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HU Egyesülve a sokféleségben HU

7.9.2022 A9-0217/14

Módosítás 14
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
a PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
BU a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

BUa. mivel 2022. július 13-án a 
Bizottság a 2022. évi jogállamisági 
jelentés Magyarországról szóló 
országfejezetében jelezte, hogy továbbra is 
nyomás nehezedik a civil társadalmi 
szervezetekre; mivel 2022. július 27-én 
több civil társadalmi szervezet jelezte, 
hogy a kormány által benyújtott 
törvényjavaslat, amely „az Európai 
Bizottsággal való megállapodás elérése 
érdekében” módosítja a nyilvános 
konzultációra vonatkozó szabályokat, csak 
látszólagos megoldásokat kínál; mivel a 
Bizottság arra is rámutatott, hogy a 
nyilvánosság jogalkotásban való 
részvételének megerősítése fontos cél, de 
mindenekelőtt valódi kormányzati 
akaratot, a meglévő jogszabályok érdemi 
végrehajtását és a törvénytervezetben 
foglaltaknál sokkal hatékonyabb 
garanciákat igényelne;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/15

Módosítás 15
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
a PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
CB preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

CB. mivel 2021. július 20-án a 
Bizottság a 2021. évi jogállamisági jelentés 
Magyarországról szóló országfejezetében 
rámutatott arra, hogy bővült az alapvető 
jogokért felelős magyar biztos hatásköre, 
az érdekelt felek azonban 
megkérdőjelezték a biztos függetlenségét; 
mivel a 2022. március 14–25-i virtuális 
ülésről szóló jelentésében és ajánlásaiban a 
Nemzeti Emberi Jogi Intézmények 
Globális Szövetségének akkreditációs 
albizottsága azt javasolta, hogy az 
Alapvető Jogok Biztosának besorolását 
minősítsék vissza „B” státuszra, mivel az 
albizottság nem kapta meg az annak 
megállapításához szükséges írásos 
bizonyítékokat, hogy a biztos hatékonyan 
teljesíti megbízatását a kiszolgáltatott 
csoportokkal, például az etnikai 
kisebbségekkel, az LMBTIQ-
személyekkel, az emberi jogi jogvédőkkel, 
a menekültekkel és a migránsokkal, vagy 
olyan fontos emberi jogi kérdésekkel 

CB. mivel 2022. július 13-án a 
Bizottság a 2022. évi jogállamisági jelentés 
Magyarországról szóló országfejezetében 
jelezte, hogy az alapvető jogokért felelős 
magyar biztos több hatáskört szerzett, de 
akkreditációját visszaminősítették a 
függetlenségével kapcsolatos aggályok 
miatt; mivel a 2022. március 14–25-i 
virtuális ülésről szóló jelentésében és 
ajánlásaiban a Nemzeti Emberi Jogi 
Intézmények Globális Szövetségének 
akkreditációs albizottsága azt javasolta, 
hogy az Alapvető Jogok Biztosának 
besorolását minősítsék vissza „B” 
státuszra, mivel az albizottság nem kapta 
meg az annak megállapításához szükséges 
írásos bizonyítékokat, hogy a biztos 
hatékonyan teljesíti megbízatását a 
kiszolgáltatott csoportokkal, például az 
etnikai kisebbségekkel, az LMBTIQ-
személyekkel, az emberi jogi jogvédőkkel, 
a menekültekkel és a migránsokkal, vagy 
olyan fontos emberi jogi kérdésekkel 
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kapcsolatban, mint a médiapluralizmus, a 
civil társadalmi tér és az 
igazságszolgáltatás függetlensége; mivel az 
albizottság arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a biztos olyan módon járt el, amely 
súlyosan veszélyezteti a nemzeti emberi 
jogi intézményekre vonatkozó normák 
kritériumairól szóló párizsi elveknek való 
megfelelést; mivel az albizottság a 
kiválasztási és kinevezési eljárással, 
valamint a civil társadalmi szervezetekkel 
és az emberi jogi jogvédőkkel való 
munkakapcsolatokkal és együttműködéssel 
összefüggő problémákra is felhívta a 
figyelmet;

kapcsolatban, mint a médiapluralizmus, a 
civil társadalmi tér és az 
igazságszolgáltatás függetlensége; mivel az 
albizottság arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a biztos olyan módon járt el, amely 
súlyosan veszélyezteti a nemzeti emberi 
jogi intézményekre vonatkozó normák 
kritériumairól szóló párizsi elveknek való 
megfelelést; mivel az albizottság a 
kiválasztási és kinevezési eljárással, 
valamint a civil társadalmi szervezetekkel 
és az emberi jogi jogvédőkkel való 
munkakapcsolatokkal és együttműködéssel 
összefüggő problémákra is felhívta a 
figyelmet;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/16

