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Rui Tavares 

Ordfører 

 

Betænkning A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: Standarder og praksis i Ungarn (jf. 

Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012) 

2012/2130(INI) 

Forslag til beslutning 

Led 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– der henviser til den kommende rapport 

fra overvågningsudvalget under 

Europarådets parlamentariske forsamling, 

– der henviser til rapporten fra 

overvågningsudvalget under Europarådets 

parlamentariske forsamling 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Rui Tavares 

Ordfører 

 

Betænkning A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: Standarder og praksis i Ungarn (jf. 

Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012) 

2012/2130(INI) 

Forslag til beslutning 

Led 40 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 - der henviser til lov nr. LXXII fra 2013 

om indførelse af nye regler og 

bestemmelser om tilsyn med den nationale 

sikkerhed; Der henviser til skrivelse af 27. 

maj 2013 fra dr. András Zs. Varga til dr. 

András Cser-Palkovics, formand for det 

ungarske parlaments Udvalg om 

Forfatningsmæssige, Retlige og 

Proceduremæssige Anliggender, hvori 

han gav udtryk for bekymring over den 

nyligt vedtagne lov om indførelse af nye 

regler og bestemmelser om tilsyn med den 

nationale sikkerhed; 

Or. en 
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Rui Tavares 

Ordfører 

 

Betænkning A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: Standarder og praksis i Ungarn (jf. 

Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012) 

2012/2130(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt AM a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 AMa. - der henviser til, at lov nr. LXXII 

fra 2013 om indførelse af nye regler og 

bestemmelser om tilsyn med den nationale 

sikkerhed blev offentliggjort den 3. juni 

2013; Der henviser til, at denne lov har 

givet anledning til bekymring, som 

navnlig er blevet fremført af vice-

statsadvokaten, under henvisning til 

respekten for princippet om magtens 

adskillelse, retsvæsenets uafhængighed, 

beskyttelsen af privatlivets of familiens 

fred og retten til effektive retsmidler; 

Or. en 
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Rui Tavares 

Ordfører 

 

Betænkning A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: Standarder og praksis i Ungarn (jf. 

Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012) 

2012/2130(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 21a. er bekymret over en række 

bestemmelser i lov nr. LXXII fra 2013 om 

indførelse af nye regler og bestemmelser 

om tilsyn med den nationale sikkerhed, da 

der er risiko for, at de eventuelt kan få 

negative konsekvenser for magtens 

adskillelse, retsvæsenets uafhængighed, 

respekten for privatlivets og familiens fred 

og retten til effektive retsmidler; 

Or. en 
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Rui Tavares 

Ordfører 

 

Betænkning A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: Standarder og praksis i Ungarn (jf. 

Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012) 

2012/2130(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 71 – led 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 - at samarbejde med de europæiske 

institutioner med henblik på at sikre, at 

bestemmelserne i den nye lov om national 

sikkerhed er i overensstemmelse med de 

grundlæggende principper om magtens 

adskillelse, retsvæsenets uafhængighed, 

respekten for privatlivets og familiens fred 

og retten til effektive retsmidler; 

Or. en 

 

 


