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15.2.2012 B7-0095/1 

Amendamentul 1 
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluŃie B7-0095/2012 
S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
Recentele evoluții politice din Ungaria 

Propunere de rezoluŃie 
Considerentul D 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

D. întrucât adoptarea legilor cardinale a 
stârnit îngrijorare cu privire la mai multe 

aspecte, în special cu privire la 
independenŃa justiŃiei, independenŃa băncii 
centrale, independenŃa autorităŃii de 

protecŃie a datelor, corectitudinea 
condițiilor de concurenŃă şi alternanŃă 

politică, precum şi la aşa-numita lege a 
stabilității, care condiționează sistemul de 
impozitare pe venit de o majoritate de două 

treimi, şi la legile cardinale care conferă 
actualei majorități dreptul exclusiv de a 
numi funcŃionari pe un termen neobişnuit 
de lung, afectând astfel capacitatea de 
guvernare a viitoarelor guverne; 

D. întrucât adoptarea legilor cardinale a 
stârnit îngrijorare cu privire la mai multe 

aspecte, în special cu privire la 
independenŃa justiŃiei, independenŃa 
autorităŃii de protecŃie a datelor, 

corectitudinea condițiilor de concurenŃă şi 
alternanŃă politică, precum şi la aşa-numita 

lege a stabilității, care condiționează 
sistemul de impozitare pe venit de o 
majoritate de două treimi, şi la legile 

cardinale care conferă actualei majorități 
dreptul exclusiv de a numi funcŃionari pe 
un termen neobişnuit de lung, afectând 
astfel capacitatea de guvernare a viitoarelor 
guverne; 

Or. en 
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15.2.2012 B7-0095/2 

Amendamentul 2 
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0095/2012 
S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
Recentele evoluții politice din Ungaria 

Propunere de rezoluŃie 
Punctul 1 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

1. își exprimă îngrijorarea profundă față de 

situația din Ungaria în privința exercițiului 
democrației, a drepturilor omului, a 
respectării și protecției drepturilor umane și 

sociale, a sistemului de verificări și 
echilibrări, precum și a egalității și 

nediscriminării; 

1. își exprimă îngrijorarea profundă față de 

situația din Ungaria în privința exercițiului 
democrației, a drepturilor omului, a 
respectării și protecției drepturilor umane și 

sociale, a sistemului de verificări și 
echilibrări, a egalității și nediscriminării, 
precum și a drepturilor lucrătorilor şi a 
legislaŃiei în domeniul muncii în vigoare; 

Or. en 
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15.2.2012 B7-0095/3 

Amendamentul 3 
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0095/2012 
S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
Recentele evoluții politice din Ungaria 

Propunere de rezoluŃie 
Punctul 3 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

3. ia act de angajamentul Comisiei 

Europene, Consiliului Europei și Comisiei 
de la Veneția de a examina amănunțit 
conformitatea legislației Ungariei nu doar 
cu litera, dar și cu spiritul dreptului 
european; 

3. solicită Comisiei Europene ca, în 
cooperare cu Consiliul Europei și cu 
Comisia de la Veneția, să monitorizeze 
punerea în aplicare a legislaŃiei Ungariei 
menŃionate mai sus, precum şi gradul de 
respectare de către aceasta a valorilor 
fundamentale ale democraŃiei şi 
drepturilor omului în Uniunea 
Europeană; 

Or. en 
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15.2.2012 B7-0095/4 

Amendamentul 4 
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0095/2012 
S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
Recentele evoluții politice din Ungaria  

Propunere de rezoluŃie 
Punctul 4 – litera b 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

(b) reglementarea Băncii Naționale a 
Ungariei respectă legislația europeană; 

eliminat 

Or. en 

 
 


