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16.4.2018 B8-0186/5 

Ändringsförslag  5 

Ryszard Czarnecki 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0186/2018 

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

Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján 

Kuciak samt Martina Kušnírová 

Förslag till resolution 

Skäl G 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Unionen kan vidta åtgärder för att 

skydda de gemensamma värden som den 

grundar sig på. Rättsstaten och de 

grundläggande rättigheterna bör 

tillämpas med samma kraft i alla 

medlemsstater. 

utgår 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/6 

Ändringsförslag  6 

Ryszard Czarnecki 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0186/2018 

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

Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján 

Kuciak samt Martina Kušnírová 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet påpekar att 

visselblåsare visat sig vara en oerhörd 

tillgång, både för den undersökande 

journalistiken och för en oberoende press, 

och att ett garanterat källskydd är av 

grundläggande betydelse för pressfriheten. 

Parlamentet betonar därför att visselblåsare 

bidrar till demokrati, insyn i politik och 

ekonomi och en upplyst allmänhet. 

Parlamentet uppmanar de slovakiska 

myndigheterna och alla medlemsstater att 

tillförsäkra undersökande journalister och 

visselblåsare skydd till liv och utkomst. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

föreslå ett verkningsfullt, heltäckande och 

horisontellt EU-direktiv om skydd för 

visselblåsare, genom att helt och fullt 

ställa upp bakom Europarådets 

rekommendationer och 

Europaparlamentets resolutioner av den 

14 februari 20171 och den 

24 oktober 2017. 

8. Europaparlamentet påpekar att 

visselblåsare visat sig vara en oerhörd 

tillgång, både för den undersökande 

journalistiken och för en oberoende press, 

och att ett garanterat källskydd är av 

grundläggande betydelse för pressfriheten. 

Parlamentet betonar därför att visselblåsare 

bidrar till demokrati, insyn i politik och 

ekonomi och en upplyst allmänhet. 

Parlamentet uppmanar de slovakiska 

myndigheterna och alla medlemsstater att 

tillförsäkra undersökande journalister och 

visselblåsare skydd till liv och utkomst. 

_____________________  

1 Antagna texter, P8_TA(2017)0022.  

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/7 

Ändringsförslag  7 

Ryszard Czarnecki 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0186/2018 

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

Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján 

Kuciak samt Martina Kušnírová 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet uppmanar rådet 

att, tillsammans med de deltagande 

medlemsstaterna, arbeta för att inrätta 

Europeiska åklagarmyndigheten så snart 

som möjligt, eftersom detta är viktigt för 

att samfällda insatser ska kunna göras, 

både mot bedrägerier inom EU och mot 

andra brott som påverkar unionens 

ekonomiska intressen. 

16. Europaparlamentet uppmanar rådet 

att, tillsammans med de deltagande 

medlemsstaterna, arbeta för att inrätta 

Europeiska åklagarmyndigheten så snart 

som möjligt. 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/8 

Ändringsförslag  8 

Ryszard Czarnecki 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0186/2018 

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

Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján 

Kuciak samt Martina Kušnírová 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet yrkar med 

kraft på en reguljär övervakningsprocess 

och dialog med alla medlemsstater för att 

skydda EU:s grundläggande värden 

demokrati, grundläggande rättigheter och 

rättsstatlighet, och att rådet, 

kommissionen och parlamentet bör delta i 

detta, såsom det föreslagits i parlamentets 

resolution av den 25 oktober 2016 om 

inrättande av en EU-mekanism för 

demokrati, rättsstatlighet och 

grundläggande rättigheter1. 

utgår 

-------------------------------------  

1 Antagna texter, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


