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Изменение  5 

Ришард Чарнецки 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Марко Вали, Лаура Ферара 

Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян 

Куцяк и Мартина Кушнирова 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че Съюзът 

разполага с възможността да 

предприема действия, за да защитава 

общите ценности, на които той е 

основан; като има предвид, че 

принципите на правовата държава и 

основните права следва да се прилага с 

еднаква сила за всички държави 

членки; 

заличава се 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/6 

Изменение  6 

Ришард Чарнецки 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Марко Вали, Лаура Ферара 

Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян 

Куцяк и Мартина Кушнирова 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изтъква, че лицата, 

сигнализиращи за нередности, се 

оказаха ключов ресурс за разследващата 

журналистика и за независимата преса, 

и че гарантирането на поверителността 

на източниците е от основно значение за 

свободата на печата; поради това 

подчертава, че лицата, сигнализиращи 

за нередности, допринасят за 

демокрацията, прозрачността на 

политиките и икономиката, и за 

информирана общественост; призовава 

словашките органи и всички държави 

членки да гарантират защитата на 

личната безопасност и поминък на 

разследващите журналисти и на лицата, 

сигнализиращи за нередности; отправя 

искане към Комисията да предложи 

ефективна, всеобхватна и 

хоризонтална директива на ЕС 

относно защитата на лицата, 

сигнализиращи за нередности, като 

изцяло потвърди препоръките на 

Съвета на Европа и резолюциите на 

Парламента от 14 февруари 2017 г.1 и 

24 октомври 2017 г.; 

8. изтъква, че лицата, 

сигнализиращи за нередности, се 

оказаха ключов ресурс за разследващата 

журналистика и за независимата преса, 

и че гарантирането на поверителността 

на източниците е от основно значение за 

свободата на печата; поради това 

подчертава, че лицата, сигнализиращи 

за нередности, допринасят за 

демокрацията, прозрачността на 

политиките и икономиката, и за 

информирана общественост; призовава 

словашките органи и всички държави 

членки да гарантират защитата на 

личната безопасност и поминък на 

разследващите журналисти и на лицата, 

сигнализиращи за нередности; 

1 Приети текстове, P8_TA(2017)0022.  

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/7 

Изменение  7 

Ришард Чарнецки 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Марко Вали, Лаура Ферара 

Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян 

Куцяк и Мартина Кушнирова 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. призовава Съвета да работи с 

участващите държави членки за 

създаването на Европейската 

прокуратура възможно най-бързо, в 

интерес на координирани действия 

срещу измами в ЕС и други 

престъпления, засягащи финансовите 

интереси на Съюза; 

16. призовава Съвета да работи с 

участващите държави членки за 

създаването на Европейската 

прокуратура възможно най-бързо; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/8 

Изменение  8 

Ришард Чарнецки 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Марко Вали, Лаура Ферара 

Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян 

Куцяк и Мартина Кушнирова 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. призовава категорично за 

редовен процес на мониторинг и 

диалог с участието на всички 

държави членки с цел да бъдат 

защитени основните ценности на ЕС 

– демокрацията, основните права и 

принципите на правовата държава, в 

който процес да участват Съветът, 

Комисията и Парламентът, както се 

предлага в резолюцията на 

Парламента от 25 октомври 2016 г. 

относно създаването на механизъм на 

ЕС за демокрацията, принципите на 

правовата държава и основните 

права (Пакт за демокрацията, 

принципите на правовата държава и 

основните права)1; 

заличава се 

1 Приети текстове, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


