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Amendement 1
Liesje Schreinemacher
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0412/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van 
de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vindt het verheugend dat het 
Portugese voorzitterschap de eerste 
hoorzitting sinds 2019 heeft gehouden in 
het kader van artikel 7, lid 1, over de 
rechtsstaat in Hongarije, en is ingenomen 
met de verklaringen van achttien lidstaten 
waarin de wet wordt veroordeeld; 
benadrukt echter dat de dialoog tastbare 
resultaten moet opleveren op het gebied 
van maatregelen om de uitingen van de 
verslechtering van de grondrechten in 
Hongarije actief aan te pakken; herhaalt 
zijn verzoek aan de Raad om, als vervolg 
op de hoorzittingen, concrete 
aanbevelingen te doen aan Hongarije, zoals 
bepaald in artikel 7, lid 1, VEU, waaronder 
een aanbeveling om de wet in te trekken, 
en termijnen vast te stellen voor de 
uitvoering van die aanbevelingen; verzoekt 
het Sloveense voorzitterschap in september 
2021 een hoorzitting over Hongarije te 
houden en zo spoedig mogelijk een 
stemming over de aanbevelingen in te 
plannen;   merkt op dat de mensenrechten 
van lhbtiq-personen de afgelopen jaren 
geleidelijk zijn uitgekleed;

8. merkt op dat het Portugese 
voorzitterschap eindelijk de eerste 
hoorzitting sinds 2019 heeft gehouden in 
het kader van artikel 7, lid 1, over de 
rechtsstaat in Hongarije, en is ingenomen 
met de verklaringen van achttien lidstaten 
waarin de wet wordt veroordeeld; betreurt 
het dat er opnieuw geen conclusies in de 
vorm van concrete aanbevelingen zijn 
aangenomen; herhaalt zijn verzoek aan de 
Raad om, als vervolg op de hoorzittingen, 
concrete aanbevelingen te doen aan 
Hongarije, zoals bepaald in artikel 7, lid 1, 
VEU, waaronder een aanbeveling om de 
wet in te trekken, en strikte termijnen vast 
te stellen voor de uitvoering van die 
aanbevelingen; verzoekt het Sloveense 
voorzitterschap in september 2021 een 
stemming over de aanbevelingen in te 
plannen met december als termijn voor de 
uitvoering daarvan; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de procedure 
overeenkomstig artikel 7, lid 2, VEU in te 
leiden indien deze aanbevelingen niet 
volledig worden uitgevoerd, zodat er 
sancties kunnen worden opgelegd, met 
inbegrip van de opschorting van het 
stemrecht van Hongarije in de Raad; 
merkt op dat de mensenrechten van lhbtiq-
personen de afgelopen jaren geleidelijk zijn 
uitgekleed;

Or. en
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