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WSKAZÓWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

– uwzględniając sprawozdanie grupy roboczej ONZ ds. dyskryminacji kobiet w prawie i 

w praktyce1 z dnia 27 maja 2016 r., 

– uwzględniając uzasadnione opinie Komisji Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w 

odniesieniu do prawa Unii dotyczącego równego traktowania kobiet i mężczyzn w 

zakresie zatrudnienia i pracy (dyrektywa 2006/54/WE w sprawie równego traktowania) 

oraz dyrektywy macierzyńskiej (dyrektywa Rady 92/85/EWG), 

A. mając na uwadze, że art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

stanowi, że równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych zasad Unii, która w 

związku z tym musi być również główną troską wszystkich państw członkowskich; 

B. mając na uwadze, że Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania państwa 

prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym równouprawnienia płci i 

praw osób należących do mniejszości, oraz mając na uwadze, że wartości te są 

powszechne i wspólne dla państw członkowskich (art. 2 TUE); 

C. mając na uwadze, że Węgry z wynikiem 50,8 pkt, tracąc od 2010 r. 1,6 pkt, zajmują 

przedostatnie miejsce w europejskim zestawieniu dotyczącym wskaźnika równości płci 

z 2017 r. opracowanym przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn; 

D. mając na uwadze, że istnieje uzasadnione oczekiwanie, by organizacje pozarządowe 

posiadały przejrzyste zaplecze finansowe; 

E. mając na uwadze, że Węgry zostały mocno skrytykowane przez liczne międzynarodowe 

organizacje praw człowieka ze względu na wrogie nastawienie w odniesieniu do praw 

człowieka oraz restrykcje nałożone na społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacje 

praw kobiet; mając na uwadze, że restrykcyjne przepisy i strategie polityczne, o których 

mowa poniżej, w znaczący sposób zaszkodziły organizacjom działającym na rzecz praw 

kobiet, które zapewniają ofiarom przemocy uwarunkowanej płcią i przemocy domowej 

jedyne w swoim rodzaju usługi, narażając te organizacje na pozbawienie ich korzyści 

podatkowych i innych; 

F. mając na uwadze, że Węgry należą do czołówki państw, z których pochodzą ofiary 

handlu ludźmi na terenie Unii; 

G. mając na uwadze, że chociaż na Węgrzech istnieje solidny krajowy system opieki 

zdrowotnej oraz publiczny system ubezpieczenia zdrowotnego, pomimo zaleceń wielu 

organów traktatowych ONZ koszty nowoczesnej antykoncepcji są całkowicie 

wyłączone z węgierskiego systemu opieki zdrowotnej, który nie oferuje jakiegokolwiek 

zwrotu kosztów metod antykoncepcji, co stanowi przeszkodę dla nowoczesnego 

planowania rodziny; mając na uwadze, że Węgry to jedno z nielicznych państw 

                                                 
1  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20027&LangID=E 
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członkowskich, w których do uzyskania wszelkich form antykoncepcji awaryjnej lub 

tabletki „dzień po” wymagana jest recepta, co jest niezgodne z zaleceniem Komisji z 

2015 r., zgodnie z którym środki antykoncepcyjne powinny być dostępne bez recepty; 

mając na uwadze, że migrantki nieposiadające dokumentów nie mogą uzyskać dostępu 

do jakiejkolwiek opieki zdrowotnej, z wyjątkiem opieki medycznej w nagłych 

przypadkach, przez co nie mogą korzystać z jakiejkolwiek opieki przedporodowej; 

mając na uwadze, że pomimo obaw Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, 

który wezwał rząd do zapewnienia dostępu do bezpiecznej aborcji bez konieczności 

poddawania kobiet obowiązkowemu poradnictwu i zachowania nieuzasadnionego pod 

względem medycznym okresu oczekiwania, wymogi te są wciąż stosowane, a aborcja 

medyczna jest nadal niedostępna, co utrudnia i stygmatyzuje dostęp kobiet do takich 

usług opieki zdrowotnej; 

