi informacij, kar je v 

nasprotju z mednarodnimi obveznostmi in 

dobro prakso. Državni revizijski urad je 

pristojen za spremljanje in preverjanje, ali 

so bile izpolnjene pravne zahteve. Poročilo 

pa ni vključevalo uradnega revizijskega 

poročila tega urada o parlamentarnih 

volitvah leta 2018, ker še takrat ni bilo 

končano. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/6 

Predlog spremembe  6 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Razmere na Madžarskem 

2017/2131(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – uvodna izjava 30 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(30)  Misija za opazovanje volitev pri 

Uradu OVSE za demokratične institucije in 

človekove pravice je v svojih predhodnih 

ugotovitvah in sklepih z dne 9. aprila 2018 

o madžarskih parlamentarnih volitvah 

leta 2018 navedla, da so bili dostop do 

informacij ter svoboda medijev in svoboda 

združevanja omejeni, in sicer tudi z 

nedavnimi zakonodajnimi spremembami, 

ter da so mediji obširno poročali o 

kampanji, vendar so bili močno 

polarizirani in je niso kritično analizirali. 

Javna radiotelevizija je sicer opravila svojo 

nalogo in kandidatom brezplačno 

omogočila programski čas, vendar je v 

svojih novicah in uredniških prispevkih 

očitno podpirala vladajočo koalicijo, kar je 

v nasprotju z mednarodnimi standardi. 

Večina komercialnih radiotelevizij je 

pristransko poročala, bodisi za vladajoče 

bodisi za opozicijske stranke. Spletni 

mediji so zagotavljali platformo za 

pluralno vsebinsko politično razpravo. 

Opozorila je tudi, da politizacija lastništva 

v povezavi z omejujočim pravnim okvirom 

negativno vpliva na uredniško svobodo in 

ovira dostop volivcev do pluralnih 

informacij. Poleg tega je navedla, da so s 

spremembami uvedli neupravičeno 

omejitev dostopa do informacij, saj so 

razširili opredelitev informacij, ki niso 

(30)  Omejena misija za opazovanje 

volitev pri Uradu OVSE za demokratične 

institucije in človekove pravice je v 

poročilu, sprejetem 27. junija 2018, o 

madžarskih parlamentarnih volitvah 

leta 2018 navedla, da so bili dostop do 

informacij ter svoboda medijev in svoboda 

združevanja omejeni, in sicer tudi z 

nedavnimi zakonodajnimi spremembami, 

ter da so mediji obširno poročali o 

kampanji, vendar so bili močno 

polarizirani in je niso kritično analizirali 

zaradi politizacije lastništva medijev in 

vladnih oglaševalskih kampanj. Javna 

radiotelevizija je sicer opravila svojo 

nalogo in kandidatom brezplačno 

omogočila programski čas, vendar je v 

svojih novicah in uredniških prispevkih 

očitno podpirala vladajočo koalicijo, kar je 

v nasprotju z mednarodnimi standardi. 

Večina komercialnih radiotelevizij je 

pristransko poročala, bodisi za vladajoče 

bodisi za opozicijske stranke. Spletni 

mediji so zagotavljali platformo za 

pluralno vsebinsko politično razpravo. 

Opozorila je tudi, da politizacija lastništva 

v povezavi z omejujočim pravnim okvirom 

in odsotnostjo neodvisnega regulativnega 

organa za medije negativno vpliva na 

uredniško svobodo in ovira dostop 

volivcev do pluralnih informacij. Poleg 
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javnega značaja, in povišali pristojbino za 

obravnavanje zahtevkov za informacije. 

tega je navedla, da so s spremembami 

uvedli neupravičeno omejitev dostopa do 

informacij, saj so razširili opredelitev 

informacij, ki niso javnega značaja, in 

povišali pristojbino za obravnavanje 

zahtevkov za informacije. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/7 

Predlog spremembe  7 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Razmere na Madžarskem 

2017/2131(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – uvodna izjava 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(44)  29. maja 2018 je madžarska vlada 

predstavila osnutek zakona o spremembi 

nekaterih zakonov v zvezi z ukrepi za 

preprečevanje nezakonitega priseljevanja 

(T/333). Osnutek je revidirana različica 

prejšnjega zakonodajnega svežnja in 

predlaga kazenske sankcije za 

„omogočanje nezakonitega priseljevanja“. 

Istega dne je Urad visokega komisarja 

OZN za begunce pozval k umiku predloga 

in izrazil zaskrbljenost, da bi ti predlogi, če 

bi bili sprejeti, prikrajšali osebe, ki so 

prisiljene zapustiti svoje domove, za nujno 

pomoč in storitve ter še dodatno podžgali 

napeto javno razpravo in okrepili 

ksenofobno nastrojenost. Komisar Sveta 

Evrope za človekove pravice je 

1. junija 2018 izrazil podobne pomisleke. 

