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5.9.2018 A8-0250/11 

Poprawka  11 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Sytuacja na Węgrzech 

2017/2131(INL) 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ea. mając na uwadze, że Unia szanuje 

suwerenność państw członkowskich, 

demokrację krajową i zasadę 

pomocniczości; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

5.9.2018 A8-0250/12 

Poprawka  12 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Sytuacja na Węgrzech 

2017/2131(INL) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. uważa, że fakty i tendencje, o 

których mowa w załączniku do niniejszej 

rezolucji, łącznie stanowią systemowe 

zagrożenie dla wartości, o których mowa w 

art. 2 TUE, i stwarzają wyraźne ryzyko 

jego poważnego naruszenia; 

2. uważa, że nie ma systemowego 

zagrożenia dla wartości, o których mowa 

w art. 2 TUE, i że w związku z tym nie 

istnieje wyraźne ryzyko jego poważnego 

naruszenia; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/13 

Poprawka  13 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Sytuacja na Węgrzech 

2017/2131(INL) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. odnotowuje wynik wyborów 

parlamentarnych na Węgrzech, które 

odbyły się dnia 8 kwietnia 2018 r.; 

podkreśla, że każdy rząd Węgier jest 

odpowiedzialny za wyeliminowanie ryzyka 

poważnego naruszenia wartości, o których 

mowa w art. 2 TUE, nawet jeśli ryzyko to 

jest trwałą konsekwencją decyzji 

politycznych zaproponowanych lub 

zatwierdzonych przez poprzednie rządy; 

skreśla się 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/14 

Poprawka  14 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Sytuacja na Węgrzech 

2017/2131(INL) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. przedkłada w związku z tym 

Radzie, zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE, 

niniejszy uzasadniony wniosek, w którym 

wzywa Radę do stwierdzenia, czy istnieje 

wyraźne ryzyko poważnego naruszenia 

przez Węgry wartości, o których mowa w 

art. 2 TUE, i do skierowania do Węgier 

odpowiednich zaleceń w tym względzie; 

skreśla się 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/15 

Poprawka  15 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Sytuacja na Węgrzech 

2017/2131(INL) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. zobowiązuje swojego 

przewodniczącego do przekazania 

niniejszej rezolucji i uzasadnionego 

wniosku dotyczącego decyzji Rady 

zawartego w załączniku Komisji i Radzie 

oraz rządom i parlamentom państw 

członkowskich. 

5. zobowiązuje swojego 

przewodniczącego do przekazania 

niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz 

rządom i parlamentom państw 

członkowskich. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/16 

Poprawka  16 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Sytuacja na Węgrzech 

2017/2131(INL) 

Projekt rezolucji 

Motyw E b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Eb.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 

4 ust. 2 TUE Unia musi szanować 

równość państw członkowskich wobec 

Traktatów, nierozerwalnie związaną z ich 

podstawowymi strukturami politycznymi i 

konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do 

samorządu regionalnego i lokalnego oraz 

musi szanować podstawowe funkcje 

państwa, zwłaszcza funkcje mające na 

celu zapewnienie jego integralności 

terytorialnej, utrzymanie porządku 

publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa 

narodowego; w szczególności 

bezpieczeństwo narodowe pozostaje w 

zakresie wyłącznej odpowiedzialności 

każdego państwa członkowskiego; 

Or. en 

 

 


