
 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

9.11.2018 B8-0522/5 

Tarkistus  5 

Josef Weidenholzer 

on behalf of the S&D Group 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Oikeusvaltio Romaniassa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 12 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon demokratiaa ja 

vapauksia puolustavien eurooppalaisten 

tuomareiden (Magistrats Européens pour 

la Démocratie et les Libertés, MEDEL) 

24. toukokuuta 2018 antaman 

päätöslauselman Romanian 

oikeusjärjestelmän riippumattomuuden 

turvaamisesta tiedustelupalveluiden 

salaiselta ja laittomalta puuttumiselta, 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/6 

Tarkistus  6 

Josef Weidenholzer 

on behalf of the S&D Group 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Oikeusvaltio Romaniassa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. ottaa huomioon, että näinä aikoina 

käydään keskustelua Romanian 

tiedustelupalvelun (SRI) roolista ja sen 

väitetystä sekaantumisesta Romanian 

oikeuslaitoksen toimintaan, minkä vuoksi 

herää kysymys, miten laajasti ja millä 

tavoin se on siihen mahdollisesti 

sekaantunut; ottaa huomioon, että 

Venetsian komissio totesi 20. lokakuuta 

2018 antamassaan lausunnossa, että 

tiedustelupalvelun valvontaa koskevia 

oikeussääntöjä on syytä arvioida 

perinpohjaisesti1; 

____________ 

1 Venetsian komission lausunto nro 924/2018, 20. 

lokakuuta 2018 (CDL-AD(2018)017). 

K. ottaa huomioon kasvavan 

huolestumisen Romanian 

tiedustelupalvelun (SRI) vaikutuksesta ja 

sen väitetystä sekaantumisesta Romanian 

oikeuslaitoksen toimintaan, minkä vuoksi 

herää kysymys oikeuslaitoksen 

riippumattomuudesta ja oikeudesta 

palauttaa oma maineensa tuomion ollessa 

vapauttava; ottaa huomioon, että Venetsian 

komissio totesi 20. lokakuuta 2018 

antamassaan lausunnossa, että 

tiedustelupalvelun valvontaa koskevia 

oikeussääntöjä on syytä arvioida 

perinpohjaisesti1; ottaa huomioon, että 

Romanian tiedustelupalvelun ja 

oikeuslaitoksen väliset 

yhteistyöpöytäkirjat on allekirjoitettu ja 

pantu täytäntöön ja Euroopan komissio 

seuraa Romaniaa edelleen yhteistyö- ja 

seurantamekanismin kautta; 

_____________ 

1 Venetsian komission lausunto nro 924/2018, 20. 

lokakuuta 2018 (CDL-AD(2018)017). 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/7 

Tarkistus  7 

Josef Weidenholzer 

on behalf of the S&D Group 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Oikeusvaltio Romaniassa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. ottaa huomioon, että toukokuussa 

2016 pantiin alulle vetoomus Romanian 

perustuslain muuttamiseksi siten, että 

perheen määritelmä rajattaisiin koskemaan 

vain miehen ja naisen välistä avioliittoa; 

ottaa huomioon, että useat 

ihmisoikeusryhmät ovat ilmaisseet 

huolensa siitä, että ehdotus saattaa johtaa 

kansainvälisten ihmisoikeusnormien 

rikkomiseen ja lisätä homoseksuaalien 

syrjintää Romaniassa; ottaa huomioon, että 

parlamentti hyväksyi 

perustuslakimuutoksen kahden 

kolmanneksen enemmistöllä; ottaa 

huomioon, että asiasta järjestetyssä 

kansanäänestyksessä äänestysvilkkaus jäi 

alle vaaditun 30 prosentin; 

L. ottaa huomioon, että toukokuussa 

2016 alulle pantuun vetoomukseen 

Romanian perustuslain muuttamiseksi 

siten, että perheen määritelmä rajattaisiin 

koskemaan vain miehen ja naisen välistä 

avioliittoa, perustuvassa 

kansanäänestyksessä äänestysvilkkaus jäi 

alle vaaditun 30 prosentin; ottaa 

huomioon, että useat ihmisoikeusryhmät 

ovat ilmaisseet huolensa siitä, että ehdotus 

saattaa johtaa kansainvälisten 

ihmisoikeusnormien rikkomiseen ja lisätä 

homoseksuaalien syrjintää Romaniassa; 

ottaa huomioon, että parlamentti hyväksyi 

perustuslakimuutoksen kahden 

kolmanneksen enemmistöllä; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/8 