H. mając na uwadze, że zapisana w węgierskiej konstytucji definicja rodziny jako „relacji 

małżeńskiej oraz relacji partnerów z dziećmi” jest przestarzała i oparta na 

konserwatywnych przekonaniach; mając na uwadze zakaz zawierania małżeństw osób 

tej samej płci w tym kraju; mając na uwadze, że niemal 70 % respondentów badania 

ankietowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej dotyczącego osób LGBT 

przeprowadzonego w 2014 r. unika określonych lokali lub miejsc ze strachu przed 

nękaniem lub napaścią ze względu na swój status osoby LGBTI; 

I. mając na uwadze, że spośród 47 członków Rady Europy dotychczas 30 ratyfikowało 

konwencję stambulską, a kolejnych 15 członków, w tym Węgry, podpisało konwencję, 

lecz wciąż nie dokonało jej ratyfikacji; mając na uwadze, że od lutego 2017 r. na 

Węgrzech nie poczyniono postępów w procesie ratyfikacji konwencji; mając na 

uwadze, że mimo ustanowienia w 2013 r. przepisów penalizujących przemoc domową 

ich wdrożenie jest problematyczne, a definicja przemocy domowej nie obejmuje 

przemocy seksualnej; mając na uwadze, że Węgry nie posiadają ponadto kompleksowej 

strategii ani planu działania w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec 

kobiet; mając na uwadze, że najnowsze badanie przeprowadzone przez Agencję Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej dowodzi powszechnego stosowania przemocy ze 

względu na płeć: według danych pozyskanych w 2015 r. przez Europejski Instytut ds. 

Równości Kobiet i Mężczyzn 27,7 % kobiet na Węgrzech doświadczyło przemocy 

fizycznej, seksualnej lub obu form tej przemocy jednocześnie od 15 roku życia, co 

najmniej 50 kobiet ginie każdego roku z ręki krewnego lub partnera, a setki tysięcy 

kobiet regularnie pada ofiarami nadużyć w rodzinie; mając na uwadze, że według 

organizacji praw kobiet w 95 % przypadków przemocy sprawcą jest mężczyzna, a 

ofiarą kobieta lub dziewczynka; mając na uwadze, że wiele kobiet niechętnie zgłasza 

przypadki nadużyć w obliczu atmosfery wrogości panującej w komisariatach i sądach; 

mając na uwadze, że funkcjonariusze organów ścigania i pracownicy wymiaru 

sprawiedliwości są w dużej mierze nieskuteczni w ściganiu i karaniu sprawców 

nadużyć, co dodatkowo zniechęca ofiary przemocy do zgłaszania takich przypadków i 

pogłębia brak zaufania do władz; mając na uwadze kulturę obwiniania ofiary panującą 

zarówno wśród władz, jak i w kręgach społecznych; 

J. mając na uwadze, że w uwagach końcowych Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji 

Kobiet z 2013 r. wezwano Węgry m.in. do tego, by dokonały przeglądu polityki 

dotyczącej rodziny i równouprawnienia płci w celu zapewnienia, aby ta pierwsza nie 

ograniczała kobietom możliwości pełnego korzystania z prawa do niedyskryminacji i 
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równości, by zagwarantowały ofiarom nakładających się form dyskryminacji 

odpowiednie środki odwoławcze oraz by systematycznie dokonywały ocen wpływu 

obecnych i proponowanych przepisów w aspekcie płci, aby zapewnić, że wprowadzenie 

nowych ram ustawodawczych nie będzie stanowić kroku wstecz; mając na uwadze, że 

zalecenia te nie zostały dotychczas odpowiednio wdrożone przez żaden rząd; mając na 

uwadze, że nie opracowano żadnego planu wdrożenia tych zaleceń; 