Módosítás 16
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
a PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
CE preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

CE. mivel 2021. december 2-án a 
Bizottság úgy határozott, hogy 
indokolással ellátott véleményt küld a 
magyar hatóságoknak azon nemzeti 
szabályai tekintetében, amelyek a 18 év 
alatti személyek esetében megtiltják vagy 
korlátozzák az úgynevezett „születési 
nemnek megfelelő önazonosságtól való 
eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a 
homoszexualitást” ábrázoló tartalmakhoz 
való hozzáférést; mivel a Bizottság úgy 
véli, hogy ezek a nemzeti szabályok 
ellentétesek a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról szóló 2010/13/EU 
irányelvvel20, a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
szóló 2000/31/EK irányelvvel21, valamint a 
Charta 1., 7., 11., illetve 21. cikkében 

CE. mivel 2021. július 15-én a 
Bizottság úgy határozott, hogy eljárást 
indít az EUB előtt Magyarország ellen 
azon nemzeti szabályai tekintetében, 
amelyek a 18 év alatti személyek esetében 
megtiltják vagy korlátozzák az úgynevezett 
„születési nemnek megfelelő 
önazonosságtól való eltérést, a nem 
megváltoztatását, valamint a 
homoszexualitást” ábrázoló tartalmakhoz 
való hozzáférést; mivel a Bizottság úgy 
véli, hogy különösen ezek a nemzeti 
szabályok ellentétesek a tagállamok 
audiovizuális médiaszolgáltatások 
nyújtására vonatkozó egyes törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 
2010/13/EU irányelvvel20, a belső piacon 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
szóló 2000/31/EK irányelvvel21, valamint a 
Charta 1., 7., 11., illetve 21. cikkében 
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biztosított emberi méltósággal, a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságával, a magánélet tiszteletben 
tartásához való joggal és a 
megkülönböztetésmentességhez való 
joggal; mivel 2021. június 22-én 18 uniós 
tagállam csatlakozott az Általános Ügyek 
Tanácsának ülésén tett nyilatkozathoz, 
amelyben ellenezték a törvény elfogadását;

________________
20 HL L 95., 2010.4.15., 1. o.
21 HL L 178, 2000.7.17, 1. o.

biztosított emberi méltósággal, a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságával, a magánélet tiszteletben 
tartásához való joggal és a 
megkülönböztetésmentességhez való 
joggal; mivel a Bizottság azt is jelezte, 
hogy e jogsértések súlyossága miatt a 
vitatott rendelkezések az EUSZ 2. 
cikkében meghatározott közös értékeket is 
sértik; mivel 2021. június 22-én 18 uniós 
tagállam csatlakozott az Általános Ügyek 
Tanácsának ülésén tett nyilatkozathoz, 
amelyben ellenezték a törvény elfogadását;

________________
20 HL L 95., 2010.4.15., 1. o.
21 HL L 178, 2000.7.17, 1. o.

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/17

Módosítás 17
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
a PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
CJ preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

CJ. mivel a Rana kontra Magyarország 
ügyben 2020. július 16-án hozott ítéletében 
az EJEB a magánélet tiszteletben 
tartásához való jog megsértését állapította 
meg egy iráni transznemű férfi esetében, 
aki menedékjogot kapott Magyarországon, 
ahol viszont hivatalosan nem változtathatta 
meg a nemét és a nevét; mivel az ítélet 
végrehajtásának fokozott felügyelete 
továbbra is függőben van;

CJ. mivel a Rana kontra Magyarország 
ügyben 2020. július 16-án hozott ítéletében 
az EJEB a magánélet tiszteletben 
tartásához való jog megsértését állapította 
meg egy iráni transznemű férfi esetében, 
aki menedékjogot kapott Magyarországon, 
ahol viszont hivatalosan nem változtathatta 
meg a nemét és a nevét; mivel az Európa 
Tanács Miniszteri Bizottsága a 
végrehajtás folyamatban lévő megerősített 
felügyeletéről szóló, 2022. június 10-i 
határozatában aggodalommal állapította 
meg, hogy a magyar hatóságok nem 
hoztak megfelelő megoldást a neme jogi 
elismerését kérelmező, jogszerűen 
letelepedett harmadik országbeli 
állampolgárok számára; mivel emellett a 
magyar parlament 2020 májusában olyan 
jogszabályt fogadott el, amely lehetetlenné 
tette a nemük jogi elismerését a magyar 
transznemű személyek számára;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/18

