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9.11.2018 B8-0522/5 

Изменение  5 

Йозеф Вайденхолцер 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Моника Маковей 

Принципите на правовата държава в Румъния 

Предложение за резолюция 

Позоваване 12 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид резолюцията, 

приета на 24 май 2018 г. от 

Европейски магистрати за 

демокрация и свободи (MEDEL) 

относно гарантирането на 

независимостта на румънската 

съдебна система от секретната и 

незаконна намеса на 

разузнавателните служби, 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/6 

Изменение  6 

Йозеф Вайденхолцер 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Моника Маковей 

Принципите на правовата държава в Румъния 

Предложение за резолюция 

Съображение К 

 

Предложение за резолюция Изменение 

К. като има предвид, че в момента 

се провежда дебат относно ролята на 

румънската разузнавателна служба и 

нейната предполагаема намеса в 

дейността на румънската съдебна власт, 

което повдига въпроси относно 

възможната степен и условията за 

подобна намеса; като има предвид, че 

Венецианската комисия констатира в 

становището си от 20 октомври 2018 г., 

че „изглежда, е необходим задълбочен 

преглед на правните норми във връзка с 

контрола на разузнавателните служби“1; 

____________ 

1 Становище №  924/2018 на Венецианската 

комисия от 20 октомври 2018 г. (CDL-

AD(2018)017). 

К. като има предвид, че нараства 

загрижеността относно 

въздействието на румънската 

разузнавателна служба и нейната 

предполагаема намеса в дейността на 

румънската съдебна власт, което 

повдига въпроси относно 

независимостта на съдебната власт 
и правото на възстановяване на 

доброто име в случай на оправдателна 

присъда; като има предвид, че 

Венецианската комисия констатира в 

становището си от 20 октомври 2018 г., 

че „изглежда, е необходим задълбочен 

преглед на правните норми във връзка с 

контрола на разузнавателните служби“1; 

като има предвид, че протоколите за 

сътрудничество между румънската 

разузнавателна служба и съдебните 

институции са подписани и се 

прилагат, като Румъния все още 

подлежи на контрол от страна на 

Европейската комисия чрез 

Механизма за сътрудничество и 

проверка; 

_____________ 

1 Становище №  924/2018 на Венецианската 

комисия от 20 октомври 2018 г. (CDL-

AD(2018)017). 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/7 

Изменение  7 

Йозеф Вайденхолцер 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Моника Маковей 

Принципите на правовата държава в Румъния 

Предложение за резолюция 

Съображение Л 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Л. като има предвид, че през май 

2016 г. беше стартирана петиция за 

преразглеждане на румънската 

конституция с цел ограничаване на 

определението за семейство до брак 

между мъж и жена; като има предвид, че 

многобройни правозащитни групи 

изразиха загриженост, че 

предложението може да доведе до 

нарушаване на международните 

стандарти в областта на правата на 

човека и да увеличи хомофобската 

дискриминация в Румъния; като има 

предвид, че преразглеждането беше 

одобрено в Парламента с мнозинство от 

две трети; като има предвид, че 

референдумът по въпроса не успя да 

постигне необходимата избирателна 

активност от 30%;  

Л. като има предвид, че 

референдумът, основан на 

стартираната през май 2016 г. 

петиция за преразглеждане на 

румънската конституция с цел 

ограничаване на определението за 

семейство до брак между мъж и жена, 

не успя да постигне необходимата 

избирателна активност от 30%; като 

има предвид, че многобройни 

правозащитни групи изразиха 

загриженост, че предложението може да 

доведе до нарушаване на 

международните стандарти в областта 

на правата на човека и да увеличи 

хомофобската дискриминация в 

Румъния; като има предвид, че 

преразглеждането беше одобрено в 

Парламента с мнозинство от две трети; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/8 

Изменение  8 

Йозеф Вайденхолцер 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Моника Маковей 

Принципите на правовата държава в Румъния 

Предложение за резолюция 

Съображение Н 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Н. като има предвид, че ЕС се 

