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Rząd będzie mógł wprowadzić stan zagrożenia terrorystycznego na 15 dni. Jego przedłużenie będzie wymagało zgody 2/3 posłów parlamentu. Pakiet ustaw wejdzie
w życie z dniem 1 lipca br.
Należy przypomnieć, że projekt zmian w konstytucji
węgierska koalicja złożyła w parlamencie 26 kwietnia.
Ze względu na protesty opozycji rząd premiera Viktora
Orbána wycofał się z najbardziej kontrowersyjnych przepisów, które dotyczyły zakazu wjazdu obcokrajowców na
teren Węgier oraz obowiązku ich rejestracji, jak również
zakazu kontaktowania się z cudzoziemcami i organizacjami zagranicznymi. Rząd nie będzie mógł także stosować
ograniczeń w magazynowaniu artykułów spożywczych,
energii, a także kontroli importu i eksportu towarów. Skrócono również okres, na który może on wprowadzić stan
zagrożenia terrorystycznego z 60 do 15 dni. Liczbę ograniczeń wprowadzanych przez rząd zmniejszono z 30 do
24. Mimo to opozycyjne ugrupowanie Polityka Może Być
Inna (LMP) zarzuciło premierowi Viktorowi Orbánowi,
że „zamierza za pomocą parlamentu wystawić sobie czek
in blanco, aby robić to, co mu się podoba”. Organizacja

Amnesty International uznała, że pojęcie „stanu zagrożenia terrorystycznego” nie jest wystarczająco zdefiniowane
i ostrzegła, że wprowadzenie nowych przepisów może
prowadzić do ograniczeń praw człowieka, zwłaszcza że
zmian w ustawie nie będzie mógł zakwestionować węgierski Sąd Konstytucyjny (który może orzekać wyłącznie
w sprawach proceduralnych dotyczących stanowienia
i ogłaszania prawa). Protestował nawet opozycyjny Jobbik: jego lider Gábor Vona poinformował, że deputowani
nie otrzymali pełnego tekstu zmian, ponieważ niektóre
przepisy zostały utajnione do stycznia 2046 roku (!), a za
ujawnienie ich treści grozi kara więzienia do trzech lat.
Węgierskie media informują, że do węgierskiej konstytucji wpisano tym samym możliwość ogłoszenia szóstego „stanu szczególnego” (pięć dotychczasowych to: stan
wyjątkowy, stan nadzwyczajny, stan niespodziewanego
ataku, stan obrony prewencyjnej i stan zagrożenia — niemniej ten ostatni może być wprowadzany tylko w przypadku klęski żywiołowej lub katastrofy przemysłowej).
Relacje z Budapesztu
nadesłał Andrzej Niewiadowski

20th sitting of the Sejm, 8–10 June 2016
Bills considered in the first reading
Citizens’ bill on the Constitutional Tribunal (print no. 550;
bill referred to Justice and Human Rights Committee);
■ Deputies’ bill on the Constitutional Tribunal (print no. 558;
bill referred to Justice and Human Rights Committee);
■ Deputies’ bill amending the act on the Constitutional
Tribunal (print no. 569; bill referred to Justice and Human
Rights Committee);
■ Citizens’ bill amending the act on 7 September 2007
on the functioning of the coal mining industry (referred
to Energy and State Treasury Committee);
■ Deputies’ bill on the National Media Council and
amending some related acts (referred to Culture and
Media Committee);
■ Deputies’ bill amending the Labour Code (referred to
the Special Committee for codification changes);
■ Deputies’ bill amending the act on the exercise of
the mandate of a Deputy or Senator and the act on the
personal income tax (referred to Rules and Deputies’
Affairs Committee);
■ Government bill amending the act on the goods and
services tax and some related acts (referred to Public
Finances Committee);
■ Government bill on the stimulation of the shipbuilding
industry and complementary industries (referred to Public
Finances Committee and Maritime Economy and Inland
Navigation Committee);
■ Government bill amending the act on the system of
education and some related acts (referred to Education,
Science and Youth Committee).
■
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■

Considered resolutions of the Senate
concerning the acts
amending the act on registration and protection of
names and symbols of agricultural products, foodstuffs,
and on traditional products and some related acts (the
Senate’s amendments were accepted);
■ amending the act on horse races (the Senate’s
amendments were rejected);
■ amending the act on export insurance guaranteed by
the State Treasury and some related acts (the Senate’s
amendments were accepted);
■ on the Bank Guarantee Fund, the system of deposit
guarantees and forced restructuring (the Senate’s
amendments were accepted);
■ on posting of workers in the framework of the provision
of services (the Senate’s amendments were accepted).
■

Adopted resolutions
establishing 21 of June the Entrepreneurs’ Day;
honouring the bicentennial of the Warsaw University
of Life Sciences (SGGW);
■ amending the Standing Orders of the Sejm of the
Republic of Poland;
■ concerning changes within the personal composition
of the Sejm committees.
■
■

Passed acts

Information of the Prime Minister

amending the act on particular solutions as regards the
organisation of the Summit of the North Atlantic Treaty
Organisation in the Republic of Poland in Warsaw in 2016;
■ on antiterrorist activities;
■ amending the Code of Penal Procedure, the act on
the professions of a doctor and dentist, and the act on
patients’ rights and the Commissioner for Patients’ Rights;
■ amending the Family and Guardianship Code and
some related acts;
■ amending the act on supporting the development
of the telecommunications services and networks, and
some related acts;
■ on the principles for determining salaries for persons
managing particular companies;
■ amending the act which itself amended the act on
the information system in health protection and some
related acts;
■ amending the act on renewable sources of energy and
some related acts;

■

■
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amending the act on the tax administration;
amending the act on therapeutical activity and some
related acts.
■

on the situation in the Children’s Memorial Health
Insitute (Instytut “Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka”;
the Sejm accepted the information).

Information of the President
of the Supreme Audit Office
on the results of the audit concerning the prevention
of introduction into the economic turnover of invoices
documenting fictional activities (the Sejm acknowledged
the information).
■

Government’s current information
on the functioning of the act withholding the property
sales of the Agricultural Property Stock of the State Treasury
and some related acts.
■

Adam Glapiński was appointed the President of
the National Bank of Poland (Narodowy Bank Polski).

Grzegorz Raczak took the Deputies’ oath.

