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16.4.2018 B8-0186/5 

Amendamentul  5 

Ryszard Czarnecki 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0186/2018 

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

Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al 

Martinei Kušnírová 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât Uniunea are posibilitatea 

de a acționa pentru a proteja valorile 

comune pe care se întemeiază; întrucât 

statul de drept și drepturile fundamentale 

ar trebui să fie valabile în egală măsură 

pentru toate statele membre; 

eliminat 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/6 

Amendamentul  6 

Ryszard Czarnecki 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0186/2018 

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

Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al 

Martinei Kušnírová 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. atrage atenția asupra faptului că 

denunțătorii s-au dovedit a fi o resursă 

esențială pentru jurnalismul de investigație 

și pentru o presă independentă și că 

garantarea confidențialității surselor este 

esențială pentru libertatea presei; 

subliniază, prin urmare, că denunțătorii 

contribuie la democrație, la transparența 

politicilor și a economiei, precum și la 

informarea publicului; invită autoritățile 

slovace și toate statele membre să se 

asigure că siguranța personală și mijloacele 

de subzistență ale jurnaliștilor de 

investigație și ale denunțătorilor sunt 

protejate; solicită Comisiei să propună o 

directivă UE eficace, cuprinzătoare și 

orizontală privind protecția 

denunțătorilor, dând curs în integralitate 

recomandărilor Consiliului Europei și 

rezoluțiilor Parlamentului din 14 

februarie 20171 și 24 octombrie 2017; 

8. atrage atenția asupra faptului că 

denunțătorii s-au dovedit a fi o resursă 

esențială pentru jurnalismul de investigație 

și pentru o presă independentă și că 

garantarea confidențialității surselor este 

esențială pentru libertatea presei; 

subliniază, prin urmare, că denunțătorii 

contribuie la democrație, la transparența 

politicilor și a economiei, precum și la 

informarea publicului; invită autoritățile 

slovace și toate statele membre să se 

asigure că siguranța personală și mijloacele 

de subzistență ale jurnaliștilor de 

investigație și ale denunțătorilor sunt 

protejate; 

1 Texte adoptate, P8_TA(2017)0022.  

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/7 

Amendamentul  7 

Ryszard Czarnecki 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0186/2018 

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

Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al 

Martinei Kušnírová 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. invită Consiliul să colaboreze cu 

statele membre participante în vederea 

înființării Parchetului European cât mai 

curând posibil, pentru o acțiune 

coordonată împotriva fraudei în UE și a 

altor infracțiuni care afectează interesele 

financiare ale Uniunii; 

16. invită Consiliul să colaboreze cu 

statele membre participante în vederea 

înființării Parchetului European cât mai 

curând posibil; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/8 

Amendamentul  8 

Ryszard Czarnecki 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0186/2018 

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

Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al 

Martinei Kušnírová 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. solicită ferm un proces regulat de 

monitorizare și de dialog cu participarea 

tuturor statelor membre, în scopul 

protejării valorilor de bază ale UE, și 

anume democrația, drepturile 

fundamentale și statul de drept, proces 

care să implice Consiliul, Comisia și 

Parlamentul, astfel cum s-a propus în 

Rezoluția Parlamentului din 25 octombrie 

2016 conținând recomandări adresate 

Comisiei referitoare la crearea unui 

mecanism al UE pentru democrație, statul 

de drept și drepturile fundamentale 

(Pactul pentru DSF)1; 

eliminat 

1 Texte adoptate, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


