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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.11.2018 B8-0522/13 

Muudatusettepanek  13 

Judith Sargentini 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Õigusriigi põhimõtte järgimine Rumeenias 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus J 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

J. arvestades, et 19. juulil 2018. aastal 

andis komisjon Rumeenia Euroopa Liidu 

Kohtusse, kuna Rumeenia ei ole võtnud 

siseriiklikku õigusesse üle neljandat 

rahapesuvastast direktiivi; arvestades, et 

Rumeenia parlament võttis 24. oktoobril 

2018. aastal rahapesu ja terrorismi 

rahastamise vastast võitlust käsitleva 

seaduseelnõu vastu pärast seda, kui see oli 

kahtlasel kombel kaks korda hääletusele 

pandud; 

J. arvestades, et 19. juulil 2018. aastal 

andis komisjon Rumeenia Euroopa Liidu 

Kohtusse, kuna Rumeenia ei ole võtnud 

siseriiklikku õigusesse üle neljandat 

rahapesuvastast direktiivi; arvestades, et 

Rumeenia parlament võttis 24. oktoobril 

2018. aastal rahapesu ja terrorismi 

rahastamise vastast võitlust käsitleva 

seaduseelnõu vastu pärast seda, kui see oli 

kahtlasel kombel kaks korda hääletusele 

pandud; arvestades, et 8. novembril 2018. 

aastal saatis komisjon Rumeenia 

ametiasutustele põhjendatud arvamuse, 

kuna Rumeenia ei olnud edastanud 

ühtegi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/42/EL 

(kuriteovahendite ja kriminaaltulu 

arestimise ja konfiskeerimise kohta 

Euroopa Liidus)1 seotud riiklikku 

rakendusmeedet; 

Or. en 

                                                 
1 ELT L 127, 29.4.2014, lk 39. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.11.2018 B8-0522/14 

Muudatusettepanek  14 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Õigusriigi põhimõtte järgimine Rumeenias 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus S a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  S a. arvestades, et Natura 2000 alade ja 

UNESCO maailmapärandi nimistusse 

kuuluvate alade suhtes, eelkõige mis 

puudutab Karpaate, kus on üks Euroopa 

vanimaid põlismetsi, on kehtestatud 

ökosüsteemide ja bioloogilise 

mitmekesisuse kaitse ja säilitamine; 

arvestades, et väljendatud on muret 

võimaliku ebaseadusliku metsaraie pärast 

Domogled - Valea Cernei rahvuspargis; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.11.2018 B8-0522/15 

Muudatusettepanek  15 

Judith Sargentini 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Õigusriigi põhimõtte järgimine Rumeenias 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. mõistab hukka politsei vägivaldse 

ja ebaproportsionaalse sekkumise 2018. 

aasta augustis Bukarestis toimunud 

meeleavalduste käigus; 

3. mõistab hukka politsei vägivaldse 

ja ebaproportsionaalse sekkumise 2018. 

aasta augustis Bukarestis toimunud 

meeleavalduste käigus; palub Rumeenia 

ametivõimudel tagada märulipolitsei 

tegevuse kohta läbipaistev, erapooletu ja 

tulemuslik uurimine; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.11.2018 B8-0522/16 

Muudatusettepanek  16 

Judith Sargentini 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Õigusriigi põhimõtte järgimine Rumeenias 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. väljendab sügavat muret 

meediavabadusele kehtestatud poliitiliste 

piirangute ning kavandatavate õigusaktide 

pärast, millega muudetaks karistatavaks 

Rumeenia halvustamise välismaal ning 

laimu eest kriminaalvastutusele võtmine 

lisataks uuesti kriminaalseadustikku; 

7. väljendab sügavat muret 

meediavabadusele kehtestatud poliitiliste 

piirangute ning kavandatavate õigusaktide 

pärast, millega muudetaks karistatavaks 

Rumeenia halvustamise välismaal ning 

laimu eest kriminaalvastutusele võtmine 

lisataks uuesti kriminaalseadustikku; 

väljendab muret katsete pärast piirata 

ajakirjanike juurdepääsu parlamendi 

tegevusele, avalike institutsioonide 

läbipaistmatuse pärast ja ajakirjanike 

suurenenud raskuste pärast avalikkusele 

huvi pakkuvale teabele juurdepääsul; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.11.2018 B8-0522/17 

Muudatusettepanek  17 

Judith Sargentini 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Õigusriigi põhimõtte järgimine Rumeenias 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  8 a. on sügavalt mures selle pärast, et 

riikliku korruptsioonivastase direktoraadi 

juhtivprokurör eemaldati ametist; mõistab 

hukka asjaolu, et justiitsminister on 

nõudnud peaprokuröri ametist 

vabastamist; väljendab muret prokuröride 

nende praegustelt ametikohtadelt 

vabastamise pärast  ja ametist 

vabastamise mõju pärast käimasolevatele 

uurimistele;  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.11.2018 B8-0522/18 

Muudatusettepanek  18 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Õigusriigi põhimõtte järgimine Rumeenias 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  8 b. palub komisjonil uurida muid 

võimalikke ELi keskkonnaõiguse 

rikkumisi; palub Rumeenia 

ametivõimudel täielikult austada 

õigusriigi põhimõtet ja tagada, et Natura 

2000 alade ja sealsete metsade 

majandamine on kooskõlas elupaikade 

direktiivi ja linnudirektiiviga; nõuab 

tungivalt, et Rumeenia ametivõimud 

tagaksid kaitstud aladel toimuva 

tööndusraie lõpetamise, nüüdisaegsete 

kaitsesuunitlusega majandamissüsteemide 

rakendamise ja piisava rahastamise nende 

meetmete võtmiseks; 

Or. en 

 

 


