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15. 2. 2012 B7-0095/1 

Pozměňovací návrh  1 

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

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0095/2012 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
Poslední vývoj politické situace v Maďarsku 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že přijetí základních 

zákonů vzbudilo znepokojení v mnoha 

ohledech, především pokud jde 

o nezávislost soudnictví, centrální banky 

a úřadu pro ochranu údajů, o spravedlivé 

podmínky politické soutěže a politické 

alternace a o tzv. zákon fiskální stability, 

podle nějž lze ustanovení o dani z příjmu 

změnit pouze na základě souhlasu dvou 

třetin poslanců parlamentu, a pokud jde 

o základní zákony, které dávají stávající 

většině výlučné právo jmenovat úředníky 

na nezvykle dlouhé funkční období, což 

ovlivní akceschopnost budoucích vlád; 

D. vzhledem k tomu, že přijetí základních 

zákonů vzbudilo znepokojení v mnoha 

ohledech, především pokud jde 

o nezávislost soudnictví a úřadu pro 

ochranu údajů, o spravedlivé podmínky 

politické soutěže a politické alternace  

a o tzv. zákon fiskální stability, podle nějž 

lze ustanovení o dani z příjmu změnit 

pouze na základě souhlasu dvou třetin 

poslanců parlamentu, a pokud jde 

o základní zákony, které dávají stávající 

většině výlučné právo jmenovat úředníky 

na nezvykle dlouhé funkční období, což 

ovlivní akceschopnost budoucích vlád; 

Or. en 



 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15. 2. 2012 B7-0095/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0095/2012 

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

Poslední vývoj politické situace v Maďarsku 

Návrh usnesení 

Bod 1 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vyjadřuje své hluboké znepokojení nad 

situací v Maďarsku, pokud jde 

o uplatňování demokratických zásad, zásad 

právních státu, dodržování a ochranu 

lidských a sociálních práv, systém kontroly 

a vyváženosti, rovnost a nediskriminaci; 

1. vyjadřuje své hluboké znepokojení nad 

situací v Maďarsku, pokud jde 

o uplatňování demokratických zásad, zásad 

právních státu, dodržování a ochranu 

lidských a sociálních práv, systém kontroly 

a vyváženosti, rovnost a nediskriminaci, 

práva pracovníků a stávající pracovní 

právo; 

Or. en 
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15. 2. 2012 B7-0095/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0095/2012 

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

Poslední vývoj politické situace v Maďarsku 

Návrh usnesení 

Bod 3 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí odhodlání Evropské 

komise, Rady Evropy a Benátské komise 

důkladně prozkoumat soulad maďarské 

legislativy s literou i duchem evropského 

práva; 

3. vyzývá Evropskou komisi, aby, ve 

spolupráci s Radou Evropy a Benátskou 

komisí, sledovala provádění výše uvedené 

maďarské legislativy a její soulad se 

základními hodnotami demokracie 

a lidských práv Evropské unie;  

 

Or. en 
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15. 2. 2012 B7-0095/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 
za skupinu GUE/NGL  

 

Návrh usnesení B7-0095/2012 

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

Poslední vývoj politické situace v Maďarsku 

Návrh usnesení 

Bod 4 – písm. b 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

b. Maďarská národní banka byla řízena 

v souladu s evropskými právními 

předpisy; 

vypouští se 

Or. en 

 

 

 


