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16.4.2018 B8-0186/5 

Predlog spremembe  5 

Ryszard Czarnecki 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0186/2018 

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

Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in 

Martine Kušnírove 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker ima Unija možnost ukrepati, 

da bi zaščitila skupne vrednote, na katerih 

je bila osnovana; ker je treba načelo 

pravne države in temeljne pravice enako 

strogo uporabljati v vseh državah 

članicah; 

črtano 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/6 

Predlog spremembe  6 

Ryszard Czarnecki 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0186/2018 

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

Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in 

Martine Kušnírove 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da so se prijavitelji 

nepravilnosti izkazali za pomembne vire 

preiskovalnega novinarstva in neodvisnega 

tiska, zagotavljanje zaupnosti virov pa je za 

svobodo tiska bistvenega pomena; zato 

poudarja, da prijavitelji nepravilnosti 

prispevajo k demokraciji, preglednosti 

politike in gospodarstva ter obveščanju 

javnosti; poziva slovaške oblasti in vse 

države članice, naj zagotovijo osebno 

varnost in varujejo življenja preiskovalnih 

novinarjev in prijaviteljev nepravilnosti; 

poziva Komisijo, naj predlaga učinkovito, 

izčrpno in horizontalno direktivo EU o 

zaščiti prijaviteljev nepravilnosti, pri tem 

pa v celoti podpre priporočila Sveta 

Evrope in resoluciji Parlamenta z dne 

14. februarja 20171 in 24. oktobra 2017; 

8. poudarja, da so se žvižgači izkazali 

za pomembne vire preiskovalnega 

novinarstva in neodvisnega tiska, 

zagotavljanje zaupnosti virov pa je za 

svobodo tiska bistvenega pomena; zato 

poudarja, da žvižgači prispevajo k 

demokraciji, preglednosti politike in 

gospodarstva ter obveščanju javnosti; 

poziva slovaške oblasti in vse države 

članice, naj zagotovijo osebno varnost in 

varujejo življenja preiskovalnih novinarjev 

in žvižgačev; 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0022.  

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/7 

Predlog spremembe  7 

Ryszard Czarnecki 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0186/2018 

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

Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in 

Martine Kušnírove 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva Svet, naj začne v interesu 

usklajenega ukrepanja proti goljufijam v 

EU in drugih kaznivih dejanjih, ki 

vplivajo na finančne interese Unije, čim 

prej sodelovati z državami članicami pri 

ustanovitvi evropskega javnega tožilstva; 

16. poziva Svet, naj začne čim prej 

sodelovati z državami članicami pri 

ustanovitvi evropskega javnega tožilstva; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/8 

Predlog spremembe  8 

Ryszard Czarnecki 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0186/2018 

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

Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in 

Martine Kušnírove 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. odločno poziva k rednemu 

spremljanju in dialogu, ki bo vključeval 

vse države članice, pa tudi Svet, Komisijo 

in Parlament, da bi se zaščitile temeljne 

vrednote EU, tj. demokracija, temeljne 

pravice in pravna država, kot je predlagal 

v svoji resoluciji z dne 25. oktobra 2016 o 

uvedbi mehanizma EU za demokracijo, 

pravno državo in temeljne pravice1; 

črtano 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


