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16.4.2018 B8-0186/5 

Poprawka  5 

Ryszard Czarnecki 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0186/2018 

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

Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána 

Kuciaka i Martiny Kušnírovej 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że Unia może 

podejmować działania w celu ochrony 

wspólnych wartości, na których się 

opiera; mając na uwadze, że 

praworządność i prawa podstawowe 

powinny być stosowane z jednakową 

stanowczością we wszystkich państwach 

członkowskich; 

skreśla się 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/6 

Poprawka  6 

Ryszard Czarnecki 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0186/2018 

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

Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána 

Kuciaka i Martiny Kušnírovej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. wskazuje, że sygnaliści okazali się 

istotnym zasobem dziennikarstwa 

śledczego i niezależnej prasy oraz że 

zagwarantowanie poufności źródeł stanowi 

podstawowy element wolności prasy; 

podkreśla zatem, że sygnaliści wnoszą 

wkład w demokrację, przejrzystość polityki 

i gospodarki oraz lepiej poinformowane 

społeczeństwo; apeluje do słowackich 

władz i wszystkich państw członkowskich 

o zapewnienie ochrony osobistego 

bezpieczeństwa oraz źródeł utrzymania 

dziennikarzy śledczych i sygnalistów; 

zwraca się do Komisji o przedstawienie 

skutecznej, kompleksowej, horyzontalnej 

dyrektywy UE dotyczącej ochrony 

sygnalistów, przez pełne poparcie zaleceń 

Rady Europy i rezolucji Parlamentu z 

dnia 14 lutego 2017 r.1 i 24 października 

2017 r.; 

8. wskazuje, że sygnaliści okazali się 

istotnym zasobem dziennikarstwa 

śledczego i niezależnej prasy oraz że 

zagwarantowanie poufności źródeł stanowi 

podstawowy element wolności prasy; 

podkreśla zatem, że sygnaliści wnoszą 

wkład w demokrację, przejrzystość polityki 

i gospodarki oraz lepiej poinformowane 

społeczeństwo; apeluje do słowackich 

władz i wszystkich państw członkowskich 

o zapewnienie ochrony osobistego 

bezpieczeństwa oraz źródeł utrzymania 

dziennikarzy śledczych i sygnalistów; 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0022.  

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/7 

Poprawka  7 

Ryszard Czarnecki 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0186/2018 

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

Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána 

Kuciaka i Martiny Kušnírovej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. apeluje do Rady o współpracę z 

uczestniczącymi państwami 

członkowskimi nad możliwie jak 

najszybszym ustanowieniem Prokuratury 

Europejskiej w interesie skoordynowanych 

działań przeciwko oszustwom w UE i 

innym przestępstwom naruszających 

interesy finansowe Unii; 

16. apeluje do Rady o współpracę z 

uczestniczącymi państwami 

członkowskimi nad możliwie jak 

najszybszym ustanowieniem Prokuratury 

Europejskiej; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/8 

Poprawka  8 

Ryszard Czarnecki 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0186/2018 

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

Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána 

Kuciaka i Martiny Kušnírovej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. zdecydowanie apeluje o 

wprowadzenie procesu systematycznego 

monitorowania i dialogu obejmującego 

wszystkie państwa członkowskie w celu 

ochrony unijnych wartości podstawowych 

demokracji, praw podstawowych i 

praworządności, z udziałem Rady, Komisji 

i Parlamentu, zgodnie z propozycją 

zawartą w swojej rezolucji z dnia 25 

października 2016 r. w kwestii utworzenia 

unijnego mechanizmu dotyczącego 

demokracji, praworządności i praw 

podstawowych (Paktu UE na rzecz 

demokracji, praworządności i praw 

podstawowych)1; 

skreśla się 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


