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26.6.2013 A7-0229/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Rui Tavares 

Spravodajca: 

 

Správa A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Situácia v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia EP zo 

16. februára 2012) 

2012/2130(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na nadchádzajúcu správu 

monitorovacieho výboru Parlamentného 

zhromaždenia Rady Európy, 

– so zreteľom na správu monitorovacieho 

výboru Parlamentného zhromaždenia Rady 

Európy, 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Rui Tavares 

Spravodajca: 

 

Správa A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Situácia v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia EP zo 

16. februára 2012) 

2012/2130(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 40a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na zákon č. LXXI z roku 

2013 o vytváraní nových pravidiel a 

predpisov týkajúcich sa dohľadu nad 

vnútroštátnou bezpečnosťou; so zreteľom 

na list Dr. Andrása Zs. Vargu adresovaný 

Dr. Andrásovi Cserovi-Palkovicsovi, 

predsedovi Výboru Maďarského 

parlamentu pre ústavné, právne a 

procesné záležitosti 27. mája 2013, v 

ktorom vyjadruje obavy nad právnymi 

predpismi prijatými vzhľadom na 

vytváranie nových pravidiel a predpisov 

týkajúcich sa vnútroštátnej bezpečnosti, 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Rui Tavares 

Spravodajca: 

 

Správa A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Situácia v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia EP zo 

16. februára 2012) 

2012/2130(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AMa (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 AMa. zohľadňujúc zákon č. LXXI z roku 

2013 o vytváraní nových pravidiel a 

predpisov týkajúcich sa dohľadu nad 

vnútroštátnou bezpečnosťou; keďže tento 

zákon vyvolal obavy, ktoré vyjadril najmä 

zástupca maďarského generálneho 

prokurátora a ktoré sa týkajú 

dodržiavania zásady deľby právomocí, 

nezávislosti súdnictva, rešpektovania 

súkromného a rodinného života a práva 

na účinné opravné prostriedky; 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Rui Tavares 

Spravodajca: 

 

Správa A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Situácia v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia EP zo 

16. februára 2012) 

2012/2130(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. je znepokojený niekoľkými 

ustanoveniami zákona č. LXXI z roku 

2013 o vytváraní nových pravidiel a 

predpisov týkajúcich sa dohľadu nad 

vnútroštátnou bezpečnosťou, pretože tieto 

ustanovenia by potenciálne mohli mať 

negatívny vplyv na deľbu právomocí, 

nezávislosť súdnictva, rešpektovanie 

súkromného a rodinného života a právo 

na účinné opravné prostriedky; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

26.6.2013 A7-0229/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Rui Tavares 

Spravodajca: 

 

Správa A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Situácia v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia EP zo 

16. februára 2012) 

2012/2130(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 – zarážka 9a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – spoluprácu s európskymi inštitúciami s 

cieľom zabezpečiť, aby ustanovenia 

nového zákona o vnútroštátnej 

bezpečnosti boli v súlade so základnou 

zásadou deľby právomocí, nezávislosťou 

súdnictva, rešpektovaním súkromného a 

rodinného života a právom na účinné 

opravné prostriedky; 

Or. en 

 

 


