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16.4.2018 B8-0186/5 

Alteração  5 

Ryszard Czarnecki 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0186/2018 

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

Proteção dos jornalistas de investigação na Europa: o caso do jornalista eslovaco Jan Kuciak e 

de Martina Kušnírová 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que a União tem a 

possibilidade de agir, a fim de defender os 

valores comuns nos quais se baseia; que o 

Estado de direito e os direitos 

fundamentais devem ser aplicados com 

igual determinação a todos os Estados-

Membros; 

Suprimido 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/6 

Alteração  6 

Ryszard Czarnecki 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0186/2018 

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

Proteção dos jornalistas de investigação na Europa: o caso do jornalista eslovaco Jan Kuciak e 

de Martina Kušnírová 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que os autores de 

denúncias têm provado ser um recurso 

fundamental para o jornalismo de 

investigação e para uma imprensa 

independente, e que a garantia da 

confidencialidade das fontes é fundamental 

para a liberdade de imprensa; salienta, por 

conseguinte, que os autores de denúncias 

contribuem para a democracia, a 

transparência da política e da economia, e 

para um público informado; insta as 

autoridades eslovacas e todos os 

Estados-Membros a assegurarem a 

proteção da segurança pessoal e dos meios 

de subsistência dos jornalistas de 

investigação e dos autores de denúncias; 

solicita à Comissão que proponha uma 

diretiva eficaz, abrangente e transversal 

da UE sobre a proteção dos autores de 

denúncias, subscrevendo plenamente as 

recomendações do Conselho da Europa e 

as resoluções do Parlamento de 14 de 

fevereiro de 20171 e de 24 de outubro de 

2017; 

8. Salienta que os autores de 

denúncias têm provado ser um recurso 

fundamental para o jornalismo de 

investigação e para uma imprensa 

independente, e que a garantia da 

confidencialidade das fontes é fundamental 

para a liberdade de imprensa; salienta, por 

conseguinte, que os autores de denúncias 

contribuem para a democracia, a 

transparência da política e da economia, e 

para um público informado; insta as 

autoridades eslovacas e todos os 

Estados-Membros a assegurarem a 

proteção da segurança pessoal e dos meios 

de subsistência dos jornalistas de 

investigação e dos autores de denúncias; 

1 Textos Aprovados, P8_TA(2017)0022.  

Or. en 



 

AM\1151128PT.docx  PE618.433v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

16.4.2018 B8-0186/7 

Alteração  7 

Ryszard Czarnecki 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0186/2018 

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

Proteção dos jornalistas de investigação na Europa: o caso do jornalista eslovaco Jan Kuciak e 

de Martina Kušnírová 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Convida o Conselho a trabalhar 

com os Estados-Membros participantes na 

criação da Procuradoria Europeia com a 

maior brevidade possível, no interesse de 

uma ação coordenada contra a fraude na 

UE e outros crimes que lesam os 

interesses financeiros da União; 

16. Convida o Conselho a trabalhar 

com os Estados-Membros participantes na 

criação da Procuradoria Europeia com a 

maior brevidade possível; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/8 

Alteração  8 

Ryszard Czarnecki 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0186/2018 

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

Proteção dos jornalistas de investigação na Europa: o caso do jornalista eslovaco Jan Kuciak e 

de Martina Kušnírová 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Insta com veemência a um 

processo regular de acompanhamento e 

de diálogo no qual participem todos os 

Estados-Membros, a fim de salvaguardar 

os valores fundamentais da UE que são a 

democracia, os direitos fundamentais e o 

Estado de direito, e que envolva o 

Conselho, a Comissão e o Parlamento, 

como referido na sua resolução de 25 de 

outubro de 2016 sobre a criação de um 

mecanismo da UE para a democracia, o 

Estado de direito e os direitos 

fundamentais1; 

Suprimido 

1 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


