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5.9.2018 A8-0250/11 

Amendement  11 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

De situatie in Hongarije 

2017/2131(INL) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  E bis. overwegende dat de Unie de 

soevereiniteit van de lidstaten, nationale 

democratie en het subsidiariteitsbeginsel 

eerbiedigt; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/12 

Amendement  12 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

De situatie in Hongarije 

2017/2131(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van oordeel dat de feiten en 

ontwikkelingen die in de bijlage bij deze 

resolutie worden genoemd, samen een 

systemische bedreiging vormen voor de in 

artikel 2 bedoelde waarden en dat er sprake 

is van een duidelijk gevaar voor een 

ernstige schending van deze waarden; 

2. is van oordeel dat er geen sprake is 

van een systematische bedreiging voor de 

in artikel 2 bedoelde waarden en dat er 

derhalve geen duidelijk gevaar bestaat 

voor een ernstige schending van deze 

waarden; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/13 

Amendement  13 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

De situatie in Hongarije 

2017/2131(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. neemt kennis van de uitslag van de 

parlementsverkiezingen in Hongarije, die 

op 8 april 2018 plaatsvonden; wijst erop 

dat de Hongaarse regering ertoe 

gehouden is het gevaar voor een ernstige 

schending van de in artikel 2 bedoelde 

waarden weg te nemen, ook als dit gevaar 

een blijvend gevolg is van 

beleidsbeslissingen die zijn voorgesteld of 

genomen door eerdere regeringen; 

Schrappen 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/14 

Amendement  14 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

De situatie in Hongarije 

2017/2131(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. dient om die reden, 

overeenkomstig artikel 7, lid 1, VEU, 

onderhavig met redenen omkleed voorstel 

in bij de Raad, en verzoekt de Raad om te 

bepalen of er een duidelijk gevaar bestaat 

voor een ernstige schending door 

Hongarije van de in artikel 2 bedoelde 

waarden, en in dit kader aan Hongarije 

passende aanbevelingen te doen; 

Schrappen 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/15 

Amendement  15 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

De situatie in Hongarije 

2017/2131(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. verzoekt zijn Voorzitter deze 

resolutie en het daaraan gehechte met 

redenen omkleed voorstel voor een besluit 

van de Raad te doen toekomen aan de 

Commissie en de Raad, alsmede aan de 

regeringen en parlementen van de lidstaten. 

5. verzoekt zijn Voorzitter deze 

resolutie te doen toekomen aan de 

Commissie en de Raad, alsmede aan de 

regeringen en parlementen van de lidstaten. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/16 

Amendement  16 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

De situatie in Hongarije 

2017/2131(INL) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  E ter.  overwegende dat de Unie, 

overeenkomstig artikel 4, lid 2, VEU, 

gebonden is de gelijkheid van de lidstaten 

voor de Verdragen, alsmede hun 

nationale identiteit die besloten ligt in hun 

politieke en constitutionele 

basisstructuren, waaronder die voor 

regionaal en lokaal zelfbestuur, te 

eerbiedigen, en dat zij de essentiële 

staatsfuncties van alle lidstaten, met 

inbegrip van de verdediging van de 

territoriale integriteit van de staat, de 

handhaving van de openbare orde en de 

bescherming van de nationale veiligheid, 

dient te eerbiedigen; overwegende dat met 

name de nationale veiligheid uitsluitend 

de verantwoordelijkheid van elke lidstaat 

blijft; 

Or. en 

 

 