Módosítás 18
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
a PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
CN preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

CN. mivel az Európa Tanács emberi jogi 
biztosa 2022. január 13-i nyilatkozatában 
megerősítette, hogy rendkívül sajnálatos, 
hogy a magyar kormány úgy határozott, 
hogy a parlamenti választásokkal egy 
napon nemzeti népszavazást tart a 
gyermekek szexuális irányultsággal és 
nemi identitással kapcsolatos 
információkhoz való hozzáféréséről, mivel 
ez előmozdította az LMBTIQ-személyek 
emberi jogainak eszközként való 
felhasználását; mivel 2022. április 4-én az 
országgyűlési választásokat és 
népszavazást követő előzetes 
megállapításokról és következtetésekről 
szóló nyilatkozatában az EBESZ 
nemzetközi választási megfigyelő 
missziója kiemelte, hogy a bevált 
nemzetközi gyakorlattal ellentétben a 
népszavazás jogi keretei nem garantálják 
az esélyegyenlőséget a kampányoláshoz, 
és a választókat nem tájékoztatták objektív 
és kiegyensúlyozott módon a számukra 

CN. mivel az Európa Tanács emberi jogi 
biztosa 2022. január 13-i nyilatkozatában 
megerősítette, hogy rendkívül sajnálatos, 
hogy a magyar kormány úgy határozott, 
hogy a parlamenti választásokkal egy 
napon nemzeti népszavazást tart a 
gyermekek szexuális irányultsággal és 
nemi identitással kapcsolatos 
információkhoz való hozzáféréséről, mivel 
ez előmozdította az LMBTIQ-személyek 
emberi jogainak eszközként való 
felhasználását; mivel 2022. július 29-i 
zárójelentésében az EBESZ nemzetközi 
választási megfigyelő missziója kiemelte, 
hogy a népszavazás jogi kerete nagyrészt 
nem megfelelő, és nem biztosít egyenlő 
versenyfeltételeket a népszavazási 
kampányok számára, mivel nem felel meg 
a bevált nemzetközi gyakorlat és egy 2018. 
évi módosítás szerinti kulcsfontosságú 
ajánlásoknak, a kormány teljes körű 
kampányjogokkal rendelkezik, amikor a 
nemzetközi bevált gyakorlattal ellentétben 
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felkínált választási lehetőségekről, sem 
azok kötelező erejéről; mivel az LMBTIQ-
személyek ellen 2022. április 3-án 
Magyarországon tartott népszavazás 
érvénytelen volt, hiszen egyik választási 
lehetőség („igen” vagy „nem”) sem kapta 
meg a szavazatok 50%-át; mivel a 
népszavazást széles körben bírálták a 
megkülönböztetésmentesség elvének 
megsértése miatt;

a népszavazás kezdeményezője, és a 
hatóságok nem kötelesek objektív 
tájékoztatást nyújtani a választóknak a 
népszavazással kapcsolatos kérdésekről 
vagy az indítványozók és ellenfelek 
álláspontjáról, ami megnehezíti a 
szavazók számára, hogy megalapozott 
döntést hozzanak; mivel az LMBTIQ-
személyek ellen 2022. április 3-án 
Magyarországon tartott népszavazás 
érvénytelen volt, hiszen egyik választási 
lehetőség („igen” vagy „nem”) sem kapta 
meg a szavazatok 50%-át; mivel a 
népszavazást széles körben bírálták a 
megkülönböztetésmentesség elvének 
megsértése miatt;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/19

Módosítás 19
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
a PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
CO preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

CO. mivel 2022. április 4-én az 
országgyűlési választásokat és 
népszavazást követő előzetes 
megállapításokról és következtetésekről 
szóló nyilatkozatában az EBESZ 
nemzetközi választási megfigyelő 
missziója kiemelte, hogy a nők 
alulreprezentáltak a kampányban és a 
jelöltek között; mivel a 2022-ben 
megválasztott magyar Országgyűlésben a 
nők aránya 14%;

CO. mivel 2022. július 29-i 
zárójelentésében az EBESZ nemzetközi 
választási megfigyelő missziója kiemelte, 
hogy az összes jelölt kevesebb mint 20%-a 
volt nő, ami jelentősen korlátozza a nők 
alacsony arányú képviseletének 
megerősítését Magyarországon a nemzeti 
politikában; mivel a 2022-ben 
megválasztott magyar Országgyűlésben a 
nők aránya 14%;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/20

