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5.9.2018 A8-0250/11 

Alteração  11 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A situação na Hungria 

2017/2131(INL) 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  E-A. Considerando que a União 

respeita a soberania dos 

Estados-Membros, a democracia nacional 

e o princípio da subsidiariedade; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/12 

Alteração  12 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A situação na Hungria 

2017/2131(INL) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que, no seu conjunto, os 

factos e as tendências a que é feita 

referência no Anexo à presente resolução 

representam uma ameaça sistémica aos 

valores consagrados no artigo 2.º do TUE e 

constituem um risco manifesto de violação 

grave desses valores; 

2. Considera que não há qualquer 

ameaça sistémica aos valores consagrados 

no artigo 2.º do TUE e que, portanto, não 

há qualquer risco manifesto de violação 

grave desses valores; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/13 

Alteração  13 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A situação na Hungria 

2017/2131(INL) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Regista o resultado das eleições 

legislativas que se realizaram na Hungria 

em 8 de abril de 2018; salienta que 

qualquer governo húngaro é responsável 

pela eliminação do risco de uma grave 

violação dos valores do artigo 2.º do TUE, 

mesmo que esse risco seja uma 

consequência duradoura das decisões 

políticas sugeridas ou aprovadas pelos 

governos anteriores; 

Suprimido 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/14 

Alteração  14 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A situação na Hungria 

2017/2131(INL) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Apresenta, por conseguinte, nos 

termos do artigo 7.º, n.º 1, do TUE, a 

presente proposta fundamentada ao 

Conselho, convidando-o a verificar a 

existência de um risco manifesto de 

violação grave, por parte da Hungria, dos 

valores consagrados no artigo 2.º do TUE 

e, neste contexto, a dirigir recomendações 

apropriadas à Hungria; 

Suprimido 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/15 

Alteração  15 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A situação na Hungria 

2017/2131(INL) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Encarrega o seu Presidente de 

transmitir a presente resolução e a 

proposta fundamentada de decisão do 

Conselho que figura em anexo à 

Comissão e ao Conselho, bem como aos 

governos e parlamentos dos Estados-

Membros. 

5. Encarrega o seu Presidente de 

transmitir a presente resolução à Comissão 

e ao Conselho, bem como aos governos e 

parlamentos dos Estados-Membros. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/16 

Alteração  16 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

A situação na Hungria 

2017/2131(INL) 

Proposta de resolução 

Considerando E-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  E-B.  Considerando que, segundo o 

artigo 4.º, n.º 2, do TUE, a União deve 

respeitar a igualdade dos 

Estados-Membros perante os Tratados, 

bem como a respetiva identidade 

nacional, refletida nas estruturas políticas 

e constitucionais fundamentais de cada 

um deles, incluindo no que se refere à 

autonomia local e regional, e que deve 

respeitar as funções essenciais do Estado, 

nomeadamente as que se destinam a 

garantir a integridade territorial, a 

manter a ordem pública e a salvaguardar 

a segurança nacional; que, em especial, a 

segurança nacional continua a ser da 

exclusiva responsabilidade de cada 

Estado-Membro; 

Or. en 

 

 


