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16.4.2018 B8-0186/5 

Amendement  5 

Ryszard Czarnecki 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0186/2018 

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

De bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: de zaak van de Slowaakse journalist 

Jan Kuciak en van Martina Kušnírová 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat de Unie de 

mogelijkheid heeft op te treden ter 

bescherming van de gemeenschappelijke 

waarden waarop zij is gegrondvest; 

overwegende dat de rechtstaat en de 

grondrechten met evenveel kracht moeten 

worden toegepast in alle lidstaten; 

Schrappen 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/6 

Amendement  6 

Ryszard Czarnecki 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0186/2018 

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

De bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: de zaak van de Slowaakse journalist 

Jan Kuciak en van Martina Kušnírová 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. wijst erop dat klokkenluiders een 

cruciale informatiebron zijn gebleken voor 

onderzoeksjournalistiek en voor een 

onafhankelijke pers en dat het waarborgen 

van de vertrouwelijkheid van bronnen 

fundamenteel is voor de persvrijheid; 

benadrukt daarom dat klokkenluiders 

bijdragen tot de democratie, de 

transparantie van het beleid en de 

economie, en de voorlichting van het 

publiek; verzoekt de Slowaakse 

autoriteiten en alle EU-lidstaten te zorgen 

voor de bescherming van de persoonlijke 

veiligheid en de bestaansmiddelen van 

onderzoeksjournalisten en klokkenluiders; 

verzoekt de Commissie een voorstel in te 

dienen voor een doeltreffende, 

alomvattende en horizontale EU-richtlijn 

inzake de bescherming van 

klokkenluiders, waarin de aanbevelingen 

van de Raad van Europa en de resoluties 

van het Parlement van 14 februari 20171 

en 24 oktober 2017 volledig worden 

onderschreven; 

8. wijst erop dat klokkenluiders een 

cruciale informatiebron zijn gebleken voor 

onderzoeksjournalistiek en voor een 

onafhankelijke pers en dat het waarborgen 

van de vertrouwelijkheid van bronnen 

fundamenteel is voor de persvrijheid; 

benadrukt daarom dat klokkenluiders 

bijdragen tot de democratie, de 

transparantie van het beleid en de 

economie, en de voorlichting van het 

publiek; verzoekt de Slowaakse 

autoriteiten en alle EU-lidstaten te zorgen 

voor de bescherming van de persoonlijke 

veiligheid en de bestaansmiddelen van 

onderzoeksjournalisten en klokkenluiders; 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0022.  

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/7 

Amendement  7 

Ryszard Czarnecki 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0186/2018 

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

De bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: de zaak van de Slowaakse journalist 

Jan Kuciak en van Martina Kušnírová 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. verzoekt de Raad samen te werken 

met de deelnemende lidstaten om zo 

spoedig mogelijk een Europees openbaar 

ministerie in het leven te roepen, met het 

oog op een gecoördineerde bestrijding van 

fraude in de EU en andere misdrijven die 

de financiële belangen van de Unie 

schaden; 

16. verzoekt de Raad samen te werken 

met de deelnemende lidstaten om zo 

spoedig mogelijk een Europees openbaar 

ministerie in het leven te roepen; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/8 

Amendement  8 

Ryszard Czarnecki 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0186/2018 

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

De bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: de zaak van de Slowaakse journalist 

Jan Kuciak en van Martina Kušnírová 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. dringt met klem aan op een 

regelmatig proces van toezicht en dialoog 

met deelname van alle lidstaten teneinde 

de fundamentele waarden van de EU, 

namelijk democratie, grondrechten en de 

rechtstaat, te waarborgen, een proces 

waarbij de Raad, de Commissie en het 

Parlement worden betrokken, zoals 

voorgesteld in zijn resolutie van 

25 oktober 2016 over de instelling van een 

EU-mechanisme voor democratie, 

rechtstaat en grondrechten (het DRF-

pact)1; 

Schrappen 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


