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BG Единство в многообразието BG 

15.5.2017 B8-0295/5 

Изменение  5 

Матео Салвини 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0295/2017 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Положението в Унгария 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. изразява съжаление, че 

събитията в Унгария доведоха до 

сериозно влошаване на положението с 

принципите на правовата държава, 

демокрацията и основните права през 

последните години, наред с другото, 

свободата на изразяване, 

академичната свобода, човешките 

права на мигрантите, търсещите 

убежище лица и бежанците, 

свободата на събранията и 

сдруженията, ограниченията и 

пречките пред дейността на 

организациите на гражданското 

общество, правото на равно 

третиране, правата на лицата, 

принадлежащи към малцинства, в 

т.ч. ромите, евреите и ЛГБТИ, 

социалните права, функционирането 

на конституционната система, 

независимостта на съдебната 

система и на други институции, 

както и много тревожни сигнали за 

корупция и конфликти на интереси, 

които, взети заедно, могат да 

представляват нововъзникваща 

системна заплаха за принципите на 

правовата държава в тази държава 

членка; счита, че Унгария подлага на 

изпитание способността и 

готовността на ЕС да реагира на 

заплахи и нарушения от страна на 

държава членка спрямо 

2. напълно подкрепя унгарското 

правителство; 



 

AM\1126017BG.docx  PE603.750v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

основополагащите ценности на 

Съюза; отбелязва със загриженост, че 

развоят на събитията в някои други 

държави членки свидетелства за 

тревожни признаци на застрашаване 

на принципите на правовата държава 

като в Унгария; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0295/6 

Изменение  6 

Матео Салвини 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0295/2017 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Положението в Унгария 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. призовава унгарското 

правителство да започне диалог с 

Комисията по всички въпроси, 

посочени в настоящата резолюция, и 

по-конкретно човешките права на 

мигрантите, търсещите убежище 

лица и бежанците, свободата на 

сдружаване, свободата на образование 

и академични изследвания, 

сегрегацията на ромите в областта 

на образованието и закрилата на 

работещите бременни жени; отново 

заявява, че и двете страни следва да 

участват в такъв диалог по 

безпристрастен и основан на 

доказателства и сътрудничество 

начин; призовава Комисията да 

информира Парламента за своите 

оценки; 

3. призовава Комисията да бъде 

безпристрастна и да зачита 

унгарското правителство, унгарската 

законодателна система и всякакъв 

вид легитимни демократични 

политически инициативи, като  

например националното допитване в 

Унгария под надслов „Да спрем 

Брюксел“; 

Or. en 

 

 


