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26. 6. 2013 A7-0229/2 

Pozměňovací návrh  2 

Rui Tavares 

Zpravodaj 

 

Zpráva A7-0229/2013 

Rui Tavares 
Stav dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (v souladu s usnesením EP ze 

dne 16. února 2012) 

2012/2130(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na očekávanou zprávu 

Monitorovacího výboru parlamentního 

shromáždění Rady Evropy, 

– s ohledem na zprávu Monitorovacího 

výboru parlamentního shromáždění Rady 

Evropy, 

Or. en 



 

AM\941511CS.doc  PE509.969v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

26. 6. 2013 A7-0229/3 

Pozměňovací návrh  3 

Rui Tavares 
Zpravodaj 

 

Zpráva A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Stav dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (v souladu s usnesením EP ze 

dne 16. února 2012) 

2012/2130(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 40 a (nové) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na zákon LXXII z roku 2013 

o vytváření nových pravidel a předpisů 

týkajících se dohledu nad vnitrostátní 

bezpečností; s ohledem na dopis Dr. 

Andráse Zs. Vargy zaslaný Dr. Andrási 

Cser-Palkovicsovi, předsedovi výboru 

maďarského parlamentu pro ústavní, 

právní a procesní záležitosti, dne 

27. května 2013, který vyjadřuje obavy 

nad právními předpisy přijatými ohledně 

vytváření nových pravidel a předpisů 

týkajících se dohledu nad vnitrostátní 

bezpečností, 

Or. en 
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26. 6. 2013 A7-0229/4 

Pozměňovací návrh  4 

Rui Tavares 
Zpravodaj 

 

Zpráva A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Stav dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (v souladu s usnesením EP ze 

dne 16. února 2012) 

2012/2130(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AM a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 AMa. vzhledem k tomu, že dne 3. června 

2013 byl zveřejněn zákon LXXII z roku 

2013 o vytváření nových pravidel a 

předpisů týkajících se dohledu nad 

vnitrostátní bezpečností; vzhledem k tomu, 

že to dalo vzniknout obavám, které 

vyjádřil zejména zástupce maďarského 

generálního prokurátora a které se týkají 

dodržování zásady dělby moci, nezávislosti 

soudnictví, respektování soukromého a 

rodinného života a práva na účinné 

opravné prostředky; 

Or. en 
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26. 6. 2013 A7-0229/5 

Pozměňovací návrh  5 

Rui Tavares 
Zpravodaj 

 

Zpráva A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Stav dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (v souladu s usnesením EP ze 

dne 16. února 2012) 

2012/2130(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. je znepokojen několika ustanoveními 

zákona LXXII z roku 2013 o vytváření 

nových pravidel a předpisů týkajících se 

dohledu nad vnitrostátní bezpečností, 

neboť tato ustanovení by potenciálně 

mohla mít negativní dopad na dělbu moci, 

nezávislost soudnictví, respektování 

soukromého a rodinného života a právo 

na účinné opravné prostředky; 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/6 

Pozměňovací návrh  6 

Rui Tavares 
Zpravodaj 

 

Zpráva A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Stav dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (v souladu s usnesením EP ze 

dne 16. února 2012) 

2012/2130(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 71 – odrážka 9 a (nová) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – aby spolupracovaly s evropskými orgány 

s cílem zajistit, aby ustanovení nového 

zákona o vnitrostátní bezpečnosti byla 

v souladu se základní zásadou dělby moci, 

nezávislostí soudnictví, respektováním 

soukromého a rodinného života a právem 

na účinné opravné prostředky; 

Or. en 

 

 

 