Predsednik Odbora za pravne zadeve in 

človekove pravice parlamentarne skupščine 

Sveta Evrope je 31. maja 2018 potrdil, da 

so od Beneške komisije zahtevali mnenje o 

novem predlogu. Osnutek je bil sprejet 20. 

junija 2018, preden je Beneška komisija 

predložila mnenje. Visoki komisar OZN za 

človekove pravice je 21. junija 2018 

obsodil odločitev madžarskega parlamenta. 

junija 2018 sta Beneška komisija in Urad 

OVSE za demokratične institucije in 

človekove pravice navedla, da lahko 

določba o kazenski odgovornosti zavre 

(44)  29. maja 2018 je madžarska vlada 

predstavila osnutek zakona o spremembi 

nekaterih zakonov v zvezi z ukrepi za 

preprečevanje nezakonitega priseljevanja 

(T/333). Osnutek je revidirana različica 

prejšnjega zakonodajnega svežnja in 

predlaga kazenske sankcije za 

„omogočanje nezakonitega priseljevanja“. 

Istega dne je Urad visokega komisarja 

OZN za begunce pozval k umiku predloga 

in izrazil zaskrbljenost, da bi ti predlogi, če 

bi bili sprejeti, prikrajšali osebe, ki so 

prisiljene zapustiti svoje domove, za nujno 

pomoč in storitve ter še dodatno podžgali 

napeto javno razpravo in okrepili 

ksenofobno nastrojenost. Komisar Sveta 

Evrope za človekove pravice je 

1. junija 2018 izrazil podobne pomisleke. 

Predsednik Odbora za pravne zadeve in 

človekove pravice parlamentarne skupščine 

Sveta Evrope je 31. maja 2018 potrdil, da 

so od Beneške komisije zahtevali mnenje o 

novem predlogu. Osnutek je bil sprejet 20. 

junija 2018, preden je Beneška komisija 

predložila mnenje. Visoki komisar OZN za 

človekove pravice je 21. junija 2018 

obsodil odločitev madžarskega parlamenta. 

22. junija 2018 sta Beneška komisija in 

Urad OVSE za demokratične institucije in 

človekove pravice navedla, da lahko 

določba o kazenski odgovornosti zavre 
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izvajanje zaščitenih dejavnosti organizacije 

in izražanja ter da krši pravico do svobode 

združevanja in izražanja, zaradi česar bi jo 

bilo treba razveljaviti. 

izvajanje zaščitenih dejavnosti organizacije 

in izražanja ter da krši pravico do svobode 

združevanja in izražanja, zaradi česar bi jo 

bilo treba razveljaviti. 19. julija 2018 je 

Evropska komisija poslala uradni 

opomin Madžarski v zvezi z novo 

zakonodajo, v skladu s katero so 

kriminalizirane dejavnosti, ki podpirajo 

prošnje za azil in prebivališče, ter se 

nadalje omejuje pravica do zaprositve za 

azil. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/8 

Predlog spremembe  8 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Razmere na Madžarskem 

2017/2131(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – uvodna izjava 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(45)  Med 17. in 27. majem 2016 je 

Madžarsko obiskala delovna skupina OZN 

o diskriminaciji proti ženskam v 

zakonodaji in v praksi. V svojem poročilu 

je navedla, da tradicionalna oblika družine, 

katere ohranjanje je zagotovljeno, ker naj 

bi bilo potrebno za preživetje naroda, ne bi 

smela imeti nesorazmerne prednosti pred 

političnimi, ekonomskimi in socialnimi 

pravicami žensk ter krepitvi njihove vloge. 

Poudarila je tudi, da se pravica žensk do 

enakopravnosti ne bi smela obravnavati 

samo v okviru varstva ranljivih skupin, kot 

so otroci, starejši in invalidi, saj so ženske 

sestavni del vseh takih skupin. Novi šolski 

učbeniki še vedno vsebujejo spolne 

stereotipe in ženske prikazujejo predvsem 

kot matere in žene, v nekaterih primerih pa 

so matere prikazane tudi kot manj 

inteligentne od očetov. Na drugi strani pa 

je delovna skupina priznala prizadevanja 

madžarske vlade za olajšanje usklajevanja 

poklicnega in družinskega življenja z 

uvedbo ugodnih določb o sistemu 

družinske podpore ter v zvezi s predšolsko 

vzgojo in varstvom. Omejena misija za 

opazovanje volitev pri Uradu OVSE za 

demokratične institucije in človekove 

pravice je v predhodnih ugotovitvah in 

sklepih, sprejetih 9. aprila 2018, za 

madžarske parlamentarne volitve leta 2018 

(45)  Med 17. in 27. majem 2016 je 

Madžarsko obiskala delovna skupina OZN 

o diskriminaciji proti ženskam v 

zakonodaji in v praksi. V svojem poročilu 

je navedla, da tradicionalna oblika družine, 

katere ohranjanje je zagotovljeno, ker naj 

bi bilo potrebno za preživetje naroda, ne bi 

smela imeti nesorazmerne prednosti pred 

političnimi, ekonomskimi in socialnimi 

pravicami žensk ter krepitvi njihove vloge. 

