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16.4.2018 B8-0186/5 

Pakeitimas 5 

Ryszard Czarnecki 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0186/2018 

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

Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalistų Jano Kuciako ir 

Martinos Kušnírovos atvejis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

G konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

G. kadangi Sąjunga turi galimybę 

imtis veiksmų, kad būtų apsaugotos 

bendrosios vertybės, kuriomis ji 

grindžiama; kadangi teisinės valstybės ir 

principai ir pagrindinės teisės turėtų būti 

taikomi vienodai aktyviai visose valstybėse 

narėse; 

Išbraukta. 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/6 

Pakeitimas 6 

Ryszard Czarnecki 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0186/2018 

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

Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalistų Jano Kuciako ir 

Martinos Kušnírovos atvejis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. pažymi, kad informatorius pagrįstai 

galima laikyti esminiu tiriamosios 

žurnalistikos ir nepriklausomos spaudos 

šaltiniu, taip pat kad šaltinių 

konfidencialumo užtikrinimas yra 

pagrindinė spaudos laisvės sąlyga; todėl 

pabrėžia, kad informatoriai prisideda prie 

demokratijos, politikos ir ekonomikos 

skaidrumo ir visuomenės informuotumo; 

ragina Slovakijos institucijas ir visas ES 

valstybes nares užtikrinti tiriamosios 

žurnalistikos atstovų ir informatorių 

asmens ir pragyvenimo šaltinio apsaugą; 

prašo Komisijos parengti veiksmingą, 

išsamų ir horizontaliuoju lygmeniu 

taikomą ES direktyvą dėl informatorių 

apsaugos, visapusiškai laikantis Europos 

Tarybos rekomendacijų ir 2017 m. vasario 

14 d. bei 2017 m. spalio 24 d. Parlamento 

rezoliucijų; 

8. pažymi, kad informatorius pagrįstai 

galima laikyti esminiu tiriamosios 

žurnalistikos ir nepriklausomos spaudos 

šaltiniu, taip pat kad šaltinių 

konfidencialumo užtikrinimas yra 

pagrindinė spaudos laisvės sąlyga; todėl 

pabrėžia, kad informatoriai prisideda prie 

demokratijos, politikos ir ekonomikos 

skaidrumo ir visuomenės informuotumo; 

ragina Slovakijos institucijas ir visas ES 

valstybes nares užtikrinti tiriamosios 

žurnalistikos atstovų ir informatorių 

asmens ir pragyvenimo šaltinio apsaugą; 

1 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0022.  

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/7 

Pakeitimas 7 

Ryszard Czarnecki 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0186/2018 

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

Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalistų Jano Kuciako ir 

Martinos Kušnírovos atvejis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. ragina Tarybą bendradarbiauti su 

dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis 

siekiant kuo greičiau įsteigti Europos 

prokuratūrą, kad būtų galima imtis 

koordinuotų veiksmų prieš ES vykdomą 

sukčiavimą ir kitus nusikaltimus, 

turinčius įtakos Sąjungos finansiniams 

interesams; 

16. ragina Tarybą bendradarbiauti su 

dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis 

siekiant kuo greičiau įsteigti Europos 

prokuratūrą; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/8 

Pakeitimas 8 

Ryszard Czarnecki 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0186/2018 

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

Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalistų Jano Kuciako ir 

Martinos Kušnírovos atvejis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. aktyviai ragina vykdyti reguliarų 

stebėsenos ir dialogo procesą, į kurį būtų 

įtrauktos visos valstybės narės, siekiant 

apsaugoti ES pagrindines demokratijos, 

pagrindinių teisių ir teisinės valstybės 

vertybes, dalyvaujant Tarybai, Komisijai 

ir Parlamentui, kaip siūloma jo 2016 m. 

spalio 25 d. rezoliucijoje dėl ES 

demokratijos, teisinės valstybės ir 

pagrindinių teisių mechanizmo 

(Demokratijos, teisinės valstybės ir 

pagrindinių teisių pakto) sukūrimo; 

Išbraukta. 

1 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


