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Tarkistus  1 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0095/2012 

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

Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitys 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. panee merkille, että päälakien 

hyväksyminen aiheuttaa huolta monissa 

kohdin, erityisesti oikeuslaitoksen 

riippumattomuuden, keskuspankin 

riippumattomuden, tietosuojaviranomaisen 

riippumattomuuteen, poliittisen kilpailun ja 

poliittisen vaihtelun reilujen edellytysten 

yhteydessä sekä nk. vakautta koskevan lain 

yhteydessä, jonka mukaisesti 

tuloverojärjestelmä kuuluu kahden 

kolmasosan enemmistöä edellyttävän 

vaatimuksen piiriin, sekä päälakien 

yhteydessä, jotka antavat nykyisille 

hallituspuolueille yksinoikeuden nimittää 

virkamiehiä epätavallisen pitkiksi ajoiksi, 

mikä vaikuttaa tulevien hallitusten 

mahdollisuuksia hallita maata; 

D. panee merkille, että päälakien 

hyväksyminen aiheuttaa huolta monissa 

kohdin, erityisesti oikeuslaitoksen 

riippumattomuuden, 

tietosuojaviranomaisen 

riippumattomuuteen, poliittisen kilpailun ja 

poliittisen vaihtelun reilujen edellytysten 

yhteydessä sekä nk. vakautta koskevan lain 

yhteydessä, jonka mukaisesti 

tuloverojärjestelmä kuuluu kahden 

kolmasosan enemmistöä edellyttävän 

vaatimuksen piiriin, sekä päälakien 

yhteydessä, jotka antavat nykyisille 

hallituspuolueille yksinoikeuden nimittää 

virkamiehiä epätavallisen pitkiksi ajoiksi, 

mikä vaikuttaa tulevien hallitusten 

mahdollisuuksia hallita maata; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0095/2012 

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

Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitys 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. ilmaisee olevansa syvästi huolissaan 

Unkarin tilanteesta, kun tarkastellaan 

demokratian harjoittamista, oikeusvaltion 

periaatteita, ihmisoikeuksien ja sosiaalisten 

oikeuksien kunnioittamista ja suojelua, 

keskinäistä valvontajärjestelmää, tasa-

arvoa ja syrjimättömyyttä; 

1. ilmaisee olevansa syvästi huolissaan 

Unkarin tilanteesta, kun tarkastellaan 

demokratian harjoittamista, oikeusvaltion 

periaatteita, ihmisoikeuksien ja sosiaalisten 

oikeuksien kunnioittamista ja suojelua, 

keskinäistä valvontajärjestelmää, tasa-

arvoa ja syrjimättömyyttä, työntekijöiden 

oikeuksia sekä nykyistä työlainsäädäntöä; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0095/2012 

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

Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitys 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. panee merkille, että Euroopan komissio, 

Euroopan neuvosto ja Venetsian komissio 

ovat sitoutuneet tutkimaan 

perinpohjaisesti, onko Unkarin 

lainsäädäntö paitsi EU:n lainsäädännön 

kirjaimen myös sen hengen mukainen;  

3. kehottaa Euroopan komissiota 

seuraamaan yhteistyössä Euroopan 

neuvoston ja Venetsian komission kanssa 

edellä mainitun Unkarin lainsäädännön 

täytäntöönpanoa ja sitä, onko 

lainsäädäntö Euroopan unionissa 

noudatettavien demokratian ja 

ihmisoikeuksien perusarvojen mukainen; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0095/2012 

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

Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitys 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta – b alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

b. Unkarin kansallista keskuspankkia 

koskeva sääntely noudattaa EU:n 

lainsäädäntöä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


