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16.4.2018 B8-0186/5 

Pozměňovací návrh  5 

Ryszard Czarnecki 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Marco Valli, Laura Ferrara 

Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka 

a Martiny Kušnírové 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že EU má 

možnost jednat s cílem chránit společné 

hodnoty, na nichž byla založena; 

vzhledem k tomu, že právní stát a základní 

práva by měly být uplatňovány stejnou 

měrou ve všech členských státech; 

vypouští se 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/6 

Pozměňovací návrh  6 

Ryszard Czarnecki 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Marco Valli, Laura Ferrara 

Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka 

a Martiny Kušnírové 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. poukazuje na to, že oznamovatelé 

se ukázali jako klíčový zdroj pro 

investigativní žurnalistiku a pro nezávislý 

tisk a že záruka důvěrnosti zdrojů je 

klíčová pro svobodu tisku; zdůrazňuje 

tedy, že oznamovatelé přispívají 

k demokracii, transparentnosti politiky 

a hospodářství a k informování veřejnosti; 

vyzývá slovenské orgány a všechny 

členské státy, aby zajistily ochranu osobní 

bezpečnosti a živobytí investigativních 

novinářů a oznamovatelů; žádá Komisi, 

aby předložila návrh účinné komplexní 

a horizontální směrnice EU o ochraně 

oznamovatelů a plně schválila doporučení 

Rady Evropy a usnesení Parlamentu ze 

dne 14. února 20171 a 24. října 2017. 

8. poukazuje na to, že oznamovatelé 

se ukázali jako klíčový zdroj pro 

investigativní žurnalistiku a pro nezávislý 

tisk a že záruka důvěrnosti zdrojů je 

klíčová pro svobodu tisku; zdůrazňuje 

tedy, že oznamovatelé přispívají 

k demokracii, transparentnosti politiky 

a hospodářství a k informování veřejnosti; 

vyzývá slovenské orgány a všechny 

členské státy, aby zajistily ochranu osobní 

bezpečnosti a živobytí investigativních 

novinářů a oznamovatelů; 

1 Přijaté texty, P8_TA(2017)0022.  

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/7 

Pozměňovací návrh  7 

Ryszard Czarnecki 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Marco Valli, Laura Ferrara 

Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka 

a Martiny Kušnírové 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá Radu, aby ve spolupráci se 

zúčastněnými členskými státy co nejdříve 

zřídila Úřad evropského veřejného žalobce 

v zájmu koordinované činnosti proti 

podvodům v EU a dalším trestným činům 

ovlivňujícím finanční zájmy Unie; 

16. vyzývá Radu, aby ve spolupráci se 

zúčastněnými členskými státy co nejdříve 

zřídila Úřad evropského veřejného žalobce; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/8 

Pozměňovací návrh  8 

Ryszard Czarnecki 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Marco Valli, Laura Ferrara 

Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka 

a Martiny Kušnírové 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. důrazně požaduje zavedení 

pravidelného postupu monitorování 

a dialogu, jehož se budou účastnit 

všechny členské státy, Rada, Komise 

a Parlament, s cílem chránit základní 

hodnoty EU – demokracii, základní práva 

a právní stát –, jak je uvedeno v usnesení 

Evropského parlamentu ze dne 25. října 

2016 obsahující doporučení Komisi 

o vytvoření mechanismu EU pro 

demokracii, právní stát a základní práva 

(Pakt EU o demokracii, právním státu 

a základních právech)1; 

vypouští se 

1 Přijaté texty, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


