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Ændringsforslag  5 

Ryszard Czarnecki 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0186/2018 

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

Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Jan 

Kuciak og Martina Kušnírová 

Forslag til beslutning 

Betragtning G 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at EU har 

mulighed for at handle for at beskytte de 

fælles værdier, som det er grundlagt på; 

der henviser til, at retsstatsprincippet og 

de grundlæggende rettigheder bør finde 

anvendelse med samme vægt i alle 

medlemsstater; 

udgår 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/6 

Ændringsforslag  6 

Ryszard Czarnecki 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0186/2018 

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

Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Jan 

Kuciak og Martina Kušnírová 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. konstaterer, at whistleblowere har 

vist sig at være en uundværlig ressource for 

den undersøgende journalistik og for en 

uafhængig presse, og at garanteret 

kildebeskyttelse er en afgørende 

forudsætning for pressefriheden; 

understreger derfor, at whistleblowere 

bidrager til at fremme demokrati, 

gennemsigtighed i det politiske og 

økonomiske liv og en informeret 

offentlighed; opfordrer de slovakiske 

myndigheder og samtlige medlemsstater til 

at sikre, at undersøgende journalister og 

whistleblowere kan regne med beskyttelse 

af deres personlige sikkerhed og levevej; 

opfordrer Kommissionen til at foreslå et 

effektivt, omfattende og horisontalt EU-

direktiv om beskyttelse af whistleblowere 

ved fuldt ud at støtte Europarådets 

rekommandationer og Parlamentets 

beslutninger af 14. februar 20171 og 24. 

oktober 2017; 

8. konstaterer, at whistleblowere har 

vist sig at være en uundværlig ressource for 

den undersøgende journalistik og for en 

uafhængig presse, og at garanteret 

kildebeskyttelse er en afgørende 

forudsætning for pressefriheden; 

understreger derfor, at whistleblowere 

bidrager til at fremme demokrati, 

gennemsigtighed i det politiske og 

økonomiske liv og en informeret 

offentlighed; opfordrer de slovakiske 

myndigheder og samtlige medlemsstater til 

at sikre, at undersøgende journalister og 

whistleblowere kan regne med beskyttelse 

af deres personlige sikkerhed og levevej; 

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0022.  

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/7 

Ændringsforslag  7 

Ryszard Czarnecki 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0186/2018 

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

Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Jan 

Kuciak og Martina Kušnírová 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. opfordrer Rådet til sammen med de 

deltagende medlemsstater at oprette en 

europæisk anklagemyndighed snarest 

muligt af hensyn til den koordinerede 

indsats mod svig i EU og andre 

forbrydelser mod EU's finansielle 

interesser; 

16. opfordrer Rådet til sammen med de 

deltagende medlemsstater at oprette en 

europæisk anklagemyndighed snarest 

muligt;  

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/8 

Ændringsforslag  8 

Ryszard Czarnecki 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0186/2018 

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

Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Jan 

Kuciak og Martina Kušnírová 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. efterlyser indtrængende en 

regelmæssig overvågning og dialog, der 

involverer alle medlemsstater, med 

henblik på at sikre overholdelsen af EU's 

grundlæggende værdier som demokrati, 

grundlæggende rettigheder og 

retsstatsprincippet, hvor Rådet, 

Kommissionen og Parlamentet er 

involveret, således som det fremhæves i 

Parlamentets beslutning af 25. oktober 

2016 om oprettelse af en EU-mekanisme 

for demokrati, retsstatsprincippet og 

grundlæggende rettigheder1; 

udgår 

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


