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15.5.2017 B8-0295/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Matteo Salvini 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0295/2017 

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

Situácia v Maďarsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

vývoj v Maďarsku viedol v posledných 

rokoch k zhoršeniu situácie v oblasti 

právneho štátu, demokracie a základných 

práv, okrem iného slobody prejavu, 

akademickej slobody, ľudských práv 

migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov, 

slobody zhromažďovania a združovania, k 

obmedzeniam a prekážkam v činnosti 

organizácií občianskej spoločnosti, 

zhoršeniu práva na rovnaké 

zaobchádzanie, práva osôb patriacich k 

menšinám vrátane Rómov, Židov a 

LGBTI osôb, sociálnych práv, fungovania 

ústavného systému, nezávislosti súdnictva 

a ďalších inštitúcií, ako aj k množstvu 

znepokojujúcich obvinení z korupcie a 

konfliktov záujmov, čo by sa celkovo 

mohlo považovať za začiatok systémového 

ohrozenia právneho štátu v tomto 

členskom štáte; domnieva sa, že 

Maďarsko je skúškou pre EÚ, v ktorej má 

preukázať schopnosť a ochotu reagovať 

na hrozby a porušenia vlastných 

zakladajúcich hodnôt zo strany členského 

štátu; so znepokojením konštatuje, že 

vývoj v niektorých iných členských štátoch 

vykazuje podobné znepokojujúce znaky 

narúšania právneho štátu ako v 

Maďarsku; 

2. plne podporuje maďarskú vládu; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0295/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Matteo Salvini 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0295/2017 

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

Situácia v Maďarsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. vyzýva maďarskú vládu, aby sa 

zapojila do dialógu s Komisiou o všetkých 

otázkach uvedených v tomto uznesení, 

najmä pokiaľ ide o ľudské práva 

migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov, 

slobodu združovania, slobodu vzdelávania 

a akademického výskumu, segregáciu 

Rómov vo vzdelávaní a ochranu tehotných 

žien na pracovisku; pripomína, že obidve 

strany by sa mali na takomto dialógu 

zúčastňovať nestranným spôsobom, na 

základe dôkazov a v duchu spolupráce; 

vyzýva Komisiu, aby Parlament 

informoval o svojich posúdeniach; 

3. vyzýva Komisiu, aby bola 

nestranná a aby rešpektovala maďarskú 

vládu, maďarský legislatívny systém a 

všetky druhy legitímnej demokratickej 

politickej iniciatívy, ako napríklad 

maďarskú vnútroštátnu konzultáciu 

„Stop Bruselu“; 

Or. en 

 

 


