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Αιτιολογική σκέψη ∆ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση των 

βασικών νόµων δηµιούργησε ανησυχίες σε 

ορισµένους τοµείς, ιδίως όσον αφορά την 

ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής, την 
ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, την 
ανεξαρτησία της αρχής προστασίας 

δεδοµένων, τις δίκαιες συνθήκες πολιτικού 

ανταγωνισµού και πολιτικής εναλλαγής, 

καθώς και τον λεγόµενο νόµο περί 

σταθερότητας ο οποίος υπάγει το σύστηµα 

φορολογίας εισοδήµατος σε πλειοψηφία 

δύο τρίτων, καθώς και τους βασικούς 

νόµους που παρέχουν αποκλειστικό 

δικαίωµα στην τρέχουσα πλειοψηφία να 

διορίζει αξιωµατούχους για ασυνήθιστα 

µακρό διάστηµα, επηρεάζοντας έτσι την 

ικανότητα µελλοντικών κυβερνήσεων να 

κυβερνήσουν, 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση 

των βασικών νόµων δηµιούργησε 

ανησυχίες σε ορισµένους τοµείς, ιδίως 

όσον αφορά την ανεξαρτησία της 

δικαστικής αρχής, την ανεξαρτησία της 

αρχής προστασίας δεδοµένων, τις δίκαιες 

συνθήκες πολιτικού ανταγωνισµού και 

πολιτικής εναλλαγής, καθώς και τον 

λεγόµενο νόµο περί σταθερότητας ο οποίος 

υπάγει το σύστηµα φορολογίας 

εισοδήµατος σε πλειοψηφία δύο τρίτων, 

καθώς και τους βασικούς νόµους που 

παρέχουν αποκλειστικό δικαίωµα στην 

τρέχουσα πλειοψηφία να διορίζει 

αξιωµατούχους για ασυνήθιστα µακρό 

διάστηµα, επηρεάζοντας έτσι την 

ικανότητα µελλοντικών κυβερνήσεων να 

κυβερνήσουν, 
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Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την 

κατάσταση στην Ουγγαρία όσον αφορά 

την άσκηση της δηµοκρατίας, το κράτος 

δικαίου, τον σεβασµό και την προστασία 

των ανθρώπινων και κοινωνικών 

δικαιωµάτων, το σύστηµα ελέγχων και 

διασφαλίσεων, την ισότητα και την 

αποφυγή των διακρίσεων· 

1. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την 

κατάσταση στην Ουγγαρία όσον αφορά 

την άσκηση της δηµοκρατίας, το κράτος 

δικαίου, τον σεβασµό και την προστασία 

των ανθρώπινων και κοινωνικών 

δικαιωµάτων, το σύστηµα ελέγχων και 

διασφαλίσεων, την ισότητα και την 

αποφυγή των διακρίσεων, τα δικαιώµατα 
των εργαζοµένων και το υφιστάµενο 
σώµα εργατικού δικαίου· 
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Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. λαµβάνει υπό σηµείωση τη δέσµευση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 
Συµβουλίου της Ευρώπης και της 
Επιτροπής της Βενετίας να εξετάσουν 
διεξοδικά τη συµµόρφωση της ουγγρικής 
νοµοθεσίας όχι µόνο µε το γράµµα αλλά 
και µε το πνεύµα του ευρωπαϊκού 
δικαίου· 

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 
συνεργασία µε το Συµβούλιο της Ευρώπης 
και την Επιτροπή της Βενετίας, να 
παρακολουθούν την εφαρµογή της 
προαναφερθείσας ουγγρικής νοµοθεσίας 
και τη συµµόρφωσή της µε τις 
θεµελιώδεις αξίες της δηµοκρατίας και 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·  
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Παράγραφος 4 – σηµείο β 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

β. ότι οι ρυθµίσεις που διέπουν την 
Ουγγρική Εθνική Τράπεζα 
συµµορφώνονται µε την ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία· 

∆ιαγράφεται 
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