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Изменение  2 

Руи Тавареш 

Докладчик: 

 

Доклад A7-0229/2013 

Руи Тавареш 

Състоянието на основните права: стандарти и практики в Унгария (съгласно 

резолюцията на ЕП от 16 февруари 2012 г.) 

2012/2130(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 40 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид предстоящия 

доклад на Комитета за мониторинг на 

Парламентарната асамблея на Съвета на 

Европа, 

– като взе предвид доклада на Комитета 

за мониторинг на Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа, 

Or. en 
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Руи Тавареш 

Докладчик: 

 

Доклад A7-0229/2013 

Руи Тавареш 

Състоянието на основните права: стандарти и практики в Унгария (съгласно 

резолюцията на ЕП от 16 февруари 2012 г.) 

2012/2130(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 40 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид Закон LXXII от 

2013 г. за създаване на нови правила и 

регламенти във връзка с надзора на 

националната сигурност; като взе 

предвид писмото от 27 май 2013 г. от 

д-р Андраш Ж. Варга до д-р Андраш 

Чер-Палкович, председател на 

комисията по конституционни, 

правни и процедурни въпроси на 

унгарския парламент, в което се 

изразяват опасения по повод 

приетото законодателство за 

създаване на нови правила и 

регламенти във връзка с надзора на 

националната сигурност; 

Or. en 
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Доклад A7-0229/2013 

Руи Тавареш 

Състоянието на основните права: стандарти и практики в Унгария (съгласно 

резолюцията на ЕП от 16 февруари 2012 г.) 

2012/2130(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение АМ a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 АМа. като има предвид, че Закон 

LXXII от 2013 г. за създаване на нови 

правила и регламенти във връзка с 

надзора на националната сигурност 

беше публикуван на 3 юни 2013 г.; 

като има предвид, че този закон 

предизвика опасения, изразени по-

конкретно от заместник главния 

прокурор на Унгария, по отношение 

на принципа на разделението на 

властите, независимостта на 

съдебната система, зачитането на 

личния и семейния живот и правото 

на ефективна правна защита; 

Or. en 
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Доклад A7-0229/2013 

Руи Тавареш 

Състоянието на основните права: стандарти и практики в Унгария (съгласно 

резолюцията на ЕП от 16 февруари 2012 г.) 

2012/2130(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 21a. изразява загриженост по повод на 

някои разпоредби на Закон LXXII от 

2013 г. за създаване на нови правила и 

регламенти във връзка с надзора на 

националната сигурност, тъй като 

потенциално те биха могли да имат 

отрицателни последици за 

разделението на властите, 

независимостта на съдебната 

система, зачитането на личния и 

семейния живот и правото на 

ефективна правна защита; 

Or. en 
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Доклад A7-0229/2013 

Руи Тавареш 

Състоянието на основните права: стандарти и практики в Унгария (съгласно 

резолюцията на ЕП от 16 февруари 2012 г.) 

2012/2130(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 71 – тире 9 а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – да си сътрудничат с европейските 

институции с цел да се гарантира, че 

разпоредбите на новия закон за 

националната сигурност са 

съобразени с основополагащите 

принципи за разделение на властите, 

независимост на съдебната система, 

зачитане на личния и семейния 

живот и право на ефективна правна 

защита; 

Or. en 

 

 


