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5.9.2018 A8-0250/11 

Изменение  11 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0250/2018 

Юдит Саргентини 

Положението в Унгария 

2017/2131(INL) 

Предложение за резолюция 

Съображение Д a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Да. като има предвид, че Съюзът 

зачита суверенитета на държавите 

членки, националната демокрация и 

принципа на субсидиарност; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/12 

Изменение  12 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0250/2018 

Юдит Саргентини 

Положението в Унгария 

2017/2131(INL) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. счита, че фактите и 

тенденциите, посочени в приложение 

9 към настоящата резолюция, взети 

заедно, представляват системна 

заплаха за ценностите по член 2 от ДЕС 

и съставляват очевиден риск от тежко 

нарушение на същите; 

2. счита, че не е налице системна 

заплаха за ценностите по член 2 от ДЕС 

и следователно липсва очевиден риск 

от тежко нарушение на същите; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/13 

Изменение  13 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0250/2018 

Юдит Саргентини 

Положението в Унгария 

2017/2131(INL) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. отбелязва резултатите от 

парламентарните избори в Унгария, 

които се състояха на 8 април 2018 г.; 

подчертава факта, че всяко 

правителство на Унгария е отговорно 

за премахването на риска от сериозно 

нарушение на ценностите по член 2 

от ДЕС, дори ако този риск е трайно 

следствие от политически решения, 

предложени или одобрени от 

предишните правителства; 

заличава се 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/14 

Изменение  14 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0250/2018 

Юдит Саргентини 

Положението в Унгария 

2017/2131(INL) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. във връзка с това представя на 

Съвета съгласно член 7, параграф 1 от 

ДЕС настоящото мотивирано 

предложение, като го приканва да 

реши относно наличието на очевиден 

риск от тежко нарушение от страна 

на Унгария на ценностите, посочени в 

член 2 от ДЕС, и да отправи 

подходящи препоръки в тази връзка 

към Унгария; 

заличава се 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/15 

Изменение  15 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0250/2018 

Юдит Саргентини 

Положението в Унгария 

2017/2131(INL) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. възлага на своя председател да 

предаде настоящата резолюция, както 

и мотивираното предложение за 

решение на Съвета, съдържащо се в 

приложението, на Комисията и на 

Съвета, както и на правителствата и 

парламентите на държавите членки. 

5. възлага на своя председател да 

предаде настоящата резолюция на 

Комисията и Съвета и правителствата и 

парламентите на държавите членки. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/16 

Изменение  16 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0250/2018 

Юдит Саргентини 

Положението в Унгария 

2017/2131(INL) 

Предложение за резолюция 

Съображение Д б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Дб.  като има предвид, че съгласно 

член 4, параграф 2 от ДЕС Съюзът 

трябва да зачита равенството на 

държавите членки пред Договорите, 

както и националната им 

идентичност, присъща на техните 

основни политически и 

конституционни структури, 

включително по отношение на 

местното и регионалното 

самоуправление, и трябва да зачита 

съществените функции на 

държавата, включително онези, 

които имат за цел да осигуряват 

нейната териториална цялост, да 

поддържат обществения ред и да 

опазват националната сигурност; по-

специално, националната сигурност 

остава единствено в рамките на 

отговорността на всяка държава 

членка; 

Or. en 

 

 


