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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

15.5.2017 B8-0295/5 

Módosítás  5 

Matteo Salvini 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0295/2017 

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

A magyarországi helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. sajnálatának ad hangot amiatt, 

hogy az elmúlt néhány év magyarországi 

fejleményei nyomán súlyosan romlott a 

jogállamiság, a demokrácia és az alapvető 

jogok helyzete, többek közt a 

véleménynyilvánítás szabadsága, a 

tudományos élet szabadsága, a 

migránsok, a menedékkérők és a 

menekültek emberi jogai, a gyülekezési és 

egyesülési szabadság, a civil szervezetek 

tevékenységének korlátozása és 

akadályozása, az egyenlő bánásmódhoz 

való jog, a kisebbségekhez tartozó 

személyek – köztük a romák, a zsidók és 

az LMBTI-személyek – jogai, a szociális 

jogok, az alkotmányos rendszer 

működése, az igazságszolgáltatás és egyéb 

intézmények függetlensége, valamint a 

korrupcióra és összeférhetetlenségre utaló 

számos aggasztó vád tekintetében, 

amelyek együttvéve rendszerszintű 

fenyegetést jelenthetnek a jogállamiságra 

nézve e tagállamban; úgy véli, hogy 

Magyarország az EU számára olyan 

vizsgát jelent, melynek során 

bizonyíthatja, hogy képes és hajlandó 

választ adni saját alapvető értékeinek 

valamely tagállam általi fenyegetésére és 

megsértésére; aggodalommal állapítja 

meg, hogy néhány más tagállamban a 

jogállamiság aláásása tekintetében a 

magyarországihoz hasonló, aggasztó 

2. maradéktalanul támogatja a 

magyar kormányt; 
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Or. en 
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15.5.2017 B8-0295/6 

Módosítás  6 

Matteo Salvini 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0295/2017 

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

A magyarországi helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. felhívja a magyar kormányt, hogy 

folytasson párbeszédet a Bizottsággal az 

ezen állásfoglalásban említett valamennyi 

kérdésben, különösen a migránsok, 

menedékkérők és menekültek emberi 

jogai, az egyesülés szabadsága, az oktatás 

és a tudományos kutatás szabadsága, a 

romák oktatáson belüli szegregációja és a 

várandós nők munkahelyi védelme 

tekintetében; megismétli, hogy ebben a 

párbeszédben mindkét félnek pártatlanul, 

bizonyítékokra alapozva és 

együttműködően kell részt vennie; felhívja 

a Bizottságot, hogy értékeléseiről 

tájékoztassa a Parlamentet; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy járjon 

el pártatlan módon, és tartsa tiszteletben a 

magyar kormányt, a magyar jogrendet és 

minden legitim demokratikus politikai 

kezdeményezést, többek között az „Állítsuk 

meg Brüsszelt!” nemzeti konzultációt; 

Or. en 

 

 


