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5.9.2018 A8-0250/11 

Ändringsförslag  11 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungern 

2017/2131(INL) 

Förslag till resolution 

Skäl Ea (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ea. Unionen respekterar 

medlemsstaternas suveränitet, nationella 

demokrati och subsidiaritetsprincipen. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/12 

Ändringsförslag  12 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungern 

2017/2131(INL) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet anser att de 

fakta och tendenser som nämns i bilagan 

till denna resolution sammantaget utgör 

ett systemhot mot de värden som anges i 

artikel 2 i EU-fördraget och utgör en klar 

risk för att Ungern allvarligt åsidosätter 

dessa värden. 

2. Europaparlamentet anser att det 

inte finns något systemhot mot de värden 

som anges i artikel 2 i EU-fördraget och 

därmed ingen klar risk för att Ungern 

allvarligt åsidosätter dessa värden. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/13 

Ändringsförslag  13 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungern 

2017/2131(INL) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet noterar 

resultatet av parlamentsvalet i Ungern, 

som ägde rum den 8 april 2018. 

Parlamentet betonar att varje ungersk 

regering är ansvarig för att undanröja 

risken för ett allvarligt åsidosättande av 

värdena i artikel 2 i EU-fördraget, även 

om denna risk är en varaktig konsekvens 

av de politiska beslut som har föreslagits 

eller godkänts av tidigare regeringar. 

utgår 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/14 

Ändringsförslag  14 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungern 

2017/2131(INL) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet lägger därför, 

i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget, 

fram detta motiverade förslag för rådet 

och uppmanar rådet att avgöra om det 

finns en klar risk för att Ungern allvarligt 

åsidosätter de värden som avses i artikel 2 

i EU-fördraget, och att framföra lämpliga 

rekommendationer till Ungern i detta 

hänseende. 

utgår 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/15 

Ändringsförslag  15 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungern 

2017/2131(INL) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet uppdrar åt 

talmannen att översända denna resolution, 

och bifogade motiverade förslag till rådets 

beslut, till kommissionen och rådet samt 

till medlemsstaternas regeringar och 

parlament. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt 

talmannen att översända denna resolution 

till kommissionen och rådet samt till 

medlemsstaternas regeringar och 

parlament. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/16 

Ändringsförslag  16 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situationen i Ungern 

2017/2131(INL) 

Förslag till resolution 

Skäl Eb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Eb.  Enligt artikel 4.2 i EU-fördraget 

ska unionen respektera medlemsstaternas 

likhet inför fördragen samt deras 

nationella identitet, som kommer till 

uttryck i deras politiska och 

konstitutionella grundstrukturer, 

inbegripet det regionala och lokala 

självstyret, och respektera deras 

väsentliga statliga funktioner, särskilt 

funktioner vars syfte är att hävda deras 

territoriella integritet, upprätthålla lag 

och ordning och skydda den nationella 

säkerheten. I synnerhet ska den 

nationella säkerheten också i 

fortsättningen vara varje medlemsstats 

eget ansvar. 

Or. en 

 

 