K. mając na uwadze, że szkodliwe stereotypy dotyczące płci i domniemania dotyczące roli 

kobiety w społeczeństwie są powszechne w węgierskim społeczeństwie, włączając w to 

dyskryminację na tle płci; mając na uwadze, że rząd Węgier stosuje regresywne 

podejście do aspektów płci i promuje „uwzględnianie aspektu rodziny” – zamiast 

uwzględniania aspektu płci – w kontekście pożądanego wzrostu demograficznego, a 

także błędnie interpretuje i wykorzystuje pojęcia „płci społeczno-kulturowej” i 

„równouprawnienia płci”; 

L. mając na uwadze istotny wzrost stopy zatrudnienia kobiet na Węgrzech w odniesieniu 

do poziomu z 2010 r.; 

1. zwraca uwagę na wysiłki podejmowane w ostatnich latach mające na celu zapewnienie 

łatwiejszego godzenia życia zawodowego z prywatnym; przypomina przedstawiony 

przez Komisję w kwietniu 2017 r. wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie równowagi 

między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów1 i zachęca rząd 

Węgier do przyczynienia się do jego szybkiego przyjęcia; 

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w latach 2010–2016 liczba dostępnych miejsc w 

przedszkolach zwiększyła się o około 23 %, a w 2017 r. Węgry wprowadziły nowy, 

bardziej elastyczny system opieki przedszkolnej, lepiej dostosowany do lokalnych 

warunków i pomagający kobietom w powrocie na rynek pracy; 

3. ubolewa jednak, że Węgry wciąż nie osiągnęły unijnych celów z Barcelony, i wzywa 

węgierski rząd do nadania im priorytetu oraz dostosowania swojej polityki rodzinnej do 

członków społeczeństwa znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji; 

4. ubolewa, że dokonano nowej interpretacji polityki na rzecz równości płci oraz 

zawężenia jej do polityki rodzinnej; ponownie zwraca uwagę na krajową strategię na 

rzecz promowania równości społecznej kobiet i mężczyzn (cele na lata 2010–2021), 

której Węgry jeszcze nie wdrożyły; zauważa, że błędna interpretacja pojęcia płci 

społeczno-kulturowej zdominowała dyskurs publiczny na Węgrzech i potępia taką 

celowo wprowadzającą w błąd interpretację pojęć płci społeczno-kulturowej i 

równouprawnienia płci; podkreśla, że celem polityki równości płci we wszystkich 

obszarach społecznych musi być zapewnienie, by nikt nie był dyskryminowany ze 

względu na płeć, by bronione były prawa każdego obywatela oraz zagwarantowany był 

oparty na zasadzie równości udział kobiet i mężczyzn na wszystkich poziomach życia 

społecznego; wzywa w związku z tym, by powrócić do koncepcji uwzględniania 

aspektu płci jako narzędzia do analizy i kształtowania polityki oraz wdrożyć krajową 

strategię obejmującą te cele we wszystkich obszarach; wzywa rząd Węgier do 

bezzwłocznego wdrożenia wydanych w 2013 r. zaleceń Komitetu ds. Likwidacji 

Dyskryminacji Kobiet oraz do opracowania i zaktualizowania krajowej strategii na 

                                                 
1 COM(2017)0253. 
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rzecz promowania równości społecznej kobiet i mężczyzn, której realizacja utkwiła w 

martwym punkcie, lub do zastąpienia jej nową strategią na rzecz równouprawnienia płci 

z zapewnieniem konkretnych terminów realizacji i odpowiedzialnych podmiotów, a 

także mechanizmów finansowania i monitorowania w celu jej skutecznego wdrożenia, 

prowadząc jednocześnie konsultacje z organizacjami działającymi w dziedzinie praw 

kobiet na wszystkich etapach tego procesu; 

5. wyraża ubolewanie z powodu wąskiej definicji rodziny dyskryminującej konkubentów i 

związki osób tej samej płci; przypomina Węgrom o zakazie dyskryminacji na tle 

orientacji seksualnej; 

