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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.9.2018 A8-0250/11 

Τροπολογία  11 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Η κατάσταση στην Ουγγαρία 

2017/2131(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 

σέβεται την κυριαρχία των κρατών 

μελών, την εθνική δημοκρατία και την 

αρχή της επικουρικότητας· 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/12 

Τροπολογία  12 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Η κατάσταση στην Ουγγαρία 

2017/2131(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. πιστεύει ότι τα γεγονότα και οι 

τάσεις που καταγράφονται στο 

παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος, 

θεωρούμενα στο σύνολό τους, αποτελούν 

συστημικό κίνδυνο για τις αξίες του 

άρθρου 2 ΣΕΕ και συνιστούν σαφή 

κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών 

αυτών· 

2. πιστεύει ότι δεν υπάρχει 

συστημική απειλή για τις αξίες του 

άρθρου 2 ΣΕΕ και, κατά συνέπεια, δεν 

υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής 

παραβίασης των αξιών αυτών· 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/13 

Τροπολογία  13 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Η κατάσταση στην Ουγγαρία 

2017/2131(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επισημαίνει την έκβαση των 

βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, που 

πραγματοποιήθηκαν στις 8 Απριλίου 

2018· υπογραμμίζει το γεγονός ότι κάθε 

ουγγρική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για 

την εξάλειψη του κινδύνου σοβαρής 

παραβίασης των αξιών του άρθρου 2 

ΣΕΕ, ακόμη και αν ο κίνδυνος αυτός 

είναι διαρκής συνέπεια πολιτικών 

αποφάσεων που προτάθηκαν ή 

εγκρίθηκαν από προηγούμενες 

κυβερνήσεις· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.9.2018 A8-0250/14 

Τροπολογία  14 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Η κατάσταση στην Ουγγαρία 

2017/2131(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. καταθέτει, συνεπώς, σύμφωνα με 

το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ, την 

παρούσα αιτιολογημένη πρόταση στο 

Συμβούλιο και το καλεί να διαπιστώσει 

αν υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής 

παραβίασης των αξιών του άρθρου 2 

ΣΕΕ από την Ουγγαρία και να απευθύνει 

κατάλληλες συστάσεις στην Ουγγαρία στο 

πλαίσιο αυτό· 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/15 

Τροπολογία  15 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Η κατάσταση στην Ουγγαρία 

2017/2131(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 

διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την 

συνημμένη σε αυτό αιτιολογημένη 

πρόταση απόφασης του Συμβουλίου στην 

Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και 

στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 

κρατών μελών. 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 

διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην 

Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και 

στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 

κρατών μελών. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.9.2018 A8-0250/16 

Τροπολογία  16 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Η κατάσταση στην Ουγγαρία 

2017/2131(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Εβ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 

ΣΕΕ, η Ένωση σέβεται την ισότητα των 

κρατών μελών ενώπιον των Συνθηκών 

καθώς και την εθνική τους ταυτότητά 

που είναι συμφυής με τη θεμελιώδη 

πολιτική και συνταγματική τους δομή, 

στην οποία συμπεριλαμβάνεται η 

περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, 

και σέβεται επίσης τις ουσιώδεις 

λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε τις 

λειτουργίες που αποβλέπουν στη 

διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, 

τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και 

την προστασία της εθνικής ασφάλειας· 

ειδικότερα, η εθνική ασφάλεια παραμένει 

στην ευθύνη κάθε κράτους μέλους· 

Or. en 

 

 


