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5.9.2018 A8-0250/11 

Emenda  11 

Jörg Meuthen 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Is-sitwazzjoni fl-Ungerija 

2017/2131(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ea (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ea. billi l-Unjoni tirrispetta s-sovranità 

tal-Istati Membri, id-demokrazija 

nazzjonali, u l-prinċipju tas-sussidjarjetà; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/12 

Emenda  12 

Jörg Meuthen 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Is-sitwazzjoni fl-Ungerija 

2017/2131(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 2 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jemmen li l-fatti u x-xejriet 

imsemmija fl-Anness għal din ir-

riżoluzzjoni meħuda flimkien 

jirrappreżentaw theddida sistemika kontra 

l-valuri tal-Artikolu 2 tat-TUE u 

jikkostitwixxu riskju ċar ta' ksur serju 

tagħhom; 

2. Jemmen li ma teżistix theddida 

sistemika kontra l-valuri tal-Artikolu 2 tat-

TUE u, għaldaqstant, ebda riskju ċar ta' 

ksur serju tagħhom; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/13 

Emenda  13 

Jörg Meuthen 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Is-sitwazzjoni fl-Ungerija 

2017/2131(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jinnota l-eżitu tal-elezzjonijiet 

parlamentari fl-Ungerija, li saru fit-

8 ta' April 2018; jenfasizza l-fatt li 

kwalunkwe gvern Ungeriż huwa 

responsabbli għall-eliminazzjoni tar-

riskju ta' ksur serju tal-valuri tal-

Artikolu 2 tat-TUE, anki jekk dan ir-

riskju huwa konsegwenza dejjiema tad-

deċiżjonijiet tal-politika ssuġġeriti jew 

approvati minn gvernijiet preċedenti; 

imħassar 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/14 

Emenda  14 

Jörg Meuthen 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Is-sitwazzjoni fl-Ungerija 

2017/2131(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jissottometti, għalhekk, skont l-

Artikolu 7(1) tat-TUE, din il-proposta 

motivata lill-Kunsill, filwaqt li jistieden 

lill-Kunsill biex jiddetermina jekk hemmx 

riskju ċar ta' ksur serju mill-Ungerija tal-

valuri msemmija fl-Artikolu 2 tat-TUE u 

biex jindirizza r-rakkomandazzjonijiet 

xierqa lill-Ungerija f'dan ir-rigward; 

imħassar 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/15 

Emenda  15 

Jörg Meuthen 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Is-sitwazzjoni fl-Ungerija 

2017/2131(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President 

tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u l-

proposta motivata għal deċiżjoni tal-

Kunsill annessa hawnhekk lill-

Kummissjoni u lill-Kunsill, kif ukoll lill-

gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati 

Membri. 

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President 

tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-

Kummissjoni u lill-Kunsill, kif ukoll lill-

gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati 

Membri. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/16 

Emenda  16 

Jörg Meuthen 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Is-sitwazzjoni fl-Ungerija 

2017/2131(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Eb (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Eb.  billi skont l-Artikolu 4(2) tat-TUE, 

l-Unjoni għandha tirrispetta l-ugwaljanza 

tal-Istati Membri quddiem it-Trattati kif 

ukoll l-identitajiet nazzjonali tagħhom, 

inerenti fl-istrutturi fundamentali, politiċi 

u kostituzzjonali tagħhom, fosthom l-

awtonomija reġjonali u lokali u għandha 

tirrispetta l-funzjonijiet essenzjali tal-Istat 

tagħhom, inkluż l-iżgurar tal-integrità 

territorjali tal-Istat, iż-żamma tal-ordni 

pubbliku u s-salvagwardja tas-sigurtà 

nazzjonali; b'mod partikolari, is-sigurtà 

nazzjonali tibqa' r-responsabbiltà unika 

ta' kull Stat Membru; 

Or. en 

 

 


