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Amendamentul  5 

Matteo Salvini 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0295/2017 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situația din Ungaria 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. regretă faptul că evenimentele din 

Ungaria au condus în ultimii ani la o 

deteriorare gravă a statului de drept, 

democrației și drepturilor fundamentale, 

printre care, libertatea de exprimare, 

libertatea academică, drepturile omului în 

cazul migranților, solicitanților de azil și 

refugiaților, libertatea de întrunire și de 

asociere, activitatea organizațiilor 

societății civile, care se confruntă cu 

restricții și obstacole, dreptul la un 

tratament egal, drepturile persoanelor ce 

aparțin grupurilor minoritare, inclusiv ale 

romilor, evreilor și persoanelor LGBTI, 

drepturile sociale, funcționarea sistemului 

constituțional, independența sistemului 

judiciar și a altor instituții, pe lângă 

numeroasele acuzații îngrijorătoare de 

corupție și conflicte de interese, care, puse 

laolaltă, ar putea reprezenta o amenințare 

sistemică emergentă la adresa statului de 

drept în acest stat membru; consideră că 

Ungaria pune la încercare capacitatea și 

voința UE de a reacționa la amenințarea 

valorilor sale fondatoare și la încălcarea 

acestor valori de către un stat membru; 

constată cu îngrijorare că evoluțiile din 

alte state membre, cum ar fi Polonia, 

prezintă semne îngrijorătoare de 

subminare a statului de drept, similare 

celor din Ungaria; 

2. sprijină pe deplin guvernul ungar; 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Matteo Salvini 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0295/2017 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situația din Ungaria 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. invită guvernul Ungariei să se 

angajeze într-un dialog cu Comisia cu 

privire la toate aspectele menționate în 

prezenta rezoluție, în special cu privire la 

drepturile omului în cazul migranților, 

solicitanților de azil și refugiaților, 

libertatea de asociere, libertatea în 

educație și cercetare academică, 

segregarea romilor în sistemul de 

învățământ și protecția femeilor 

însărcinate la locul de muncă; reiterează 

faptul că ambele părți ar trebui să se 

implice în acest dialog dând dovadă de 

imparțialitate, bazându-se pe dovezi și 

cooperând; invită Comisia să informeze în 

continuare Parlamentul cu privire la 

evaluările sale; 

3. invită Comisia să fie imparțială și 

să respecte guvernul ungar, sistemul 

legislativ ungar și orice tip de inițiativă 

politică democratică legitimă, cum ar fi 

consultarea la nivel național din Ungaria 

intitulată „Stop Bruxelles”; 

Or. en 

 

 


