
 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

15.2.2012 B7-0095/1 

Módosítás  1 
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B7-0095/2012 
S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
A közelmúltbeli magyarországi politikai fejlemények 

Állásfoglalási indítvány 
D preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

D. mivel a sarkalatos törvények elfogadása 

számos területen aggályokat ébresztett, 

nevezetesen a bírói függetlenséggel, a 

központi bank függetlenségével, az 

adatvédelmi hatóság függetlenségével, a 

politikai verseny és hatalomváltás 

tisztességes feltételeivel, valamint a 

jövedelemadó rendszerét kétharmados 

döntéshozatal alá rendelı, úgynevezett 

stabilitási törvénnyel kapcsolatban, 

továbbá a sarkalatos törvényekkel 

kapcsolatban, amelyek a jelenlegi 

többségnek kizárólagos jogot biztosítanak 

arra, hogy szokatlanul hosszú idıre 

nevezzen ki tisztviselıket, ami korlátozza a 

jövıbeli kormányok kormányzási 

képességét; 

D. mivel a sarkalatos törvények elfogadása 

számos területen aggályokat ébresztett, 

nevezetesen a bírói függetlenséggel, az 

adatvédelmi hatóság függetlenségével, a 

politikai verseny és hatalomváltás 

tisztességes feltételeivel, valamint a 

jövedelemadó rendszerét kétharmados 

döntéshozatal alá rendelı úgynevezett 

stabilitási törvénnyel kapcsolatban, 

továbbá a sarkalatos törvényekkel 

kapcsolatban, amelyek a jelenlegi 

többségnek kizárólagos jogot biztosítanak 

arra, hogy szokatlanul hosszú idıre 

nevezzen ki tisztviselıket, ami korlátozza a 

jövıbeli kormányok kormányzási 

képességét; 

Or. en 
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15.2.2012 B7-0095/2 

Módosítás  2 
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B7-0095/2012 
S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
A közelmúltbeli magyarországi politikai fejlemények 

Állásfoglalási indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

1. súlyos aggodalmának ad hangot a 

demokrácia, a jogállamiság, az emberi és 

szociális jogok, a fékek és ellensúlyok 

rendszere, az egyenlıség és a 

megkülönböztetés tilalma terén fennálló 

magyarországi helyzet miatt; 

1. súlyos aggodalmának ad hangot a 

demokrácia, a jogállamiság, az emberi és 

szociális jogok, a fékek és ellensúlyok 

rendszere, az egyenlıség és a 

megkülönböztetés tilalma terén, valamint a 

munkavállalók jogaival és a jelenlegi 

munka törvénykönyvével kapcsolatban 

fennálló magyarországi helyzet miatt; 

Or. en 
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15.2.2012 B7-0095/3 

Módosítás  3 
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B7-0095/2012 
S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
A közelmúltbeli magyarországi politikai fejlemények 

Állásfoglalási indítvány 
3 bekezdés 
 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

3. tudomásul veszi, hogy az Európai 

Bizottság, az Európa Tanács és a Velencei 

Bizottság elkötelezett annak alapos 

vizsgálata mellett, hogy megfelelnek-e a 

magyar jogszabályok nemcsak az európai 

jogszabályok betőjének, hanem azok 

szellemének is; 

3. felhívja az Európai Bizottságot, hogy az 

Európa Tanáccsal és a Velencei 

Bizottsággal együttmőködve kövesse 

nyomon a fent említett magyar 

jogszabályok végrehajtását és azt, hogy 

összhangban állnak-e a demokrácia és az 

emberi jogok alapvetı értékeivel az 

Európai Unióban; 

Or. en 
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15.2.2012 B7-0095/4 

Módosítás  4 
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B7-0095/2012 
S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
A közelmúltbeli magyarországi politikai fejlemények 

Állásfoglalási indítvány 
4 bekezdés – b pont 
 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

b. a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó 

szabályozásnak az európai 

jogszabályokkal való összhangja; 

törölve 

Or. en 

 

 


