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5.9.2018 A8-0250/11 

Amendamentul  11 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situația din Ungaria 

2017/2131(INL) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ea. întrucât Uniunea respectă 

suveranitatea statelor membre, 

democrația națională și principiul 

subsidiarității; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/12 

Amendamentul  12 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situația din Ungaria 

2017/2131(INL) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. consideră că faptele și tendințele 

menționate în anexa la prezenta rezoluție, 

luate împreună, reprezintă o amenințare 

sistemică la adresa valorilor menționate la 

articolul 2 din TUE și constituie un risc 

clar de încălcare gravă a acestora; 

2. consideră că nu există nicio 

amenințare sistemică la adresa valorilor 

menționate la articolul 2 din TUE, și, în 

consecință, niciun risc clar de încălcare 

gravă a acestora; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/13 

Amendamentul  13 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situația din Ungaria 

2017/2131(INL) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de rezultatul alegerilor 

parlamentare din Ungaria, care au avut 

loc la 8 aprilie 2018; subliniază faptul că 

guvernul ungar este responsabil de 

eliminarea riscului de încălcare gravă a 

valorilor menționate la articolul 2 din 

TUE, chiar și în cazul în care acest risc 

este o consecință de lungă durată a unor 

decizii politice propuse sau aprobate de 

guvernele anterioare; 

eliminat 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/14 

Amendamentul  14 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situația din Ungaria 

2017/2131(INL) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. având în vedere cele de mai sus și 

în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) 

din TUE, înaintează prezenta propunere 

motivată Consiliului, invitându-l să 

stabilească dacă există un risc clar de 

încălcare gravă, de către Ungaria, a 

valorilor prevăzute la articolul 2 din TUE, 

și să adreseze recomandări 

corespunzătoare Ungariei în această 

privință; 

eliminat 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/15 

Amendamentul  15 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situația din Ungaria 

2017/2131(INL) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. încredințează Președintelui sarcina 

de a transmite prezenta rezoluție și 

propunerea motivată de decizie a 

Consiliului anexată, Comisiei și 

Consiliului, precum și guvernelor și 

parlamentelor statelor membre. 

5. încredințează Președintelui sarcina 

de a transmite prezenta rezoluție Comisiei 

și Consiliului, precum și guvernelor și 

parlamentelor statelor membre. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/16 

Amendamentul  16 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situația din Ungaria 

2017/2131(INL) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Eb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Eb.  întrucât, în conformitate cu 

articolul 4 alineatul (2) din TUE, 

Uniunea trebuie să respecte egalitatea 

statelor membre în raport cu tratatele, 

precum și identitatea lor națională, 

inerentă structurilor lor fundamentale 

politice și constituționale, în ceea ce 

privește autonomia locală și regională, și 

trebuie să respecte funcțiile esențiale ale 

statului și, în special, pe cele care au ca 

obiect asigurarea integrității sale 

teritoriale, menținerea ordinii publice și 

apărarea securității naționale; în special, 

securitatea națională rămâne 

responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat 

membru; 

Or. en 

 

 