6. podkreśla znaczenie wzmocnienia pozycji kobiet, w szczególności w odniesieniu do ich 

praw politycznych, ekonomicznych i społecznych, jako warunku wstępnego dla 

osiągnięcia środowiska umożliwiającego rozkwit rodzin; 

7. wyraża ubolewanie z powodu bardzo niskiej liczby kobiet uczestniczących w 

podejmowaniu decyzji politycznych oraz że dotychczas kobiety stanowiły jedynie 10 % 

posłów do węgierskiego parlamentu, co stanowi najniższy odsetek wśród wszystkich 

państw UE, a w rządzie tego kraju nie ma ani jednej kobiety na stanowisku ministra; 

podkreśla, że dla prawidłowego funkcjonowania demokracji konieczne jest równe 

uczestnictwo kobiet w podejmowaniu decyzji politycznych; przypomina o zaleceniach 

Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet i OBWE dotyczących wdrożenia 

ustanowionych prawnie parytetów w ramach wyborów krajowych; podkreśla, że partie 

polityczne powinny świecić przykładem, jeśli chodzi o równość szans i równowagę 

płci, i powinny wprowadzić skuteczne środki prawne, aby zwiększyć udział kobiet w 

życiu politycznym i procesie decyzyjnym; wskazuje, że lepsza równowaga między 

życiem zawodowym i rodzinnym oraz wspólna odpowiedzialność rodzicielska stanowią 

istotne kroki w kierunku zwiększenia reprezentacji kobiet w procesie podejmowania 

decyzji politycznych na wszystkich szczeblach; 

8. zauważa, że obecna stopa zatrudnienia kobiet wynosi 61,2 %, a największa poprawa 

sytuacji w zakresie zatrudnienia kobiet widoczna jest w grupie kobiet wychowujących 

dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na pozytywne środki wprowadzone przez rząd 

Węgier od 2010 r. mające na celu pomoc rodzinom i kobietom z dziećmi, m.in. dodatek 

na rzecz opieki nad dziećmi oraz nowy system opieki nad dziećmi w ciągu dnia; 

9. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że od 2010 r. rząd Węgier przyjął wiele środków 

socjalnych, środków w dziedzinie włączenia społecznego, polityki rodzinnej, polityki 

zdrowotnej i edukacji, skierowanych m.in. do społeczności romskiej, takich jak 

program zdrowia matki i dziecka przeznaczony dla społeczności romskiej, szkolenie 

romskich opiekunów zdrowotnych, szkolenie romskich pracowników służby zdrowia 

oraz programy na rzecz wczesnego rozwoju dziecka; zachęca węgierski rząd do 

dalszego wdrażania tych polityk i środków oraz do jak najszybszego przedstawienia 

dowodów dotyczących ich wpływu na kobiety romskie;  

10. wyraża zaniepokojenie wobec kurczącej się przestrzeni przewidzianej dla organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego oraz prób kontroli organizacji pozarządowych poprzez 

ograniczanie ich zdolności do prowadzenia legalnej działalności; niepokoi się wpływem 

węgierskiej ustawy o przejrzystości organizacji otrzymujących zagraniczne fundusze na 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które otrzymują fundusze z UE, EOG i 
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państw trzecich, a także wprowadzeniem tzw. pakietu legislacyjnego „Stop Soros”; 

podkreśla, że takie działania mają negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji 

pozarządowych, w tym wielu organizacji działających na rzecz praw kobiet, osób 

LGBTI, osób niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych i religijnych, migrantów, 

uchodźców, osób ubiegających się o azyl oraz innych grup znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji, co ma zasadnicze znaczenie dla ochrony podstawowych praw 

człowieka oraz funkcjonowania i postępu społecznego, ponieważ organizacje te 

świadczą usługi, zwiększają świadomość społeczną i zawodową oraz budują zdolności, 

jak również zabiegają o zmiany prawne i polityczne na rzecz zwiększenia 

równouprawnienia płci i przyczyniają się do takich zmian; z zaniepokojeniem zwraca 

