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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.2.2018 A8-0025/27 

Módosítás  27 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlésének ellenőrző 

jelentéseire, 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/28 

Módosítás  28 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

U a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ua. mivel a „soft law” eszközök 

alkalmazásának jogi és szervezeti 

hatásairól szóló, 2007. szeptember 4-i 

állásfoglalásának (2007/2028(INI)) 15. 

bekezdésében foglaltak szerint „úgy ítéli 

meg, hogy az intézményközi 

megállapodások csak az EU-intézmények 

közötti kapcsolatra lehetnek jogi hatással 

és ezért a harmadik felekre [azaz az egyes 

tagállamokra] való joghatás tekintetében 

nem tartoznak a "soft law" eszközök 

kategóriájába”; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/29 

Módosítás  29 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

U b preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ub. mivel a tagállamokban a 

menedékkérők számára felállított 

táborokban a keresztény menekültek a 

saría szerint élő fanatikus muszlimok 

támadásainak, sőt, halálos fenyegetésnek 

vannak kitéve; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/30 

Módosítás  30 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

U c preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Uc. mivel az EUSz 4. cikkének (2) 

bekezdése szerint „az Unió tiszteletben 

tartja a tagállamoknak a Szerződések 

előtti egyenlőségét, valamint nemzeti 

identitását, amely elválaszthatatlan része 

azok alapvető politikai és alkotmányos 

berendezkedésének, ideértve a regionális 

és helyi önkormányzatokat is. Tiszteletben 

tartja az alapvető állami funkciókat, 

köztük az állam területi integritásának 

biztosítását, a közrend fenntartását és a 

nemzeti biztonság védelmét. Így 

különösen a nemzeti biztonság az egyes 

tagállamok kizárólagos feladata marad.”; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/31 

Módosítás  31 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. kijelenti, hogy sem a nemzeti 

szuverenitás, sem a szubszidiaritás nem 

indokolhatja és nem igazolhatja azt, hogy 

egy tagállam rendszeresen kivonja magát 

az európai szerződések bevezető cikkeinek 

megfogalmazásánál követett kormányzási 

elvek alól, amelyekhez mindegyik tagállam 

saját akaratából csatlakozott és amelyek 

tiszteletben tartására kötelezettséget vállalt; 

1. kijelenti, hogy sem a nemzeti 

szuverenitás, sem a szubszidiaritás nem 

indokolhatja és nem igazolhatja azt, hogy 

egy tagállam rendszeresen kivonja magát 

az európai szerződések bevezető cikkeinek 

megfogalmazásánál követett kormányzási 

elvek alól, amelyekhez mindegyik tagállam 

saját akaratából csatlakozott és amelyek 

tiszteletben tartására kötelezettséget vállalt; 

mivel az alapvető értékek és elvek 

fogalmának meghatározása eleven és 

állandó folyamat, amelyet az emberi 

méltóságra kell alapozni, figyelembe véve 

a tagállamok társadalmainak sajátos 

moralitását; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/32 

Módosítás  32 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. hangsúlyozza, hogy el kell kerülni 

a megkülönböztetést tiltó elv egyoldalú 

értelmezését, és elutasítja azokat a 

kísérleteket, amelyek az Alapjogi Charta 

21. cikkének jelentősebb szerepet 

szánnának, mint az abban foglalt többi 

(ugyanolyan fontos) rendelkezésének; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/33 

Módosítás  33 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1b. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 

67. cikke szerint az Unió „a szabadságon, 

a biztonságon és a jog érvényesülésén 

alapuló térséget alkot, amelyben 

tiszteletben tartják az alapvető jogokat és 

a tagállamok eltérő jogrendszereit és jogi 

hagyományait”; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/34 

Módosítás  34 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1c. mivel az EUSz 4. cikkének (2) 

bekezdése szerint „az Unió tiszteletben 

tartja a tagállamoknak a Szerződések 

előtti egyenlőségét, valamint nemzeti 

identitását, amely elválaszthatatlan része 

azok alapvető politikai és alkotmányos 

berendezkedésének, ideértve a regionális 

és helyi önkormányzatokat is. Tiszteletben 

tartja az alapvető állami funkciókat, 

köztük az állam területi integritásának 

biztosítását, a közrend fenntartását és a 

nemzeti biztonság védelmét. Így 

különösen a nemzeti biztonság az egyes 

tagállamok kizárólagos feladata marad.”; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/35 

Módosítás  35 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. megállapítja, hogy az, hogy az 

Unióhoz való csatlakozásuk időpontjában a 

tagállamok tiszteletben tartották a 

koppenhágai kritériumokat, nem egy 

visszafordíthatatlan vívmány, ezért állandó 

éberségre és párbeszédre van szükség; 

2. megállapítja, hogy az, hogy az 

Unióhoz való csatlakozásuk időpontjában a 

tagállamok tiszteletben tartották a 

koppenhágai kritériumokat, nem egy 

visszafordíthatatlan vívmány, ezért állandó 

éberségre és párbeszédre van szükség; 

megjegyzi, hogy a tágabb értelemben vett 

kérdés az, hogy az uniós intézmények – 

különösen a Parlament és a Bizottság – 

előírhatják-e a tagállamok számára, hogy 

a koppenhágai kritériumok és az alapvető 

jogokra vonatkozó uniós jogszabályok 

végrehajtása során kiegészítő 

hatástanulmányt készítsenek; 

Or. en 

 

 


