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Изменение  1 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0095/2012 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Неотдавнашни политически събития в Унгария 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че приемането на 

кардиналните закони предизвика 

безпокойство по отношение на редица 

области, по-специално независимостта 

на съдебните органи, независимостта 

на централната банка, 

независимостта на органа за защита на 

данните, наличието на справедливи 

условия за политическа конкуренция и 

смяна на политическата власт, както и 

т.нар. „закон за стабилност“, съгласно 

който системата за данъчно облагане на 

доходите подлежи на одобрение от 

мнозинство от две трети, и 

кардиналните закони, които предоставят 

изключително право на настоящото 

мнозинство да назначава служители за 

необичайно дълги мандати, като това се 

отразява на способността на бъдещите 

правителства да управляват; 

Г. като има предвид, че приемането на 

кардиналните закони предизвика 

безпокойство по отношение на редица 

области, по-специално независимостта 

на съдебните органи, независимостта на 

органа за защита на данните, наличието 

на справедливи условия за политическа 

конкуренция и смяна на политическата 

власт, както и т.нар. „закон за 

стабилност“, съгласно който системата 

за данъчно облагане на доходите 

подлежи на одобрение от мнозинство от 

две трети, и кардиналните закони, които 

предоставят изключително право на 

настоящото мнозинство да назначава 

служители за необичайно дълги 

мандати, като това се отразява на 

способността на бъдещите правителства 

да управляват; 

Or. en 
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Изменение  2 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0095/2012 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Неотдавнашни политически събития в Унгария 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. изразява сериозно безпокойство по 

отношение на положението в Унгария 

във връзка с упражняването на 

демокрацията, правовата държава, 

зачитането на правата на човека и на 

социалните права, системата за контрол 

и противодействие, равенството и 

недискриминацията; 

1. изразява сериозно безпокойство по 

отношение на положението в Унгария 

във връзка с упражняването на 

демокрацията, правовата държава, 

зачитането на правата на човека и на 

социалните права, системата за контрол 

и противодействие, равенството и 

недискриминацията, правата на 

работниците и служителите и 

съществуващото трудово 

законодателство; 

Or. en 



 

AM\892536BG.doc  PE483.154v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

15.2.2012 B7-0095/3 

Изменение  3 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0095/2012 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Неотдавнашни политически събития в Унгария 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. приема за сведение ангажимента на 

Европейската комисия, Съвета на 

Европа и Венецианската комисия 

обстойно да разгледат 

съответствието на унгарското 

законодателство не само с буквата, 

но и с духа на европейското право; 

3. призовава Европейската комисия да 

наблюдава, в сътрудничество със 

Съвета на Европа и Венецианската 

комисия, прилагането на 

упоменатото по-горе унгарско 

законодателство и да следи за 

съответствието му с основните 

ценности, свързани с демокрацията и 

правата на човека в Европейския 

съюз; 

Or. en 
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Изменение  4 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0095/2012 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Неотдавнашни политически събития в Унгария 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 – буква б) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

б) че при регулирането на унгарската 

национална банка се съблюдава 

европейското законодателство; 

 

заличава се 

Or. en 

 

 