ангажира да зачита свободата и 

плурализма на медиите, както и правото 

на информация и свободата на 

изразяване, залегнали в член 11 от 

Хартата на основните права и в член 

10 от ЕКПЧ; като има предвид, че 

обществените надзорни функции на 

медиите са от решаващо значение за 

утвърждаването на тези права и за 

защита на всички останали основни 

права;  

Н. като има предвид, че 

Европейският съюз се ангажира да 

зачита свободата и плурализма на 

медиите, както и правото на 

информация и свободата на изразяване; 

като има предвид, че сигнализирането 

за нередности е съществена част от 

разследващата журналистика и 

свободата на печата и че съгласно 

съобщението на Комисията от 23 

април 2018 г. относно подобряване на 

защитата на лицата, сигнализиращи 

за нередности, на равнището на ЕС 

(COM(2018)0214), в повечето държави 

членки лицата, сигнализиращи за 

нередности, са защитени само в 

много ограничени случаи; като има 

предвид, че обществените надзорни 

функции на медиите са от решаващо 

значение за утвърждаването на тези 

права и за защита на всички останали 

основни права; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/9 

Изменение  9 

Йозеф Вайденхолцер 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Моника Маковей 

Принципите на правовата държава в Румъния 

Предложение за резолюция 

Съображение О 

 

Предложение за резолюция Изменение 

О. като има предвид, че „Репортери 

без граници“ насочиха вниманието към 

опитите за превръщане на 

румънските медии в политически 

пропагандни инструменти и породиха 

загриженост относно политическата 

цензура в медиите2; 

________________ 

2 https://rsf.org/en/romania 

О. като има предвид, че „Репортери 

без граници“ насочиха вниманието към 

влошаващото се положение на 

медиите в редица европейски 

държави2;  

_____________ 

2 https://rsf.org/en/romania 

Or. en 



 

AM\1168706BG.docx  PE624.230v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.11.2018 B8-0522/10 

Изменение  10 

Йозеф Вайденхолцер 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Моника Маковей 

Принципите на правовата държава в Румъния 

Предложение за резолюция 

Съображение Р 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Р. като има предвид, че сигналите 

за насилствена намеса на румънската 

полиция по време на протестите на 10 

август 2018 г. породиха сериозна 

загриженост по отношение на 

пропорционалността на използването на 

сила и нарушенията на основните права 

на протестиращите, което доведе до 

текущи разследвания на румънските 

правоприлагащи органи;  

Р. като има предвид, че сигналите 

за насилствена намеса на румънската 

полиция по време на протестите, 

проведени на 10 август 2018 г., въпреки 

оттеглянето от отговорност на 

организаторите, породиха сериозна 

загриженост по отношение на 

пропорционалността на използването на 

сила и нарушенията на основните права 

на протестиращите; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/11 

Изменение  11 

Йозеф Вайденхолцер 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Моника Маковей 

Принципите на правовата държава в Румъния 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. осъжда насилствената и 

непропорционална намеса на полицията 

по време на протестите в Букурещ през 

август 2018 г.;  

3. осъжда насилствената и 

непропорционална намеса на силите на 

полицията след насилието по време на 

протестите в Букурещ през август 

2018 г.; очаква резултатите от 

текущите разследвания на 

румънските правоприлагащи органи; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/12 

Изменение  12 

Йозеф Вайденхолцер 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Моника Маковей 

Принципите на правовата държава в Румъния 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. призовава румънските органи да 

въведат гаранции, за да се осигури 

прозрачно и правно основание за всяко 

институционално сътрудничество и да 

се избегне всякаква намеса, която води 

до нарушаване на системата за 

проверки и баланси; призовава за 

засилване на парламентарния контрол 

върху разузнавателните служби;   

4. изразява съмнение относно 

легитимността на протоколите за 

сътрудничество между румънската 

разузнавателна служба и съдебните 

институции; призовава румънските 

органи да въведат гаранции, за да се 

осигури прозрачно и правно основание 

за всяко институционално 

сътрудничество и да се избегне всякаква 

намеса, която заобикаля системата за 

проверки и баланси; призовава за 

засилване на парламентарния контрол 

върху разузнавателните служби; 

настоятелно призовава румънските 

органи, в това число и румънския 

президент, да заемат публична 

позиция при осъждането на тези 

протоколи; 

 

Or. en 

 

 


