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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

16.4.2018 B8-0186/5 

Muudatusettepanek  5 

Ryszard Czarnecki 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0186/2018 

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

Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas: Slovakkia ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina 

Kušnírová juhtum 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et liidul on võimalus 

võtta meetmeid, et kaitsta ühiseid väärtusi, 

millel EL rajaneb; arvestades, et 

õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi tuleks 

kohaldada võrdselt kõigi liikmesriikide 

suhtes; 

välja jäetud 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/6 

Muudatusettepanek  6 

Ryszard Czarnecki 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0186/2018 

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

Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas: Slovakkia ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina 

Kušnírová juhtum 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. juhib tähelepanu asjaolule, et 

rikkumisest teatajad on osutunud oluliseks 

allikaks uuriva ajakirjanduse ja sõltumatu 

ajakirjanduse jaoks ning et allikate 

konfidentsiaalsuse tagamine on 

ajakirjandusvabaduse seisukohast äärmiselt 

oluline; rõhutab seetõttu asjaolu, et 

rikkumisest teatajad edendavad 

demokraatiat, poliitika ja majanduse 

läbipaistvust ning avalikkuse 

informeeritust; kutsub Slovakkia 

ametiasutusi ja kõiki ELi liikmesriike üles 

tagama uurivate ajakirjanike ja rikkumisest 

teatajate isikliku julgeoleku ja 

elatusvahendite kaitse; palub komisjonil 

esitada tõhusa, igakülgse ja horisontaalse 

Euroopa direktiivi rikkumisest teatajate 

kaitse kohta, toetades täielikult Euroopa 

Nõukogu soovitusi ja Euroopa 

Parlamendi 14. veebruari 2017. aasta1 ja 

24. oktoobri 2017. aasta resolutsioone; 

8. juhib tähelepanu asjaolule, et 

rikkumisest teatajad on osutunud oluliseks 

allikaks uuriva ajakirjanduse ja sõltumatu 

ajakirjanduse jaoks ning et allikate 

konfidentsiaalsuse tagamine on 

ajakirjandusvabaduse seisukohast äärmiselt 

oluline; rõhutab seetõttu asjaolu, et 

rikkumisest teatajad edendavad 

demokraatiat, poliitika ja majanduse 

läbipaistvust ning avalikkuse 

informeeritust; kutsub Slovakkia 

ametiasutusi ja kõiki ELi liikmesriike üles 

tagama uurivate ajakirjanike ja rikkumisest 

teatajate isikliku julgeoleku ja 

elatusvahendite kaitse; 

1Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0022.  

Or. en 
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fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0186/2018 

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

Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas: Slovakkia ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina 

Kušnírová juhtum 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. kutsub nõukogu üles tegema 

koostööd osalevate liikmesriikidega 

Euroopa Prokuratuuri võimalikult kiireks 

loomiseks, et oleks võimalik võtta 

koordineeritud meetmeid ELi finantshuve 

kahjustavate pettuste ja muude kuritegude 

vastu võitlemisel; 

16. kutsub nõukogu üles tegema 

koostööd osalevate liikmesriikidega 

Euroopa Prokuratuuri võimalikult kiireks 

loomiseks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Ryszard Czarnecki 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0186/2018 

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

Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas: Slovakkia ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina 

Kušnírová juhtum 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. nõuab tungivalt kõiki liikmesriike 

hõlmavat korrapärast järelevalveprotsessi 

ja dialoogi, et kaitsta ELi põhiväärtusi 

ehk demokraatiat, põhiõigusi ja 

õigusriiki, kaasates nõukogu, komisjoni ja 

Euroopa Parlamendi, nagu soovitati 

parlamendi 25. oktoobri 2016. aasta 

resolutsioonis ELi demokraatia, õigusriigi 

põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi 

loomise kohta (demokraatia, õigusriigi ja 

põhiõiguste pakt)1; 

välja jäetud 

1Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


