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Pakeitimas  1 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0095/2012 

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

Pastarieji politiniai įvykiai Vengrijoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi pri÷mus konstitucinius 

įstatymus kilo susirūpinimas d÷l kai kurių 

sričių, būtent teismų sistemos 

nepriklausomumo, centrinio banko 

nepriklausomumo, duomenų apsaugos 

institucijos nepriklausomumo, sąžiningų 

politin÷s konkurencijos ir politin÷s kaitos 

sąlygų, taip pat vadinamojo stabilumo 

įstatymo, pagal kurį su pajamų mokesčių 

sistema susiję sprendimai priimami dviejų 

trečdalių balsų dauguma, ir pagrindinių 

įstatymų, pagal kuriuos dabartinei 

valdančiajai daugumai suteikiama 

išskirtin÷ teis÷ skirti pareigūnus neįprastai 

ilgam laikotarpiui tokiu būdu darant 

poveikį būsimų vyriausybių galimyb÷ms 

valdyti šalį, 

D. kadangi pri÷mus konstitucinius 

įstatymus kilo susirūpinimas d÷l kai kurių 

sričių, būtent teismų sistemos 

nepriklausomumo, duomenų apsaugos 

institucijos nepriklausomumo, sąžiningų 

politin÷s konkurencijos ir politin÷s kaitos 

sąlygų, taip pat vadinamojo stabilumo 

įstatymo, pagal kurį su pajamų mokesčių 

sistema susiję sprendimai priimami dviejų 

trečdalių balsų dauguma, ir pagrindinių 

įstatymų, pagal kuriuos dabartinei 

valdančiajai daugumai suteikiama 

išskirtin÷ teis÷ skirti pareigūnus neįprastai 

ilgam laikotarpiui tokiu būdu darant 

poveikį būsimų vyriausybių galimyb÷ms 

valdyti šalį, 

Or. en 
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Pakeitimas  2 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0095/2012 

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

Pastarieji politiniai įvykiai Vengrijoje  

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. reiškia didelį susirūpinimą tuo, kaip 

Vengrijoje įtvirtinama demokratija ir 

teisin÷ valstyb÷, užtikrinamos ir ginamos 

žmogaus ir socialin÷s teis÷s, įgyvendinama 

kontrol÷s ir pusiausvyros sistema, 

užtikrinama lygyb÷ ir nediskriminavimas; 

1. reiškia didelį susirūpinimą tuo, kaip 

Vengrijoje įtvirtinama demokratija ir 

teisin÷ valstyb÷, užtikrinamos ir ginamos 

žmogaus ir socialin÷s teis÷s, įgyvendinama 

kontrol÷s ir pusiausvyros sistema, 

užtikrinama lygyb÷ ir nediskriminavimas, 

gerbiamos darbuotojų teis÷s ir taikomas 

dabartinis darbo kodeksas; 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0095/2012 

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

Pastarieji politiniai įvykiai Vengrijoje  

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

3. atkreipia d÷mesį į Europos Komisijos, 

Europos Tarybos ir Venecijos komisijos 

įsipareigojimą nuodugniai ištirti 

Vengrijos teis÷s aktų atitikimą ne tik 

Europos teis÷s turiniui, bet ir prasmei; 

3. ragina Europos Komisiją 

bendradarbiaujant su Europos Taryba ir 

Venecijos komisija steb÷ti, kaip 

įgyvendinami min÷tieji Vengrijos teis÷s 

aktai ir kiek jie atitinka pagrindines 

Europos Sąjungos demokratijos ir 

žmogaus teisių vertybes; 

Or. en 
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Pakeitimas  4 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0095/2012 

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

Pastarieji politiniai įvykiai Vengrijoje  

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 dalies b punktas 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

b. kad reguliuojant Vengrijos Nacionalinį 

Banką būtų tvirtai laikomasi Europos 

teis÷s aktų; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 

 


