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5.9.2018 A8-0250/11 

Predlog spremembe  11 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Razmere na Madžarskem 

2017/2131(INL) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ea. ker Unija spoštuje suverenost 

držav članic, nacionalno demokracijo in 

načelo subsidiarnosti; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/12 

Predlog spremembe  12 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Razmere na Madžarskem 

2017/2131(INL) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da dejstva in trendi, 

omenjeni v Prilogi k tej resoluciji, skupaj 

pomenijo sistemsko grožnjo vrednotam iz 

člena 2PEU ter očitno tveganje hude 

kršitve teh vrednot; 

2. meni, da vrednote iz člena 2 PEU 

niso sistemsko ogrožene, zato ni očitnega 

tveganja hude kršitve teh vrednot; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/13 

Predlog spremembe  13 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Razmere na Madžarskem 

2017/2131(INL) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. je seznanjen z izidom 

parlamentarnih volitev na Madžarskem, 

ki so potekale 8. aprila 2018; poudarja, da 

mora vsaka madžarska vlada odpraviti 

tveganje hude kršitve vrednot iz člena 2 

PEU, tudi če je tveganje trajna posledica 

političnih odločitev, ki so jih predlagale 

ali odobrile prejšnje vlade; 

črtano 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/14 

Predlog spremembe  14 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Razmere na Madžarskem 

2017/2131(INL) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. zato v skladu s členom 7(1) PEU 

predloži ta obrazloženi predlog Svetu in 

ga poziva, naj ugotovi, ali obstaja očitno 

tveganje, da bi lahko Madžarska huje 

kršila vrednote iz člena 2 PEU, in naj v 

zvezi s tem na Madžarsko naslovi ustrezna 

priporočila; 

črtano 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/15 

Predlog spremembe  15 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Razmere na Madžarskem 

2017/2131(INL) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. naroči svojemu predsedniku, naj to 

resolucijo in obrazloženi predlog sklepa 

Sveta, ki ji je priložen, posreduje Komisiji 

in Svetu ter vladam in parlamentom držav 

članic. 

5. naroči svojemu predsedniku, naj to 

resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter 

vladam in parlamentom držav članic. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/16 

Predlog spremembe  16 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Razmere na Madžarskem 

2017/2131(INL) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Eb.  ker mora Unija na podlagi člena 

4(2) PEU spoštovati enakost držav članic 

pred Pogodbama kot tudi njihovo 

nacionalno identiteto, ki je neločljivo 

povezana z njihovimi temeljnimi 

političnimi in ustavnimi strukturami, 

vključno z regionalno in lokalno 

samoupravo, prav tako mora spoštovati 

njihove temeljne državne funkcije, zlasti 

zagotavljanje ozemeljske celovitosti, 

vzdrževanje javnega reda in miru ter 

varovanje nacionalne varnosti; zlasti 

nacionalna varnost ostaja v izključni 

pristojnosti vsake države članice; 

Or. en 

 

 


