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16.4.2018 B8-0186/5 

Tarkistus  5 

Ryszard Czarnecki 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0186/2018 

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

Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa:  slovakialaisen journalistin Ján Kuciakin ja 

Martina Kušnírován tapaus 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. ottaa huomioon, että unionilla on 

mahdollisuus toimia suojatakseen sen 

perustana olevia yhteisiä arvoja; toteaa, 

että oikeusvaltioperiaatetta ja 

perusoikeuksia olisi sovellettava yhtä 

painokkaasti kaikissa jäsenvaltioissa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/6 

Tarkistus  6 

Ryszard Czarnecki 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0186/2018 

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

Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen journalistin Ján Kuciakin ja 

Martina Kušnírován tapaus 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. huomauttaa, että väärinkäytösten 

paljastajat ovat tutkivan journalismin ja 

riippumattoman lehdistön keskeinen 

resurssi ja että lähteiden 

luottamuksellisuuden takaaminen on 

oleellista lehdistönvapaudelle; korostaa 

siksi, että väärinkäytösten paljastajat 

edistävät osaltaan demokratiaa, politiikan 

ja talouden avoimuutta ja suuren yleisön 

valveutuneisuutta; kehottaa Slovakian 

viranomaisia ja kaikkia jäsenvaltioita 

varmistamaan tutkivien journalistien ja 

väärinkäytösten paljastajien henkilötietojen 

ja elinkeinon suojelun; pyytää komissiota 

ehdottamaan väärinkäytösten paljastajien 

suojelua koskevaa tehokasta, kattavaa ja 

monialaista EU:n direktiiviä 

hyväksymällä täysin Euroopan neuvoston 

suositukset ja parlamentin 14. helmikuuta 

20171 ja 24. lokakuuta 2017 antamat 

päätöslauselmat; 

8. huomauttaa, että väärinkäytösten 

paljastajat ovat tutkivan journalismin ja 

riippumattoman lehdistön keskeinen 

resurssi ja että lähteiden 

luottamuksellisuuden takaaminen on 

oleellista lehdistönvapaudelle; korostaa 

siksi, että väärinkäytösten paljastajat 

edistävät osaltaan demokratiaa, politiikan 

ja talouden avoimuutta ja suuren yleisön 

valveutuneisuutta; kehottaa Slovakian 

viranomaisia ja kaikkia jäsenvaltioita 

varmistamaan tutkivien journalistien ja 

väärinkäytösten paljastajien henkilötietojen 

ja elinkeinon suojelun; 

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0022.  

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/7 

Tarkistus  7 

Ryszard Czarnecki 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0186/2018 

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

Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen journalistin Ján Kuciakin ja 

Martina Kušnírován tapaus 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. kehottaa neuvostoa 

työskentelemään yhdessä osallistuvien 

jäsenvaltioiden kanssa Euroopan 

syyttäjänviraston perustamiseksi 

mahdollisimman pian, jotta voidaan 

toteuttaa koordinoituja toimia EU:ssa 

esiintyvien petosten ja muiden unionin 

taloudellisia etuja vahingoittavien 

rikosten torjumiseksi; 

16. kehottaa neuvostoa 

yhteistoimintaan osallistuvien 

jäsenvaltioiden kanssa ja perustamaan 

Euroopan syyttäjänviraston 

mahdollisimman pian; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/8 

Tarkistus  8 

Ryszard Czarnecki 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0186/2018 

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

Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen journalistin Ján Kuciakin ja 

Martina Kušnírován tapaus 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. vaatii painokkaasti säännöllistä 

seurantaa ja vuoropuhelua, johon kaikki 

jäsenvaltiot osallistuvat, jotta voidaan 

turvata demokratiaa, perusoikeuksia ja 

oikeusvaltioperiaatetta koskevat unionin 

perusarvot neuvoston, komission ja 

parlamentin myötävaikutuksella, kuten 

sen 25. lokakuuta 2016 antamassa 

demokratiaa, oikeusvaltiota ja 

perusoikeuksia koskevan EU:n 

järjestelmän perustamista käsittelevässä 

päätöslauselmassa1 todetaan; 

Poistetaan. 

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