Módosítás 20
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
a PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
CU preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

CU. mivel az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottsága 2021. szeptember 16-án a 
Horváth és Kiss kontra Magyarország 
ügyben hozott EJEB-ítéletek 
végrehajtásának függőben lévő fokozott 
felügyeletéről szóló határozatában 
emlékeztetett arra, hogy ez az ügy a roma 
gyermekek szisztematikus téves diagnózisa 
miatti, a szellemi fogyatékossággal élő 
gyermekek számára fenntartott speciális 
iskolákba történő diszkriminatív 
áthelyezéséről és ottani 
felülreprezentáltságáról szól, és hogy az 
EJEB ítélkezési gyakorlata értelmében az 
államnak pozitív kötelezettsége van, hogy 
elkerülje a diszkriminatív gyakorlatok 
állandósulását; mivel a bizottság 
tudomásul vette a korszerűsített 
vizsgarendszer alkalmazását és az 
integrált oktatásban részesülő gyermekek 
számának folyamatos növekedését, és arra 
ösztönözte a magyar hatóságokat, hogy 
folytassák ezeket az intézkedéseket; mivel 

CU. mivel az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottsága 2021. szeptember 16-án a 
Horváth és Kiss kontra Magyarország 
ügyben hozott EJEB-ítéletek 
végrehajtásának függőben lévő fokozott 
felügyeletéről szóló határozatában 
emlékeztetett arra, hogy ez az ügy a roma 
gyermekek szisztematikus téves diagnózisa 
miatti, a szellemi fogyatékossággal élő 
gyermekek számára fenntartott speciális 
iskolákba történő diszkriminatív 
áthelyezéséről és ottani 
felülreprezentáltságáról szól, és hogy az 
EJEB ítélkezési gyakorlata értelmében az 
államnak pozitív kötelezettsége van, hogy 
elkerülje a diszkriminatív gyakorlatok 
állandósulását; mivel a bizottság 
határozottan ismételten felkérte a 
hatóságokat, hogy mutassanak be példákat 
a szakértői bizottságok megállapításaival 
szembeni közigazgatási és bírósági 
jogorvoslatok hatékonyságára, és 
egészítsék ki az e tekintetben szolgáltatott 
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a bizottság ismételten felkérte a 
hatóságokat, hogy szolgáltassanak 
példákat a közigazgatási és bírósági 
jogorvoslatok hatékonyságára, egészítsék 
ki az e tekintetben szolgáltatott statisztikai 
adatokat, és nyújtsanak további 
tájékoztatást az alapvető jogok biztosa 
előtt újonnan létrehozott eljárásról; mivel 
a bizottság megállapította, hogy egy 
esélyegyenlőségi szakértőnek a 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek tanulási képességeinek 
vizsgálatában való esetleges részvétele 
fontos biztosítékot jelent ebben a 
folyamatban;

statisztikai adatokat, sürgették a 
hatóságokat, hogy a roma gyermekek 
esetében benyújtott fellebbezések számát 
jelző, etnikailag lebontott adatokkal 
egészítsék ki a statisztikai információkat, 
és határozottan megismételték a 
hatóságok felkérését, hogy nyújtsanak 
további tájékoztatást az alapvető jogok 
biztosa előtt folyó bármely vonatkozó 
eljárásról;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/21

Módosítás 21
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
a PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
CV a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

CVa. mivel 2022. július 29-én a 
Parlament képviselőcsoportjainak vezetői 
nyilatkozatot fogadtak el, amelyben 
elítélték Orbán Viktor miniszterelnök 
nyíltan rasszista nyilatkozatait, amelyek 
szerint nem akarnak „vegyes fajú néppé” 
válni, és hangsúlyozták, hogy ezek a 
nyilatkozatok sértik az uniós 
szerződésekben is rögzített értékeinket;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/22

Módosítás 22
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
a PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
CZ preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

CZ. mivel a Bíróság a C-808/18. sz., 
Bizottság kontra Magyarország („Accueil 
des demandeurs de protection 
internationale”) ügyben 2020. december 
17-én hozott ítéletében kimondta, hogy 
Magyarország nem teljesítette a 
2008/115/EK, a 2013/32/EU és a 
2013/33/EU irányelvből eredő 
kötelezettségeit azáltal, hogy i) előírta, 
hogy harmadik országbeli állampolgároktól 
vagy hontalan személyek csak a röszkei és 
a tmpai tranzitzónáiban nyújthatnak be 
nemzetközi védelem iránti kérelmet, 
miközben drasztikusan korlátozta azon 
kérelmezők számát, akik naponta 
beléphetnek e tranzitzónákba; ii. a röszkei 
és tompai tranzitzónákban a nemzetközi 
védelmet kérelmezők szisztematikus fogva 
tartására szolgáló rendszert hozott létre; iii. 
lehetővé tette a területén illegálisan 
tartózkodó valamennyi harmadik 
országbeli állampolgár kitoloncolását a 
közösségi vívmányokban megállapított 

