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15.5.2017 B8-0295/5 

Poprawka  5 

Matteo Salvini 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0295/2017 

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

Sytuacja na Węgrzech 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. ubolewa, że wydarzenia na 

Węgrzech doprowadziły w ostatnich 

latach do poważnego pogorszenia się 

sytuacji w zakresie praworządności, 

demokracji i praw podstawowych, m.in. 

wolności słowa, wolności nauki, praw 

człowieka przysługujących migrantom, 

osobom ubiegającym się o azyl i 

uchodźcom, wolności zrzeszania się i 

zgromadzeń, a także do ograniczeń i 

utrudnień w działalności organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, naruszania 

prawa do równego traktowania, praw 

osób należących do mniejszości, w tym 

Romów, Żydów i osób LGBTI, praw 

społecznych, funkcjonowania systemu 

konstytucyjnego, niezawisłości 

sądownictwa i innych instytucji, a także 

do wielu niepokojących zarzutów 

dotyczących korupcji i konfliktów 

interesów, co łącznie może być oznaką 

rodzącego się systemowego zagrożenia dla 

praworządności w tym państwie 

członkowskim; jest przekonany, że 

przypadek Węgier to dla UE sprawdzian 

zdolności i gotowości do reakcji na 

zagrożenia dla jej własnych wartości 

podstawowych i naruszanie ich przez 

jedno z państw członkowskich; z obawą 

zauważa, że rozwój wydarzeń w kilku 

innych państwach członkowskich 

niepokojąco przypomina naruszanie zasad 

2. w pełni popiera rząd węgierski; 
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praworządności na Węgrzech; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

15.5.2017 B8-0295/6 

Poprawka  6 

Matteo Salvini 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0295/2017 

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

Sytuacja na Węgrzech 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. apeluje do węgierskiego rządu o 

nawiązanie dialogu z Komisją we 

wszystkich sprawach wymienionych w 

niniejszej rezolucji, zwłaszcza w kwestii 

praw człowieka przynależnych 

migrantom, osobom ubiegającym się o 

azyl i uchodźcom, wolności zrzeszania się, 

wolności edukacji i badań naukowych, 

segregacji Romów w edukacji oraz 

ochrony kobiet w ciąży w miejscu pracy; 

przypomina, że obie strony powinny 

uczestniczyć w tym dialogu z 

zachowaniem bezstronności, w oparciu o 

dowody oraz w duchu współpracy; wzywa 

Komisję do informowania Parlamentu o 

przeprowadzonych ocenach; 

3. apeluje do Komisji o bezstronność i 

poszanowanie dla węgierskiego rządu, 

systemu prawnego i wszelkich 

demokratycznych inicjatyw politycznych, 

takich jak węgierskie konsultacje 

narodowe „Powstrzymajmy Brukselę”; 

Or. en 

 

 


