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Punkt D preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, Ŝe uchwalenie ustaw 

kardynalnych wywołało zastrzeŜenia w 

kilku dziedzinach, zwłaszcza w kwestii 

niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, 

niezaleŜności banku centralnego, 

niezaleŜności organu właściwego dla 

ochrony danych, sprawiedliwych 

warunków konkurencji politycznej i zmian 

politycznych, a takŜe tzw. ustawy o 

stabilności, która poddaje system podatku 

dochodowego pod decyzję większości 

dwóch trzecich, oraz ustaw kardynalnych, 

które przyznają obecnej większości 

wyłączne prawo mianowania urzędników 

na niezwyczajnie długą kadencję, co 

narusza zdolność zarządczą przyszłych 

rządów; 

D. mając na uwadze, Ŝe uchwalenie ustaw 

kardynalnych wywołało zastrzeŜenia w 

kilku dziedzinach, zwłaszcza w kwestii 

niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, 

niezaleŜności organu właściwego dla 

ochrony danych, sprawiedliwych 

warunków konkurencji politycznej i zmian 

politycznych, a takŜe tzw. ustawy o 

stabilności, która poddaje system podatku 

dochodowego pod decyzję większości 

dwóch trzecich, oraz ustaw kardynalnych, 

które przyznają obecnej większości 

wyłączne prawo mianowania urzędników 

na niezwyczajnie długą kadencję, co 

narusza zdolność zarządczą przyszłych 

rządów; 
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1. wyraŜa powaŜne zaniepokojenie 

sytuacją na Węgrzech w odniesieniu do 

funkcjonowania demokracji, państwa 

prawa, poszanowania i ochrony praw 

człowieka i praw socjalnych, stosowania 

systemu kontroli i równowagi, a takŜe 

zasad równości i niedyskryminacji; 

1. wyraŜa powaŜne zaniepokojenie 

sytuacją na Węgrzech w odniesieniu do 

funkcjonowania demokracji, państwa 

prawa, poszanowania i ochrony praw 

człowieka i praw socjalnych, stosowania 

systemu kontroli i równowagi, a takŜe 

zasad równości i niedyskryminacji, praw 

pracowników i aktualnego zbioru 

przepisów w zakresie prawa pracy; 
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3. przyjmuje do wiadomości zobowiązanie 

Komisji Europejskiej, Rady Europy i 

Komisji Weneckiej do dokładnego 

przeanalizowania zgodności węgierskiego 

ustawodawstwa z literą i duchem unijnego 

prawodawstwa; 

3. wzywa Komisję Europejską do 

monitorowania – we współpracy z Radą 

Europy i komisją Wenecką – wdraŜania 

wyŜej wspomnianego ustawodawstwa 

węgierskiego i jego zgodności z 

podstawowymi wartościami 

demokratycznymi i prawami człowieka w 

Unii Europejskiej; 

Or. en 
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Ustęp 4 – litera b) 
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b. uregulowania dotyczące węgierskiego 

banku centralnego były zgodne z prawem 

europejskim; 

skreślona 
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