
 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

26.6.2013 A7-0229/2 

Ändringsförslag  2 
Rui Tavares 
Föredragande 

 

Betänkande A7-0229/2013 
Rui Tavares 
Situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och principer i Ungern 

2012/2130(INI) 

Förslag till resolution 
Beaktandeled 40 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av den kommande 

rapporten från övervakningskommittén i 

Europarådets parlamentariska församling, 

– med beaktande av rapporten från 

övervakningskommittén i Europarådets 

parlamentariska församling, 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/3 

Ändringsförslag  3 
Rui Tavares 
Föredragande 

 

Betänkande A7-0229/2013 
Rui Tavares 
Situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och principer i Ungern 

2012/2130(INI) 

Förslag till resolution 
Beaktandeled 40a (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av lag LXXII/2013 om 

införande av nya regler och föreskrifter 

för tillsyn av den nationella säkerheten 

och med beaktande av skrivelsen av den 

27 maj 2013 från András Zs. Varga till 

András Cser-Palkovics, ordförande för det 

ungerska parlamentets utskott för 

konstitutionella, rättsliga och 

förfarandemässiga frågor, där det 

uttrycks oro över den lagstiftning som 

antagits om införande av nya regler och 

föreskrifter för tillsyn av den nationella 

säkerheten, 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/4 

Ändringsförslag  4 
Rui Tavares 
Föredragande 

 

Betänkande A7-0229/2013 
Rui Tavares 
Situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och principer i Ungern 

2012/2130(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl AMa (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 AMa. Lag LXXII/2013 om införande av 

nya regler och föreskrifter för tillsyn av 

den nationella säkerheten offentliggjordes 

den 3 juni 2013. Lagen har väckt 

farhågor, som framför allt har framförts 

av Ungerns biträdande justitiekansler, när 

det gäller respekten för principen om 

maktdelning, domstolsväsendets 

oberoende, respekten för privat- och 

familjelivet och rätten till ett effektivt 

rättsmedel. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/5 

Ändringsförslag  5 
Rui Tavares 
Föredragande 

 

Betänkande A7-0229/2013 
Rui Tavares 
Situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och principer i Ungern 

2012/2130(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 21a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 21a. Europaparlamentet uttrycker oro 

över flera bestämmelser i lag LXXII/2013 

om införande av nya regler och 

föreskrifter för tillsyn av den nationella 

säkerheten eftersom de skulle kunna få 

negativa effekter på maktdelningen, 

domstolsväsendets oberoende, respekten 

för privat- och familjelivet och rätten till 

ett effektivt rättsmedel. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/6 

Ändringsförslag  6 
Rui Tavares 
Föredragande 

 

Betänkande A7-0229/2013 
Rui Tavares 
Situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och principer i Ungern 

2012/2130(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 71 – strecksats 9a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – att samarbeta med de europeiska 

institutionerna för att säkerställa att 

bestämmelserna i den nya lagen om 

nationell säkerhet är förenliga med de 

grundläggande principerna om 

maktdelning, domstolsväsendets 

oberoende, respekten för privat- och 

familjelivet och rätten till ett effektivt 

rättsmedel, 

Or. en 

 

 


