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16.4.2018 B8-0186/5 

Grozījums Nr.  5 

Ryszard Czarnecki 

ECR grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0186/2018 

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

Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Jan Kuciak un Martina 

Kušnírová lieta 

Rezolūcijas priekšlikums 

G apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

G. tā kā Savienībai ir iespēja rīkoties, 

lai aizsargātu kopīgās vērtības, kas ir tās 

pamatā; tā kā prasība ievērot tiesiskumu 

un pamattiesības būtu vienlīdz stingri 

jāpiemēro visām dalībvalstīm; 

svītrots 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/6 

Grozījums Nr.  6 

Ryszard Czarnecki 

ECR grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0186/2018 

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

Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Jan Kuciak un Martina 

Kušnírová lieta 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. norāda — ir pierādījies, ka 

trauksmes cēlēji ir nozīmīgs resurss 

pētnieciskajiem žurnālistiem un neatkarīgai 

presei, un ka informācijas avotu 

konfidencialitātes garantēšana ir ļoti 

būtiska preses brīvībai; tāpēc uzsver, ka 

trauksmes cēlēji veicina demokrātiju, 

politikas un ekonomikas pārredzamību un 

sabiedrības informētību; aicina Slovākijas 

iestādes un visas dalībvalstis nodrošināt, ka 

tiek aizsargāta pētniecisko žurnālistu un 

trauksmes cēlēju personas drošība un 

iespējas gūt iztikas līdzekļus; aicina 

Komisiju iesniegt iedarbīgu, visaptverošu 

un horizontālu Eiropas Savienības 

direktīvu par trauksmes cēlēju 

aizsardzību, pilnībā atbalstot Eiropas 

Padomes ieteikumu un Eiropas 

Parlamenta 2017. gada 14. februāra1 un 

2017. gada 24. oktobra rezolūcijas; 

8. norāda — ir pierādījies, ka 

trauksmes cēlēji ir nozīmīgs resurss 

pētnieciskajiem žurnālistiem un neatkarīgai 

presei, un ka informācijas avotu 

konfidencialitātes garantēšana ir ļoti 

būtiska preses brīvībai; tāpēc uzsver, ka 

trauksmes cēlēji veicina demokrātiju, 

politikas un ekonomikas pārredzamību un 

sabiedrības informētību; aicina Slovākijas 

iestādes un visas dalībvalstis nodrošināt, ka 

tiek aizsargāta pētniecisko žurnālistu un 

trauksmes cēlēju personas drošība un 

iespējas gūt iztikas līdzekļus; 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0022.  

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/7 

Grozījums Nr.  7 

Ryszard Czarnecki 

ECR grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0186/2018 

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

Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Jan Kuciak un Martina 

Kušnírová lieta 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. aicina Padomi sadarboties ar 

dalībvalstīm, kas piedalās Eiropas 

Prokuratūras izveidē, lai tās izveidi 

pabeigtu pēc iespējas ātrāk, jo Eiropas 

Savienībā ir jākoordinē pasākumi pret 

krāpšanu un citiem noziegumiem, kas 

skar Savienības finanšu intereses; 

16. aicina Padomi sadarboties ar 

dalībvalstīm, kas piedalās Eiropas 

Prokuratūras izveidē, lai tās izveidi 

pabeigtu pēc iespējas ātrāk; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/8 

Grozījums Nr.  8 

Ryszard Czarnecki 

ECR grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0186/2018 

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

Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Jan Kuciak un Martina 

Kušnírová lieta 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. stingri aicina ieviest regulāru 

uzraudzības un dialoga procesu, kurā 

būtu iesaistītas visas dalībvalstis un kurā 

līdzdarbotos Padome, Komisija un 

Parlaments, lai aizsargātu ES 

pamatvērtības — demokrātiju, 

pamattiesības un tiesiskumu —, kā tas 

tika ierosināts Parlamenta 2016. gada 25. 

oktobra rezolūcijā par ES mehānisma 

demokrātijai, tiesiskumam un 

pamattiesībām izveidi (DTP pakts)1; 

svītrots 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


