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26.6.2013 A7-0229/2 

Amandman  2 

Rui Tavares 

Izvjestitelj(ica) za mišljenje 

 

Izvješće A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Stanje temeljnih prava: standardi i praksa u Madžarskoj (u skladu s rezolucijom EP-a od 16. 

veljače 2012.) 

2012/2130(INI) 

Prijedlog Rezolucije 

Pozivanje 40. 

 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

– uzimajući u obzir očekivano izvješće 

Nadzornog odbora Parlamentarne 

skupštine Vijeća Europe, 

 

– uzimajući u obzir izvješće Nadzornog 

odbora Parlamentarne skupštine Vijeća 

Europe, 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/3 

Amandman  3 

Rui Tavares 

Izvjestitelj(ica) za mišljenje 

 

Izvješće A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Stanje temeljnih prava: standardi i praksa u Madžarskoj (u skladu s rezolucijom EP-a od 16. 

veljače 2012.) 

2012/2130(INI) 

Prijedlog Rezolucije 

Pozivanje 40.a (novo) 

 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

 – uzimajući u obzir Zakon LXXII iz 2013. 

o stvaranju novih pravila i propisa koji se 

odnose na nadzor nacionalne sigurnosti; 

uzimajući u obzir pismo dr. Andrása Zs. 

Varge od 27. svibnja 2013. upućeno dr. 

Andrásu Cser-Palkovicsu, predsjedniku 

Odbora za ustavna, pravna i postupovna 

pitanja mañarskog parlamenta, u kojem 

izražava zabrinutost zbog usvojenog 

zakonodavstava na temu stvaranja novih 

pravila i propisa koji se odnose na nadzor 

nacionalne sigurnosti, 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/4 

Amandman  4 

Rui Tavares 

Izvjestitelj(ica) za mišljenje 

 

Izvješće A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Stanje temeljnih prava: standardi i praksa u Madžarskoj (u skladu s rezolucijom EP-a od 16. 

veljače 2012.) 

2012/2130(INI) 

Prijedlog Rezolucije 

Uvodna izjava AMa (nova) 

 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

 AMa. budući da je Zakon LXXII iz 2013. 

o stvaranju novih pravila i propisa koji se 

odnose na nadzor nacionalne sigurnosti 

objavljen 3. lipnja 2013.; budući da je 

ovaj zakon izazvao zabrinutost, koju je 

osobito izrazio zamjenik mañarskog 

državnog odvjetnika u odnosu na 

poštovanje načela diobe vlasti, neovisnosti 

sudstva, poštovanje privatnog i obiteljskog 

života te prava na djelotvoran pravni lijek; 

 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/5 

Amandman  5 

Rui Tavares 

Izvjestitelj(ica) za mišljenje 

 

Izvješće A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Stanje temeljnih prava: standardi i praksa u Madžarskoj (u skladu s rezolucijom EP-a od 16. 

veljače 2012.) 

2012/2130(INI) 

Prijedlog Rezolucije 

Stavak 21.a (novi) 

 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

 21a. zabrinut je zbog nekoliko odredbi 

Zakona LXXII iz 2013. o stvaranju novih 

pravila i propisa koji se odnose na nadzor 

nacionalne sigurnosti  jer bi potencijalno 

mogli negativno utjecati na diobu vlasti, 

neovisnost sudstva, poštovanje privatnog i 

obiteljskog života te pravo na djelotvoran 

pravni lijek; 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/6 

Amandman  6 

Rui Tavares 

Izvjestitelj(ica) za mišljenje 

 

Izvješće A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Stanje temeljnih prava: standardi i praksa u Madžarskoj (u skladu s rezolucijom EP-a od 16. 

veljače 2012.) 

2012/2130(INI) 

Prijedlog Rezolucije 

Stavak 71. – alineja 9.a (nova) 

 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

 – surañivati s europskim institucijama 

kako bi se osiguralo da odredbe novog 

Zakona o nacionalnoj sigurnosti 

udovoljavaju temeljnim načelima diobe 

vlasti, neovisnosti sudstva, poštuju 

privatni i obiteljski život te pravo na 

djelotvoran pravni lijek; 

Or. en 

 

 