uwagę na nastrój społeczny wynikający z polityki ostatnich lat oraz potępia nieufność i 

wrogość, z którymi wiele obrończyń praw kobiet i kobiet ze środowisk naukowych 

musi się zmagać ze względu na swoje zaangażowanie; wzywa rząd Węgier do 

promowania i zwiększania demokracji oraz praw człowieka, jak również do zniesienia 

przepisów stygmatyzujących organizacje wykorzystujące środki finansowe pochodzące 

ze źródeł zagranicznych; zachęca rząd, aby zamiast tego wykorzystał wiedzę fachową i 

doświadczenia organizacji działających na rzecz praw kobiet przy planowaniu i 

wdrażaniu środków ustawodawczych i politycznych w dziedzinie równouprawnienia 

płci i praw kobiet, a także do właściwego wykorzystania istniejących forów 

konsultacyjnych dotyczących tej kwestii; 

11. proponuje ustanowienie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji w celu 

wzmocnienia wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych 

działających na rzecz demokracji i praw człowieka, który byłby zarządzany przez 

Komisję z myślą o wzmocnieniu podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, takich jak 

organizacje działające na rzecz praw dziewcząt i kobiet; 

12. ubolewa, że sytuacja na Węgrzech doprowadziła do poważnego pogorszenia zasad 

praworządności w ciągu kilku ostatnich lat, i wskazuje, że bez praworządności żadne 

prawa nie mogą być dostatecznie zagwarantowane w sposób niedyskryminacyjny w 

odniesieniu do kobiet, w tym kobiet należących do mniejszości, takich jak społeczność 

romska, migranci czy kobiety LBT; 

13. jest zaniepokojony wrogą atmosferą wobec migrantów i uchodźców na Węgrzech; 

potępia mowę nienawiści ze strony urzędników państwowych i przedstawicieli rządu; 

wzywa rząd Węgier do zapewnienia wzmocnienia praw człowieka w odniesieniu do 

migrantów i uchodźców;  

14. przypomina, że przemoc wobec kobiet na Węgrzech, podobnie jak we wszystkich 

pozostałych państwach członkowskich, stanowi trwałe strukturalne naruszanie praw 

człowieka; wzywa rząd Węgier do jak najszybszego ratyfikowania konwencji 

stambulskiej bez ograniczeń oraz do zobowiązania się do włączenia postanowień 

konwencji do przepisów krajowych jako istotnego kroku w kierunku zmiany kulturowej 

normy przemocy domowej oraz ochrony kobiet i dziewcząt będących ofiarami 

przemocy; potępia fakt, że przemoc domowa na Węgrzech jest traktowana jako 

przestępstwo dopiero po dwóch incydentach; apeluje o kontynuację finansowania 

instytucji udzielających informacji, porad i pomocy, tak aby można było zapewnić 

kobietom skuteczną ochronę i bezpieczeństwo; wzywa Komisję do kontynuowania 

dialogu z rządem Węgier we współpracy z Radą Europy oraz do rozwiania wątpliwości 
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tego kraju, w szczególności wyjaśnienia mylących interpretacji konwencji stambulskiej 

w zakresie definicji przemocy ze względu na płeć oraz definicji płci społeczno-

kulturowej zawartych w art. 3 lit. c) i d), co uniemożliwia obecnie kompleksowe 

podejście do konwencji, zgodnie z uwagami ogólnymi Komisarza Praw Człowieka 

Rady Europy; 

15. wzywa rząd Węgier do zmiany kodeksu karnego tak, aby definicja przemocy domowej 

obejmowała wszelkie akty przemocy fizycznej, w tym uszkodzenie ciała, obrażenia 

ciała lub napaść, przemoc na tle seksualnym, uporczywe nękanie i napastowanie, 

wzbudzanie strachu związanego z nieuchronnym uszkodzeniem ciała, obrażenia ciała 

lub napaść, a także przymusową kontrolę, w tym przemoc psychologiczną i 

ekonomiczną stanowiącą element wzorca dominacji przez zastraszanie, izolowanie, 

poniżanie i pozbawianie środków, a także napaść fizyczną; apeluje ponadto do rządu 

