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5.9.2018 A8-0250/11 

Ændringsforslag  11 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungarn 

2017/2131(INL) 

Forslag til beslutning 

Betragtning E a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ea. som henviser til, at EU respekterer 

medlemsstaternes suverænitet, det 

nationale demokrati og 

nærhedsprincippet; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/12 

Ændringsforslag  12 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungarn 

2017/2131(INL) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. mener, at de kendsgerninger og 

tendenser, der er nævnt i bilaget til denne 

beslutning, set under ét udgør en 
systemisk trussel mod værdierne i artikel 2 

i TEU og udgør en klar fare for grov 

overtrædelse af disse værdier; 

2. mener, at der ikke er nogen 

systemisk trussel mod værdierne i artikel 2 

i TEU, og at der derfor ikke er nogen klar 

fare for overtrædelse af disse værdier; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/13 

Ændringsforslag  13 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungarn 

2017/2131(INL) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. noterer sig resultatet af 

parlamentsvalget i Ungarn den 8. april 

2018; fremhæver, at enhver ungarsk 

regering er ansvarlig for at fjerne faren 

for grov overtrædelse af værdierne i 

artikel 2 i TEU, selv om denne fare er en 

langvarig følge af politiske afgørelser, der 

er foreslået eller godkendt af tidligere 

regeringer; 

udgår 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/14 

Ændringsforslag  14 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungarn 

2017/2131(INL) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. forelægger derfor i 

overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i 

TEU Rådet dette begrundede forslag, 

hvormed Rådet opfordres til at fastslå, om 

der er en klar fare for, at Ungarn groft 

overtræder de værdier, der er nævnt i 

artikel 2 i TEU, og til at rette passende 

henstillinger til Ungarn; 

udgår 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/15 

Ændringsforslag  15 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungarn 

2017/2131(INL) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. pålægger sin formand at sende 

denne beslutning og det begrundede 

forslag til Rådets afgørelse i bilaget til 

Kommissionen, Rådet og 

medlemsstaternes regeringer og 

parlamenter. 

5. pålægger sin formand at sende 

denne beslutning til Kommissionen, Rådet 

og medlemsstaternes regeringer og 

parlamenter. 

Or. en 



 

AM\1162303DA.docx  PE624.068v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

5.9.2018 A8-0250/16 

Ændringsforslag  16 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungarn 

2017/2131(INL) 

Forslag til beslutning 

Betragtning E b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Eb.  der henviser til, at i henhold til 

artikel 4, stk. 2, i TEU skal Unionen 

respektere medlemsstaternes lighed 

overfor trakaterne samt deres nationale 

identitet, som den kommer til udtryk i 

deres grundlæggende politiske og 

forfatningsmæssige strukturer, herunder 

regionalt og lokalt selvstyre, og den skal 

respektere deres centrale statslige 

funktioner, herunder sikring af statens 

territoriale integritet, opretholdelse af lov 

og orden samt beskyttelse af den nationale 

sikkerhed. Navnlig forbliver den nationale 

sikkerhed den enkelte medlemsstats 

eneansvar; 

Or. en 

 

 


