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Pakeitimas  2 
Rui Tavares 
Praneš÷jas 

 

Pranešimas A7-0229/2013 
Rui Tavares 
Pagrindinių teisių pad÷tis Vengrijoje: standartai ir praktika (pagal 2012 m. vasario 16 d. 

Europos Parlamento rezoliuciją) 

2012/2130(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
40 nurodomoji dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į būsimą Europos 

Tarybos Parlamentin÷s Asambl÷jos 

Steb÷senos komiteto ataskaitą, 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos 

Parlamentin÷s Asambl÷jos Steb÷senos 

komiteto ataskaitą, 

Or. en 
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Pranešimas A7-0229/2013 
Rui Tavares 
Pagrindinių teisių pad÷tis Vengrijoje: standartai ir praktika (pagal 2012 m. vasario 16 d. 

Europos Parlamento rezoliuciją) 

2012/2130(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

40 a nurodomoji dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į 2013 m. 

LXXII įstatymą d÷l naujų taisyklių ir 

reglamentų, susijusių su t÷vyn÷s saugumo 

priežiūra, sukūrimo; atsižvelgdamas į 

dr. András Zs. Varga 2013 m. geguž÷s 

27 d. laišką dr. Andrásui Cser-

Palkovicsui, Vengrijos parlamento 

Konstitucinių, teisinių ir procedūrinių 

reikalų komiteto pirmininkui, kuriame 

reiškiamas susirūpinimas d÷l priimto 

įstatymo d÷l naujų taisyklių ir 

reglamentų, susijusių su t÷vyn÷s saugumo 

priežiūra, sukūrimo; 

Or. en 
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Pakeitimas  4 

Rui Tavares 
Praneš÷jas 

 
Pranešimas A7-0229/2013 
Rui Tavares 
Pagrindinių teisių pad÷tis Vengrijoje: standartai ir praktika (pagal 2012 m. vasario 16 d. 

Europos Parlamento rezoliuciją) 

2012/2130(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

AM a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 AMa. kadangi 2013 m. LXXII įstatymas 

d÷l naujų taisyklių ir reglamentų, 

susijusių su t÷vyn÷s saugumo priežiūra, 

sukūrimo paskelbtas 2013 m. birželio 3 d.; 

kadangi d÷l šio akto kilo susirūpinimas, 

kurį visų pirma išreišk÷ Vengrijos 

generalinio prokuroro pavaduotojas, d÷l 

valdžių padalijimo, teisminių institucijų 

nepriklausomumo, pagarbos privačiam ir 

šeiminiam gyvenimui ir teis÷s į 

veiksmingą teisinę gynybą principų 

laikymosi; 

Or. en 
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Rui Tavares 
Pagrindinių teisių pad÷tis Vengrijoje: standartai ir praktika (pagal 2012 m. vasario 16 d. 

Europos Parlamento rezoliuciją) 

2012/2130(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

21 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 21a. yra susirūpinęs d÷l kelių 2013 m. 

LXXII akto nuostatų d÷l naujų taisyklių ir 

reglamentų, susijusių su t÷vyn÷s saugumo 

priežiūra, sukūrimo, nes jos gal÷tų daryti 

neigiamą poveikį valdžių padalijimo, 

teisminių institucijų nepriklausomumo, 

pagarbos privačiam ir šeiminiam 

gyvenimui ir teis÷s į veiksmingą teisinę 

gynybą principų laikymuisi; 

Or. en 
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Pagrindinių teisių pad÷tis Vengrijoje: standartai ir praktika (pagal 2012 m. vasario 16 d. 

Europos Parlamento rezoliuciją) 

2012/2130(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

71 dalies 9 a įtrauka (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 – bendradarbiauti su Europos 

institucijomis siekiant užtikrinti, kad 

naujo Nacionalinio saugumo įstatymo 

nuostatos atitiktų valdžių padalijimo, 

teisminių institucijų nepriklausomumo, 

pagarbos privačiam ir šeiminiam 

gyvenimui ir teis÷s į veiksmingą teisinę 

gynybą pagrindinius principus; 

Or. en 

 

 