Węgier o zmianę ustawy w sprawie zakazu zbliżania się, by rozszerzyć zakres ofiar 

przemocy domowej tak, aby uwzględnić i chronić wszystkie jej ofiary, w tym osoby 

niezamieszkujące ze sprawcą nadużyć i nieposiadające z nim potomstwa lub osoby 

nieuznawane za krewnych (np. partnerów), a także aby rozszerzyć okres zakazu 

kontaktu na tak długo, jak będzie to konieczne; wzywa także węgierski rząd do zmiany 

przepisów proceduralnych, aby zapewnić uznanie przemocy domowej za przestępstwo 

podlegające ściganiu z oskarżenia publicznego oraz karze; 

16. zdecydowanie zaleca szkolenie funkcjonariuszy organów ścigania oraz pracowników 

wymiaru sprawiedliwości w zakresie standardów najlepszych praktyk podczas 

reagowania na przypadki przemocy domowej, we współpracy z organizacjami 

wspierającymi ofiary oraz zgodnie z międzynarodowymi normami w dziedzinie praw 

człowieka; zdecydowanie zaleca także zapewnienie odpowiednich szkoleń, zwrócenie 

należytej uwagi na rolę pracowników służby zdrowia w zakresie zapobiegania 

przemocy w rodzinie i reagowania na takie przypadki, a także zwiększenie potencjału 

personelu opieki zdrowotnej w tym zakresie; 

17. uznaje wysiłki podjęte w dziedzinie przepisów dotyczących zwalczania handlu ludźmi i 

zachęca rząd do kontynuowania i udoskonalenia gromadzenia danych, usprawnienia 

usług świadczonych na rzecz ofiar handlu ludźmi oraz rozwiązania problemu popytu 

poprzez penalizację nabywania usług od ofiar handlu ludźmi, w tym usług seksualnych; 

18. podkreśla znaczenie prawa kobiet do samostanowienia i, w tym kontekście, 

przestrzegania ich praw seksualnych i reprodukcyjnych, w tym w odniesieniu do 

dostępu do szybkiej opieki aborcyjnej przez zapewnienie łatwo dostępnej antykoncepcji 

awaryjnej, oraz przestrzegania praw pacjentów do bezpiecznych, wolnych od przemocy 

i skoncentrowanych na kobietach porodów; wzywa rząd Węgier do zapewnienia 

dostępu do przystępnych pod względem kosztów metod antykoncepcyjnych przez pełne 

lub częściowe pokrycie kosztów nowoczesnych metod antykoncepcji w ramach 

publicznego systemu ubezpieczenia zdrowotnego oraz do zwiększenia dostępu do 

antykoncepcji awaryjnej przez zniesienie wymogu posiadania recepty; wzywa rząd 

Węgier do zniesienia barier w zakresie dostępu do bezpiecznych usług w dziedzinie 

aborcji, w tym niedostępności aborcji medycznej, tendencyjnego poradnictwa i 

wymogów w zakresie obowiązkowego okresu oczekiwania; 

19. zdecydowanie potępia w tym kontekście złe traktowanie i dyskryminację 
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przedstawicieli mniejszości, zwłaszcza kobiet romskich, w dziedzinach takich jak 

dostęp do opieki zdrowotnej; zwraca uwagę na ujawnione przypadki przymusowej 

sterylizacji, które stanowią niemożliwe do zaakceptowania naruszenie praw człowieka 

w stosunku do poddanych temu zabiegowi kobiet; potępia szczególnie dotkliwe 

ograniczenia dla migrantek nieposiadających dokumentów, które są pozbawione 

wszelkiego dostępu do opieki zdrowotnej innej niż opieka medyczna w nagłych 

przypadkach; 