Poudarila je tudi, da se pravica žensk do 

enakopravnosti ne bi smela obravnavati 

samo v okviru varstva ranljivih skupin, kot 

so otroci, starejši in invalidi, saj so ženske 

sestavni del vseh takih skupin. Novi šolski 

učbeniki še vedno vsebujejo spolne 

stereotipe in ženske prikazujejo predvsem 

kot matere in žene, v nekaterih primerih pa 

so matere prikazane tudi kot manj 

inteligentne od očetov. Na drugi strani pa 

je delovna skupina priznala prizadevanja 

madžarske vlade za olajšanje usklajevanja 

poklicnega in družinskega življenja z 

uvedbo ugodnih določb o sistemu 

družinske podpore ter v zvezi s predšolsko 

vzgojo in varstvom. Omejena misija za 

opazovanje volitev pri Uradu OVSE za 

demokratične institucije in človekove 

pravice je v poročilu, sprejetem 27. junija 

2018, za madžarske parlamentarne volitve 

leta 2018 navedla, da so ženske premalo 
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navedla, da so ženske še vedno premalo 

zastopane v političnem življenju in da ni 

pravnih zahtev za spodbujanje enakosti 

spolov v volilnem procesu. Čeprav je ena 

od glavnih strank na vrh nacionalne liste 

uvrstila žensko in so nekatere stranke v 

svojih programih obravnavale vprašanja, 

povezana s spolom, krepitev vloge žensk 

med kampanjo niti v medijih ni bila 

deležna veliko pozornosti. 

zastopane v političnem življenju in da ni 

pravnih zahtev za spodbujanje enakosti 

spolov na volitvah. Čeprav je ena od 

glavnih strank na vrh nacionalne liste 

uvrstila žensko in so nekatere stranke v 

svojih programih obravnavale vprašanja, 

povezana s spolom, krepitev vloge žensk 

med kampanjo niti v medijih ni bila 

deležna veliko pozornosti. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/9 

Predlog spremembe  9 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Razmere na Madžarskem 

2017/2131(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – uvodna izjava 65 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (65a)  Sredi avgusta 2018 so organi za 

priseljevanje prenehali zagotavljati hrano 

za odrasle prosilce za azil, ki so pred 

sodiščem izpodbijali odločitev o 

nedopustnosti. Več prosilcev za azil je 

moralo zaprositi Evropsko sodišče za 

človekove pravice za začasne ukrepe, da 

so začeli prejemati obroke. Evropsko 

sodišče za človekove pravice je 

10. avgusta 2018 odobrilo začasne ukrepe 

v dveh zadevah, 16. avgusta 2018 pa v 

tretji. Madžarski organi so sodbe 

upoštevali. 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

5.9.2018 A8-0250/10 

Predlog spremembe  10 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Razmere na Madžarskem 

2017/2131(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – uvodna izjava 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(69)  Komisija se je 7. decembra 2017 

odločila, da v postopku za ugotavljanje 

kršitev proti Madžarski glede njene azilne 

zakonodaje ukrepa z izdajo obrazloženega 

mnenja. Komisija meni, da madžarska 

zakonodaja ni skladna s pravom Unije, 

zlasti z direktivami 2013/32/EU1, 

2008/115/ES2 in 2013/33/EU3 Evropskega 

parlamenta in Sveta ter z več določbami 

Listine. 

(69)  Komisija se je 7. decembra 2017 

odločila, da v postopku za ugotavljanje 

kršitev proti Madžarski glede njene azilne 

zakonodaje ukrepa z izdajo obrazloženega 

mnenja. Komisija meni, da madžarska 

zakonodaja ni skladna s pravom Unije, 

zlasti z direktivami 2013/32/EU1, 

2008/115/ES2 in 2013/33/EU3 Evropskega 

parlamenta in Sveta ter z več določbami 

Listine. Komisija je 19. julija 2018 

sklenila, da proti Madžarski začne 

postopek pred Sodiščem zaradi 

neskladnosti njene zakonodaje o azilu in 

vračanju s pravom Unije. 

_______________________ _______________________ 

1 Direktiva 2013/32/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 

skupnih postopkih za priznanje ali odvzem 

mednarodne zaščite (UL L 180, 29.6.2013, 

str. 60). 
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mednarodno zaščito (UL L 180, 29.6.2013, 
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