CZ. mivel a Bíróság a C-808/18. sz., 
Bizottság kontra Magyarország („Accueil 
des demandeurs de protection 
internationale”) ügyben 2020. december 
17-én hozott ítéletében kimondta, hogy 
Magyarország nem teljesítette a 
2008/115/EK, a 2013/32/EU és a 
2013/33/EU irányelvből eredő 
kötelezettségeit azáltal, hogy i) előírta, 
hogy harmadik országbeli állampolgároktól 
vagy hontalan személyek csak a röszkei és 
a tmpai tranzitzónáiban nyújthatnak be 
nemzetközi védelem iránti kérelmet, 
miközben drasztikusan korlátozta azon 
kérelmezők számát, akik naponta 
beléphetnek e tranzitzónákba; ii. a röszkei 
és tompai tranzitzónákban a nemzetközi 
védelmet kérelmezők szisztematikus fogva 
tartására szolgáló rendszert hozott létre; iii. 
lehetővé tette a területén illegálisan 
tartózkodó valamennyi harmadik 
országbeli állampolgár kitoloncolását a 
közösségi vívmányokban megállapított 
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eljárások és biztosítékok tiszteletben 
tartása nélkül; és iv) azáltal, hogy a 
2013/32 irányelv 46. cikke (5) 
bekezdésének hatálya alá tartozó 
nemzetközi védelmet kérelmezők területén 
maradásához való joguk gyakorlását az 
uniós joggal ellentétes feltételekhez köti; 
mivel 2021. január 27-én az Európai Határ- 
és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 
bejelentette, hogy az EUB döntése nyomán 
felfüggeszti magyarországi tevékenységét; 
mivel 2021. november 12-én a Bizottság 
úgy határozott, hogy Magyarországot 
illetően az EUB-hoz fordul, mert nem tett 
eleget az ítéletben foglaltaknak, és kérte, 
hogy az EUB rendelje el pénzbírságok 
megfizetését;

eljárások és biztosítékok tiszteletben 
tartása nélkül; és iv) azáltal, hogy a 
2013/32 irányelv 46. cikke (5) 
bekezdésének hatálya alá tartozó 
nemzetközi védelmet kérelmezők területén 
maradásához való joguk gyakorlását az 
uniós joggal ellentétes feltételekhez köti; 
mivel 2021. január 27-én az Európai Határ- 
és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 
bejelentette, hogy az EUB döntése nyomán 
felfüggeszti magyarországi tevékenységét; 
mivel 2021. november 12-én a Bizottság 
úgy határozott, hogy Magyarországot 
illetően az EUB-hoz fordul, mert nem tett 
eleget az ítéletben foglaltaknak, és kérte, 
hogy az EUB rendelje el pénzbírságok 
megfizetését (C-123/22. sz. ügy);

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/23

Módosítás 23
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabel Wiseler-Lima
a PPE képviselőcsoport nevében
Bettina Vollath
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
Malin Björk
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű 
kockázata
(2018/0902R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
DK a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

DKa. mivel az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottságának címzett, 2022. augusztus 
12-i beadványában az Európa Tanács 
emberi jogi biztosa jelezte, hogy 
Magyarországon gyakorlatilag 
lehetetlenné vált a menekültügyi 
eljáráshoz, valamint az érdemi és egyedi 
kockázatértékeléshez való hozzáférés a 
kormány által 2015 óta hozott egymást 
követő és egymást átfedő intézkedések 
miatt; mivel a potenciális 
menedékkérőktől megtagadják a jogszerű 
beutazást a területre, vagy – néhány 
kivételtől eltekintve – kötelesek elhagyni 
Magyarországot, és nemzetközi védelem 
iránti kérelem benyújtása előtt a 
nagykövetségi eljárás keretében előzetes 
szűrésen kell átesniük; mivel a 
menekültügyi rendszer fokozatos 
megszüntetését következetesen kísérte és 
táplálta a magyar kormány által 
elfogadott kemény bevándorlóellenes 
diskurzus, amely tovább rontja a 
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menekültek és menedékkérők befogadását 
és védelmét az országban;

Or. en


