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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.9.2018 A8-0250/11 

Módosítás  11 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A magyarországi helyzet 

2017/2131(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

E a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ea. mivel az Unió tiszteletben tartja a 

tagállamok szuverenitását, a nemzeti 

demokráciát és a szubszidiaritás elvét; 

Or. en 



 

AM\1162303HU.docx  PE624.068v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.9.2018 A8-0250/12 

Módosítás  12 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A magyarországi helyzet 

2017/2131(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. úgy véli, hogy a jelen állásfoglalás 

mellékletében említett tények és 

tendenciák együttesen rendszerszintű 

fenyegetést jelentenek az EUSZ 2. 

cikkében említett értékekre nézve, és 
egyértelműen fennáll ezek súlyos 

megsértésének veszélye; 

2. úgy véli, hogy az EUSZ 2. 

cikkében említett értékek nincsenek 

rendszerszintű fenyegetésnek kitéve, és 

ezért nem áll fenn egyértelműen ezek 

súlyos megsértésének veszélye; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.9.2018 A8-0250/13 

Módosítás  13 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A magyarországi helyzet 

2017/2131(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. tudomásul veszi a 2018. április 8-

án tartott magyarországi országgyűlési 

választások eredményét; rámutat, hogy 

minden magyar kormány felelős azért, 

hogy felszámolja az EUSZ 2. cikke 

szerinti értékek súlyos megsértésének 

veszélyét, még abban az esetben is, ha ez a 

veszély a korábbi kormányok által javasolt 

vagy jóváhagyott szakpolitikai döntések 

tartós következménye; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.9.2018 A8-0250/14 

Módosítás  14 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A magyarországi helyzet 

2017/2131(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének 

megfelelően ezért továbbítja a Tanácsnak 

ezt az indokolással ellátott javaslatot, 

amelyben felkéri a Tanácsot annak 

megállapítására, hogy fennáll-e az 

egyértelmű veszélye annak, hogy 

Magyarország súlyosan megsérti az EUSZ 

2. cikkében említett értékeket, továbbá 

felkéri a Tanácsot, hogy ennek kapcsán 

tegyen megfelelő ajánlásokat 

Magyarországnak; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.9.2018 A8-0250/15 

Módosítás  15 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A magyarországi helyzet 

2017/2131(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt 

az állásfoglalást és a mellékelt tanácsi 

határozatra irányuló indokolással ellátott 

javaslatot a Bizottságnak és a Tanácsnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és 

parlamentjeinek. 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt 

az állásfoglalást a Bizottságnak, a 

Tanácsnak, valamint a tagállamok 

kormányainak és parlamentjeinek. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.9.2018 A8-0250/16 

Módosítás  16 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A magyarországi helyzet 

2017/2131(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

E b preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Eb.  mivel az EUSZ 4. cikkének (2) 

bekezdése értelmében 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 továbbá 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 

 

 


