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Alteração 5
Matteo Salvini
em nome do Grupo ENF
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Proposta de resolução
N.º 2
Proposta de resolução

Alteração

2. Lamenta que os desenvolvimentos ao
longo dos últimos anos na Hungria tenham
provocado uma deterioração grave da
situação do Estado de direito, da democracia
e dos direitos fundamentais, nomeadamente a
liberdade de expressão, a liberdade de
educação, os direitos humanos dos
migrantes, requerentes de asilo e refugiados,
a liberdade de reunião e de associação, as
restrições e os entraves às atividades de
organizações da sociedade civil, o direito à
igualdade de tratamento, os direitos das
pessoas pertencentes a minorias, em
particular os Roma, os judeus e a
comunidade LGBTI, os direitos sociais, o
funcionamento do sistema constitucional, a
independência do poder judicial e de outras
instituições e muitas outras alegações de
corrupção e conflitos de interesses, que,
considerados no seu conjunto, poderiam
representar o surgimento de uma ameaça
sistémica ao Estado de direito nesse EstadoMembro; considera que a Hungria é um teste
para a UE demonstrar a sua capacidade e
empenho em reagir a ameaças e casos de
violação dos seus próprios valores
fundamentais por um Estado-Membro;
observa, com preocupação, que há
desenvolvimentos noutros Estados-Membros
que mostram sinais preocupantes de uma
neutralização semelhante do Estado de
direito;

2.

Apoia plenamente o Governo húngaro;
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N.º 3
Proposta de resolução

Alteração

3.
Solicita ao Governo húngaro que
inicie um diálogo com a Comissão sobre
todas as questões mencionadas na
presente resolução, em particular os
direitos humanos dos migrantes,
requerentes de asilo e refugiados, a
liberdade de reunião e de associação, a
liberdade de educação e investigação
académica, a segregação dos ciganos no
sistema de ensino e a proteção das
mulheres grávidas no trabalho; reitera
que ambas as partes devem participar
neste diálogo de forma imparcial, objetiva
e num espírito de cooperação; insta a
Comissão a manter o Parlamento
informado das suas avaliações;

3.
Insta a Comissão a ser imparcial e
a respeitar o Governo húngaro, o sistema
legislativo húngaro e todo o tipo de
iniciativas políticas democráticas
legítimas, como a consulta nacional
húngara «Stop Brussels»;
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