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Predlog spremembe  2 

Rui Tavares 

Poročevalec 

 

Poročilo A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Razmere na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem (v skladu z 

resolucijo EP z dne 16. februarja 2012)  

2012/2130(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju prihodnjega poročila 

nadzornega odbora parlamentarne 

skupščine Sveta Evrope, 

– ob upoštevanju poročila nadzornega 

odbora parlamentarne skupščine Sveta 

Evrope, 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/3 

Predlog spremembe  3 

Rui Tavares 

Poročevalec 

 

Poročilo A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Razmere na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem (v skladu z 

resolucijo EP z dne 16. februarja 2012)  

2012/2130(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 40 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju zakona št. LXXII iz leta 

2013 o oblikovanju novih pravil in 

predpisov glede nadzora nacionalne 

varnosti; ob upoštevanju pisma, ki ga je 

Dr. András Zs. Varga naslovil na Dr. 

Andrása Cser-Palkovicsa, predsednika 

odbora madžarskega parlamenta za 

ustavne, pravne in postopkovne zadeve, in 

v katerem je izrazil pomisleke glede 

sprejete zakonodaje o oblikovanju novih 

pravil in predpisov glede nadzora 

nacionalne varnosti; 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/4 

Predlog spremembe  4 

Rui Tavares 

Poročevalec 

 

Poročilo A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Razmere na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem (v skladu z 

resolucijo EP z dne 16. februarja 2012)  

2012/2130(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AM a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 AMa. ker je bil 3. junija 2013 objavljen 

zakon št. LXXII iz leta 2013 o oblikovanju 

novih pravil in predpisov glede nadzora 

nacionalne varnosti; ker zakon zbuja 

pomisleke, predvsem tiste, ki jih je izrazil 

namestnik državnega tožilca glede načela 

delitve oblasti, neodvisnosti sodstva, 

spoštovanja zasebnega in družinskega 

življenja ter pravice do učinkovitega 

pravnega sredstva; 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Rui Tavares 

Poročevalec 

 

Poročilo A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Razmere na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem (v skladu z 

resolucijo EP z dne 16. februarja 2012)  

2012/2130(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. je zaskrbljen zaradi več določb 

zakona LXXII iz leta 2013 o oblikovanju 

novih pravil in predpisov glede nadzora 

nacionalne varnosti, saj bi morda lahko 

negativno vplivali na načelo delitve 

oblasti, neodvisnost sodstva, spoštovanje 

zasebnega in družinskega življenja ter 

pravico do učinkovitega pravnega 

sredstva; 

Or. en 
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Predlog spremembe  6 

Rui Tavares 

Poročevalec 

 

Poročilo A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Razmere na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem (v skladu z 

resolucijo EP z dne 16. februarja 2012)  

2012/2130(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 71 – alinea 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – sodelujejo z evropskimi institucijami, da 

bi se zagotovila usklajenost novega 

zakona o nacionalni varnosti s temeljnimi 

načeli delitve oblasti, neodvisnosti 

sodstva, spoštovanja zasebnega in 

družinskega življenja ter pravice do 

učinkovitega pravnega sredstva; 

Or. en 

 

 


