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

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0095/2012 

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

Den seneste politiske udvikling i Ungarn (2012/2511(RSP)) 

Forslag til beslutning 

Punkt D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at vedtagelsen af 

forfatningslovene har givet anledning til 

bekymring på en række områder, navnlig 

med hensyn til den dømmende magts 

uafhængighed, centralbankens 

uafhængighed, 

databeskyttelsesmyndighedernes 

uafhængighed, fair vilkår for politisk 

konkurrence og politiske skift samt den 

såkaldte stabilitetslov, hvorefter 

indkomstskattesystemet skal vedtages med 

to tredjedeles flertal, og forfatningslovene, 

der giver det nuværende flertal eneret til at 

udnævne embedsmænd for en usædvanlig 

lang periode, hvilket påvirker kommende 

regeringers mulighed for at regere; 

D. der henviser til, at vedtagelsen af 

forfatningslovene har givet anledning til 

bekymring på en række områder, navnlig 

med hensyn til den dømmende magts 

uafhængighed, 

databeskyttelsesmyndighedernes 

uafhængighed, fair vilkår for politisk 

konkurrence og politiske skift samt den 

såkaldte stabilitetslov, hvorefter 

indkomstskattesystemet skal vedtages med 

to tredjedeles flertal, og forfatningslovene, 

der giver det nuværende flertal eneret til at 

udnævne embedsmænd for en usædvanlig 

lang periode, hvilket påvirker kommende 

regeringers mulighed for at regere; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B7-0095/2012 

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

Den seneste politiske udvikling i Ungarn (2012/2511(RSP)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. er meget bekymret over situationen i 

Ungarn med hensyn til udøvelsen af 

demokrati, retsstatsprincippet, overholdelse 

og  beskyttelse af menneskerettigheder og 

sociale rettigheder, systemet med kontrol 

og tilsyn, lighed og 

ikkeforskelsbehandling; 

1. er meget bekymret over situationen i 

Ungarn med hensyn til udøvelsen af 

demokrati, retsstatsprincippet, overholdelse 

og beskyttelse af menneskerettigheder og 

sociale rettigheder, systemet med kontrol 

og tilsyn, lighed og 

ikkeforskelsbehandling, arbejdstagernes 

rettigheder og den eksisterende 

arbejdstagerlovgivning; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B7-0095/2012 

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

Den seneste politiske udvikling i Ungarn (2012/2511(RSP)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. noterer sig Europa-Kommissionens, 

Europarådets og Venedigkommissionens 

tilsagn om at undersøge grundigt, om den 

ungarske lovgivning ikke alene er i 

overensstemmelse med EU-lovgivningens 

bogstav, men også dens ånd; 

3. opfordrer Europa-Kommissionen til i 

samarbejde med Europarådet og 

Venedigkommissionen at overvåge 

gennemførelsen af den førnævnte 

ungarske lovgivning og dennes 

overensstemmelse med de grundlæggende 

værdier for så vidt angår demokrati og 

menneskerettigheder i EU; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B7-0095/2012 

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

Den seneste politiske udvikling i Ungarn (2012/2511(RSP)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b. at reglerne for den ungarske 

nationalbank er i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen; 

udgår 

Or. en 

 

 


