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5.9.2018 A8-0250/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situácia v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ea. keďže Únia rešpektuje 

zvrchovanosť členských štátov, národnú 

demokraciu a zásadu subsidiarity; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situácia v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. domnieva sa, že skutočnosti 

a smerovanie uvedené v prílohe k tomuto 

uzneseniu spoločne predstavujú 
systémové ohrozenie hodnôt vytýčených 

v článku 2 Zmluvy o EÚ a jasné riziko ich 

vážneho porušenia; 

2. je presvedčený, že neexistuje 

žiadne systémové ohrozenie hodnôt 

stanovených v článku 2 ZEÚ, a preto 

neexistuje zjavné riziko vážneho porušenia 

týchto hodnôt; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situácia v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. berie na vedomie výsledok 

parlamentných volieb v Maďarsku, ktoré 

sa konali 8. apríla 2018; zdôrazňuje 

skutočnosť, že každá maďarská vláda je 

zodpovedná za odstránenie rizika 

závažného porušenia hodnôt vytýčených 

v článku 2 Zmluvy o EÚ, aj keď toto 

riziko predstavuje trvalé následky 

politických rozhodnutí navrhovaných 

alebo schválených predchádzajúcimi 

vládami; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situácia v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. v súlade s článkom 7 ods. 1 

Zmluvy o EÚ preto predkladá Rade tento 

odôvodnený návrh, v ktorom Radu vyzýva, 

aby rozhodla, či existuje jasné riziko 

vážneho porušenia hodnôt uvedených 

v článku 2 Zmluvy o EÚ zo strany 

Maďarska a aby v tejto súvislosti zaslala 

Maďarsku vhodné odporúčania; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situácia v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poveruje svojho predsedu, aby toto 

uznesenie a odôvodnený návrh 

rozhodnutia Rady priložený k tomuto 

uzneseniu postúpil Komisii, Rade 

a vládam a parlamentom členských štátov. 

5. poveruje svojho predsedu, aby 

postúpil toto uznesenie Komisii a Rade a 

vládam a parlamentom členských štátov. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situácia v Maďarsku 

2017/2131(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Eb.  keďže podľa článku 4 ods. 2 ZEÚ 

má Únia rešpektovať rovnosť členských 

štátov pred zmluvami, ako aj ich národnú 

identitu, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou ich základných štruktúr, 

politických a ústavných, vrátane 

regionálnych a miestnych samospráv, a 

má rešpektovať ich základné štátne 

funkcie vrátane zabezpečenia územnej 

celistvosti štátu, udržiavania práva a 

poriadku a ochrany národnej bezpečnosti; 

predovšetkým národná bezpečnosť 

zostáva vo výlučnej zodpovednosti 

každého členského štátu; 

Or. en 

 

 


