
 

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

PT Unida na diversidade PT 

15.2.2012 B7-0095/1 

Alteração  1 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0095/2012 

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

Recentes acontecimentos políticos na Hungria 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a aprovação das leis 

orgânicas suscitou preocupações relativas a 

vários domínios, nomeadamente a 

independência do poder judicial, a 

independência do banco central, a 

independência da autoridade de proteção 

de dados, as condições justas de 

concorrência e de alternância políticas, 

bem como a chamada lei de estabilidade 

que sujeita o sistema de impostos sobre os 

rendimentos a uma maioria de dois terços, 

sem esquecer as leis orgânicas que dão o 

direito exclusivo à atual maioria de nomear 

funcionários por um período anormalmente 

longo, afetando, deste modo, a capacidade 

dos futuros governos para governar, 

D. Considerando que a aprovação das leis 

orgânicas suscitou preocupações relativas a 

vários domínios, nomeadamente a 

independência do poder judicial, a 

independência da autoridade de proteção 

de dados, as condições justas de 

concorrência e de alternância políticas, 

bem como a chamada lei de estabilidade 

que sujeita o sistema de impostos sobre os 

rendimentos a uma maioria de dois terços, 

sem esquecer as leis orgânicas que dão o 

direito exclusivo à atual maioria de nomear 

funcionários por um período anormalmente 

longo, afetando, deste modo, a capacidade 

dos futuros governos para governar, 

Or. en 
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15.2.2012 B7-0095/2 

Alteração  2 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0095/2012 

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

Recentes acontecimentos políticos na Hungria 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Manifesta a sua preocupação face à 

situação na Hungria no que se refere ao 

exercício da democracia, ao Estado de 

Direito, ao respeito e à proteção dos 

direitos humanos e sociais, ao sistema de 

controlos e equilíbrios, à igualdade e à 

não-discriminação; 

1. Manifesta a sua preocupação face à 

situação na Hungria no que se refere ao 

exercício da democracia, ao Estado de 

Direito, ao respeito e à proteção dos 

direitos humanos e sociais, ao sistema de 

controlos e equilíbrios, à igualdade e à 

não-discriminação, aos direitos dos 

trabalhadores e a legislação laboral 

existente; 

Or. en 
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15.2.2012 B7-0095/3 

Alteração  3 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0095/2012 

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

Recentes acontecimentos políticos na Hungria 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Toma nota do compromisso da 

Comissão Europeia, do Conselho da 

Europa e da Comissão de Veneza no 

sentido de examinar pormenorizadamente 

o cumprimento da legislação húngara 

com não só com a letra, mas também com 

o espírito da legislação europeia; 

3. Apela à Comissão Europeia, em 

cooperação com o Conselho da Europa e a 

Comissão de Veneza,  para que 

acompanhe a implementação da referida 

legislação húngara e a sua conformidade 

com os valores fundamentais da 

democracia e dos direitos humanos na 

União Europeia; 

Or. en 
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15.2.2012 B7-0095/4 

Alteração  4 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0095/2012 

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

Recentes acontecimentos políticos na Hungria 

Proposta de resolução 

N.º 4 – alínea b) 

 

Proposta de resolução Alteração 

b) que a regulação do Banco Nacional 

Húngaro respeita a legislação europeia; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


