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lovændringer, der er vedtaget i det ungarske parlament

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. glæder sig over, at det portugisiske 
formandskab har afholdt den første høring i 
henhold til artikel 7, stk. 1, om 
retsstatsprincippet i Ungarn siden 2019, 
samt erklæringerne fra 18 medlemsstater, 
der fordømmer loven; understreger 
imidlertid, at dialogen skal frembringe 
håndgribelige resultater i form af 
foranstaltninger med henblik på aktivt at 
tage fat på eksemplerne på forværring af 
de grundlæggende rettigheder i Ungarn; 
gentager sin opfordring til Rådet om at 
rette konkrete henstillinger til de Ungarn, 
som foreskrevet i artikel 7, stk. 1, i TEU, 
herunder en henstilling om at ophæve 
loven, og angive frister for gennemførelsen 
af disse henstillinger; opfordrer det 
slovenske formandskab til at afholde en 
høring om Ungarn i september 2021 og til 
at fastsætte en afstemning om 
henstillingerne så hurtigt som muligt; 
bemærker, at LGBTIQ-personers 
menneskerettigheder gradvist er blevet 
afviklet i løbet af de seneste år; 

8. bemærker, at det portugisiske 
formandskab endeligt har afholdt den 
første høring i henhold til artikel 7, stk. 1, 
om retsstatsprincippet i Ungarn siden 2019, 
samt erklæringerne fra 18 medlemsstater, 
der fordømmer loven; beklager, at der 
endnu en gang ikke blev vedtaget nogen 
konklusioner i form af konkrete 
henstillinger; gentager sin opfordring til 
Rådet om at rette konkrete henstillinger til 
de Ungarn, som foreskrevet i artikel 7, stk. 
1, i TEU, herunder en henstilling om at 
ophæve loven, og angive strenge frister for 
gennemførelsen af disse henstillinger; 
opfordrer det slovenske formandskab til at 
afholde en afstemning om henstillingerne 
i september 2021 med en frist for 
gennemførelse i december; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
indlede proceduren i henhold til artikel 7, 
stk. 2, i TEU, hvis disse henstillinger ikke 
gennemføres fuldt ud, således at der kan 
pålægges sanktioner, herunder 
suspension af Ungarns stemmeret i Rådet; 
bemærker, at LGBTIQ-personers 
menneskerettigheder gradvist er blevet 
afviklet i løbet af de seneste år;
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