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15.5.2017 B8-0295/5 

Predlog spremembe  5 

Matteo Salvini 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0295/2017 

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

Razmere na Madžarskem 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. obžaluje, da so dogodki na 

Madžarskem v zadnjih letih privedli do 

hudega poslabšanja razmer na področju 

pravne države, demokracije in temeljnih 

pravic, med drugim v zvezi s svobodo 

izražanja, akademsko svobodo, 

človekovimi pravicami migrantov, 

prosilcev za azil in beguncev ter svobodo 

zbiranja in združevanja, omejevanjem in 

oviranjem dejavnosti organizacij civilne 

družbe, pravico do enake obravnave, 

pravicami pripadnikov manjšin, vključno 

z Romi, Judi in osebami LGBTI, 

socialnimi pravicami, delovanjem 

ustavnega sistema, neodvisnostjo sodstva 

in drugih institucij ter številnimi skrb 

zbujajočimi obtožbami o domnevni 

korupciji in navzkrižju interesov, kar bi 

lahko pomenilo, da postaja vladavina 

prava v tej državi sistemsko ogrožena; 

meni, da je Madžarska preizkus za 

Evropsko unijo, namreč ali bo pokazala 

svojo zmožnost in pripravljenost za 

odzivanje na grožnje in kršitve lastnih 

temeljnih vrednot, ki jih izvaja država 

članica; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 

dogodki v nekaterih drugih državah 

članicah skrb zbujajoče znamenje, da gre 

za podobno spodkopavanje pravne države 

kot na Madžarskem; 

2. v celoti podpira madžarsko vlado; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0295/6 

Predlog spremembe  6 

Matteo Salvini 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0295/2017 

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

Razmere na Madžarskem 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poziva madžarsko vlado, naj se 

udeleži dialoga s Komisijo o vseh 

vprašanjih, omenjenih v tej resoluciji, 

zlasti o človekovih pravicah migrantov, 

prosilcev za azil in beguncev, svobodi 

združevanja, svobodi izobraževanja in 

akademskih raziskav, segregaciji Romov v 

izobraževalnem sistemu in zaščiti 

nosečnic na delovnem mestu; ponovno 

poudarja, da bi se morali obe strani 

takšnega dialoga udeležiti nepristransko, 

na podlagi dokazov in v duhu 

sodelovanja; poziva Komisijo, naj 

Parlament obvešča o svojih ocenah; 

3. poziva Komisijo, naj bo 

nepristranska in naj spoštuje madžarsko 

vlado, madžarski zakonodajni sistem in 

vse oblike legitimnih demokratičnih 

političnih pobud, kot je madžarsko javno 

posvetovanje „Ustavimo Bruselj“; 

Or. en 

 

 


