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Premessa D 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

D. billi l-adozzjoni tal-liāijiet qajmu 

tħassib dwar numru ta' oqsma, fosthom l-

indipendenza tal-āudikatura, l-

indipendenza tal-bank ëentrali, l-

indipendenza tal-awtorità tal-protezzjoni 

tad-data, il-kundizzjonijiet āusti tal-

kompetizzjoni politika u tal-alternanza 

politika, kif ukoll tal-hekk imsejħa liāijiet 

ta' stabilità li jissoāāettaw is-sistema tat-

taxxa fuq id-dħul għal maāāoranza ta' 

Ŝewā terzi, u l-liāijiet kardinali li jagħtu 

dritt esklussiv lill-maāāoranza preŜenti li 

taħtar uffiëjali għal terminu ta' Ŝmien twil 

aktar mis-soltu, b'hekk taffettwa l-abilità ta' 

gvernijiet futuri li jiggvernaw; 

D. billi l-adozzjoni tal-liāijiet qajmu 

tħassib dwar numru ta' oqsma, fosthom l-

indipendenza tal-āudikatura, l-

indipendenza tal-awtorità tal-protezzjoni 

tad-data, il-kundizzjonijiet āusti tal-

kompetizzjoni politika u tal-alternanza 

politika, kif ukoll tal-hekk imsejħa liāijiet 

ta' stabilità li jissoāāettaw is-sistema tat-

taxxa fuq id-dħul għal maāāoranza ta' 

Ŝewā terzi, u l-liāijiet kardinali li jagħtu 

dritt esklussiv lill-maāāoranza preŜenti li 

taħtar uffiëjali għal terminu ta' Ŝmien twil 

aktar mis-soltu, b'hekk taffettwa l-abilità ta' 

gvernijiet futuri li jiggvernaw; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jesprimi t-tħassib serju dwar is-

sitwazzjoni fl-Ungerija fir-rigward tal-

eŜerëizzju tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, 

ir-rispett u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem u dawk soëjali, is-sistema ta' 

kontroll u bilanë, ugwaljanza u 

nondiskriminazzjoni; 

1. Jesprimi t-tħassib serju dwar is-

sitwazzjoni fl-Ungerija fir-rigward tal-

eŜerëizzju tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, 

ir-rispett u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem u dawk soëjali, is-sistema ta' 

kontroll u bilanë, ugwaljanza u 

nondiskriminazzjoni, id-drittijiet tal-

ħaddiema u l-korp eŜistenti tal-liāi tax-

xogħol; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

3. Jieħu nota tal-impenn tal-Kummissjoni 

Ewropea, tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-

Kummissjoni ta' Venezja li jeŜaminaw sew 

il-konformità tal-leāiŜlazzjoni UngeriŜa 

mhux biss mal-ittra imma wkoll mal-

ispirtu tal-liāi Ewropea;  

3. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea, 

f'kooperazzjoni mal-Kunsill tal-Ewropa u 

tal-Kummissjoni ta' Venezja, sabiex 

jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-

leāiŜlazzjoni UngeriŜa msemmija kif ukoll 

il-konformità tagħha mal-valuri 

fundamentali tad-demokrazija u d-

drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea;  
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

b. li r-regolamentazzjoni tal-Bank 

Nazzjonali UngeriŜ taderixi mal-

leāiŜlazzjoni Ewropea; 

imħassar 

Or. en 

 

 


