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5.9.2018 A8-0250/11 

Pozměňovací návrh  11 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situace v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že Unie 

respektuje svrchovanost členských států, 

vnitrostátní demokracii a zásadu 

subsidiarity; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/12 

Pozměňovací návrh  12 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situace v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. je přesvědčen, že skutečnosti 

a tendence uvedené v příloze tohoto 

usnesení společně představují systémové 

ohrožení hodnot uvedených v článku 2 

SEU a znamenají zřejmé nebezpečí jejich 

závažného porušení; 

2. je přesvědčen, že neexistuje žádné 

systémové ohrožení hodnot uvedených v 

článku 2 SEU, a tedy žádné zřejmé 

nebezpečí jejich závažného porušení; 

 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/13 

Pozměňovací návrh  13 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situace v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí výsledek 

parlamentních voleb v Maďarsku, které 

se konaly dne 8. dubna 2018; zdůrazňuje 

skutečnost, že každá maďarská vláda je 

odpovědná za odstranění nebezpečí 

závažného porušení hodnot uvedených v 

článku 2 Smlouvy o EU, i když je toto 

nebezpečí trvalým důsledkem politických 

rozhodnutí navržených nebo schválených 

předchozími vládami; 

vypouští se 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/14 

Pozměňovací návrh  14 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situace v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. proto v souladu s čl. 7 odst. 1 SEU 

předkládá Radě tento odůvodněný návrh 

a vyzývá ji, aby rozhodla, že existuje 

zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně 

poruší hodnoty uvedené v článku 2 SEU, 

a aby Maďarsku v tomto ohledu podala 

vhodná doporučení; 

vypouští se 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/15 

Pozměňovací návrh  15 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situace v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. pověřuje svého předsedu, aby toto 

usnesení a k němu připojený odůvodněný 

návrh rozhodnutí Rady předal Komisi a 

Radě a vládám a parlamentům členských 

států. 

5. pověřuje svého předsedu, aby toto 

usnesení předal Komisi a Radě a vládám a 

parlamentům členských států. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/16 

Pozměňovací návrh  16 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situace v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Eb.  vzhledem k tomu, že jak je 

uvedeno v čl. 4 odst. 2 Smlouvy 

o Evropské unii, Unie ctí rovnost 

členských států před Smlouvami a jejich 

národní identitu, která spočívá v jejich 

základních politických a ústavních 

systémech, včetně regionální a místní 

samosprávy, a respektuje základní funkce 

státu, zejména ty, které souvisejí se 

zajištěním územní celistvosti, udržením 

veřejného pořádku a ochranou národní 

bezpečnosti; zejména národní bezpečnost 

zůstává výhradní odpovědností každého 

členského státu; 

Or. en 

 

 


