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15. 2. 2012 B7-0095/1 

Predlog spremembe  1 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0095/2012 

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

Nedavni politični dogodki na Madžarskem  

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker sprejetje temeljnih zakonov zbuja 

pomisleke glede več področij, zlasti glede 

neodvisnosti sodstva, neodvisnosti 

centralne banke, neodvisnosti organa za 

varstvo podatkov, poštenih pogojev v 

politični tekmi in političnem menjavanju, 

pa tudi glede zakona o stabilnosti, ki sistem 

obdavčitve dohodkov pogojuje z 

dvotretjinsko večino, ter temeljnih 

zakonov, ki sedanji večini podeljuje 

izključno pravico, da imenuje uradnike za 

nenavadno dolgo obdobje, kar vpliva na 

zmožnost vladanja prihodnjih vlad; 

D. ker sprejetje temeljnih zakonov zbuja 

pomisleke glede več področij, zlasti glede 

neodvisnosti sodstva, neodvisnosti organa 

za varstvo podatkov, poštenih pogojev v 

politični tekmi in političnem menjavanju, 

pa tudi glede zakona o stabilnosti, ki sistem 

obdavčitve dohodkov pogojuje z 

dvotretjinsko večino, ter temeljnih 

zakonov, ki sedanji večini podeljuje 

izključno pravico, da imenuje uradnike za 

nenavadno dolgo obdobje, kar vpliva na 

zmožnost vladanja prihodnjih vlad; 

Or. en 
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15. 2. 2012 B7-0095/2 

Predlog spremembe  2 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0095/2012 

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

Nedavni politični dogodki na Madžarskem  

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. izraža resno zaskrbljenost glede razmer 

na Madžarskem v zvezi z izvajanjem 

demokracije, načeli pravne države, 

spoštovanjem in zaščito človekovih in 

socialnih pravic, sistemom zavor in 

ravnovesij, enakostjo in nediskriminacijo; 

1. izraža resno zaskrbljenost glede razmer 

na Madžarskem v zvezi z izvajanjem 

demokracije, načeli pravne države, 

spoštovanjem in zaščito človekovih in 

socialnih pravic, sistemom zavor in 

ravnovesij, enakostjo in nediskriminacijo, 

pravicami delavcev in obstoječim 

delovnim pravom; 

Or. en 
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15. 2. 2012 B7-0095/3 

Predlog spremembe  3 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0095/2012 

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

Nedavni politični dogodki na Madžarskem  

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. je seznanjen z zavezanostjo Evropske 

komisije, Sveta Evrope in Beneške 

komisije, da temeljito pregledajo skladnost 

madžarske zakonodaje ne le s črko, temveč 

tudi z duhom evropskega prava; 

3. poziva Evropsko komisijo, naj v 

sodelovanju s Svetom Evrope in Beneško 

komisijo spremlja izvajanje omenjene 

madžarske zakonodaje in njeno skladnost 

s temeljnimi vrednotami demokracije in 

človekovih pravic v Evropski uniji; 

Or. en 
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15. 2. 2012 B7-0095/4 

Predlog spremembe  4 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0095/2012 

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

Nedavni politični dogodki na Madžarskem  

Predlog resolucije 

Odstavek 4 - točka b 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

b. da bo madžarska narodna banka 

spoštovala evropsko zakonodajo; 

črtano 

Or. en 

 

 