20. docenia, że w ramach programów uruchomionych w celu wspierania edukacji i 

zatrudnienia kobiet romskich oferowane będą szkolenia opiekunów społecznych, 

pielęgniarek oraz pracowników opieki społecznej w instytucjach opieki społecznej, 

opieki nad dziećmi, ochrony dzieci oraz w instytucjach edukacyjnych oraz że 

organizacje i fundacje kościelne i państwowe będą otrzymywać wsparcie na rzecz 

zatrudnienia kobiet romskich; wzywa rząd Węgier do przekazania informacji i danych 

liczbowych na temat konkretnego wpływu tych programów; 

21. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie Prezydenckiej Komisji na rzecz Karier 

Naukowych Kobiet w ramach Węgierskiej Akademii Nauk, której celem jest 

zwiększenie odsetka kobiet wśród profesorów i doktorów Węgierskiej Akademii Nauk 

oraz zwiększenie zainteresowania dziewcząt kształceniem w dziedzinie nauk 

przyrodniczych; 

22. potępia ataki wymierzone w bezpłatne nauczanie i badania naukowe, w szczególności 

badania dotyczące problematyki płci, które mają na celu analizę stosunków władzy, 

dyskryminacji i proporcji płci w społeczeństwie oraz znalezienia rozwiązania kwestii 

nierówności i które stały się celem kampanii oczerniających; wzywa do pełnego 

przywrócenia i zabezpieczenia podstawowej demokratycznej zasady swobody 

edukacyjnej; 

23. podkreśla znaczenie wychowania i kształcenia wolnego od uprzedzeń i stereotypów; 

apeluje o uwzględnienie tej kwestii przy obecnym opracowywaniu nowego krajowego 

programu nauczania, aby zagwarantować przyszłe kształcenie bez stereotypizacji i 

dyskredytowania dziewcząt i kobiet, lecz także chłopców i mężczyzn; 

24. wyraża zaniepokojenie coraz bardziej rozpowszechnionym w polityce ostatnich lat oraz 

w związanej z nią retoryce i symbolice wizerunkiem kobiety w społeczeństwie, który 

redukuje ją do roli matki i darzy ją szacunkiem tylko w tej roli; zwraca uwagę na fakt, 

że zmniejsza to możliwości rozwoju i decydowania zarówno w przypadku kobiet, jak i 

mężczyzn oraz ogranicza prawa kobiet; 

25. podkreśla, że prawa kobiet i równouprawnienie są kluczowymi elementami wspólnych, 

podstawowych wartości europejskich; ubolewa nad postępującym odchodzeniem 

Węgier od tych wartości i idącą z tym w parze izolacją kraju; 

26. uważa, że aktualna sytuacja na Węgrzech stanowi wyraźne ryzyko poważnego 

naruszenia wartości, o których mowa w art. 2 TUE, i uzasadnia wszczęcie procedury 

określonej w art. 7 ust. 1 TUE. 

  



 

PE619.174v02-00 10/11 AD\1153147PL.docx 

PL 

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII 
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 15.5.2018    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

18 

5 

3 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna 

Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 

Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, 

Marijana Petir, Pina Picierno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Anna 

Záborská, Maria Gabriela Zoană 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Mylène Troszczynski, Julie Ward 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

José Blanco López, Benedek Jávor, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, 

Julia Reda, Barbara Spinelli 

 
  



 

AD\1153147PL.docx 11/11 PE619.174v02-00 

 PL 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
OPINIODAWCZEJ 

18 + 

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Ulrike Müller 

GUE/NGL Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

PPE Anna Maria Corazza Bildt 

S&D José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, 

Pina Picierno, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană 

VERTS/ALE Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Julia Reda 

 

5 - 

ECR Arne Gericke 

ENF Mylène Troszczynski 

NI Krisztina Morvai 

PPE Marijana Petir, Anna Záborská 

 

3 0 

PPE Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elissavet 

Vozemberg-Vrionidi 

 

Objaśnienie używanych znaków: 

+ : in favour 

- : przeciw 

0 : wstrzymało się 

 

 

 