Tarkistus  8 

Josef Weidenholzer 

on behalf of the S&D Group 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Oikeusvaltio Romaniassa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. toteaa, että EU on sitoutunut 

kunnioittamaan tiedotusvälineiden vapautta 

ja moniarvoisuutta sekä Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 11 artiklassa ja 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 

artiklassa vahvistettua tiedonsaantia ja 

sananvapautta koskevaa oikeutta; katsoo, 

että julkisena vahtikoirana tiedotusvälineet 

ovat ratkaisevassa asemassa vaalittaessa 

näitä oikeuksia ja suojeltaessa kaikkia 

muita perusoikeuksia;  

N. toteaa, että Euroopan unioni on 

sitoutunut kunnioittamaan 

tiedotusvälineiden vapautta ja 

moniarvoisuutta sekä tiedonsaantia ja 

sananvapautta koskevaa oikeutta; ottaa 

huomioon, että väärinkäytösten 

paljastaminen on olennainen osa tutkivaa 

journalismia ja lehdistönvapautta ja että 

aiheesta ”Väärinkäytösten paljastajille 

parempi suojelu EU:ssa” 23. huhtikuuta 

2018 annetun komission tiedonannon 

(COM(2018)0214) mukaan useimmissa 

jäsenvaltioissa väärinkäytösten 

paljastajien suojelu rajoittuu vain hyvin 

vähäisiin tilanteisiin; katsoo, että julkisena 

vahtikoirana tiedotusvälineet ovat 

ratkaisevassa asemassa vaalittaessa näitä 

oikeuksia ja suojeltaessa kaikkia muita 

perusoikeuksia; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/9 

Tarkistus  9 

Josef Weidenholzer 

on behalf of the S&D Group 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Oikeusvaltio Romaniassa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

O. ottaa huomioon, että Toimittajat 

ilman rajoja -järjestö on vaatinut 

kiinnittämään huomiota yrityksiin muuttaa 

Romanian viestimet poliittisen 

propagandan välineiksi ja ilmaissut 

huolensa tiedotusvälineiden poliittisesta 

sensuroinnista2; 

________________ 

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

O. ottaa huomioon, että Toimittajat 

ilman rajoja -järjestö on vaatinut 

kiinnittämään huomiota tiedotusvälineiden 

tilanteen heikkenemiseen monissa 

Euroopan maissa2;  

_____________ 

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

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/10 

Tarkistus  10 

Josef Weidenholzer 

on behalf of the S&D Group 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Oikeusvaltio Romaniassa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Q. ottaa huomioon, että raportit 

Romanian poliisin väkivaltaisesta 

toiminnasta 10. elokuuta 2018 pidettyjen 

mielenosoitusten aikana ovat herättäneet 

vakavaa huolta voimankäytön 

oikeasuhteisuudesta ja mielenosoittajien 

perusoikeuksien rikkomisesta, mikä on 

saanut Romanian 

lainvalvontaviranomaiset käynnistämään 

tutkimuksia; 

Q. ottaa huomioon, että 

mielenosoitukset pidettiin 10. elokuuta 

2018, vaikka järjestäjät olivat 

irtisanoutuneet vastuusta, ja raportit 

Romanian poliisin väkivaltaisesta 

toiminnasta mielenosoitusten aikana ovat 

herättäneet vakavaa huolta voimankäytön 

oikeasuhteisuudesta ja mielenosoittajien 

perusoikeuksien rikkomisesta; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/11 

Tarkistus  11 

Josef Weidenholzer 

on behalf of the S&D Group 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Oikeusvaltio Romaniassa 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. tuomitsee poliisin väkivaltaiset ja 

suhteettomat toimet Bukarestissa 

elokuussa 2018 järjestettyjen 

mielenosoitusten aikana; 

3. tuomitsee sen, että poliisin joukot 

vastasivat suhteettomilla toimilla 
Bukarestissa elokuussa 2018 järjestettyjen 

mielenosoitusten aikana tapahtuneeseen 

väkivaltaan; odottaa Romanian 

lainvalvontaviranomaisten parhaillaan 

tekemien tutkimusten tuloksia; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/12 

Tarkistus  12 

Josef Weidenholzer 

on behalf of the S&D Group 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Oikeusvaltio Romaniassa 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa Romanian viranomaisia 

vahvistamaan takeet läpinäkyvän ja 

laillisen perustan varmistamiselle kaikelle 

instituutioiden väliselle yhteistyölle ja 

sellaisen niiden toimintaan puuttumisen 

välttämiselle, joka häiritsee keskinäistä 

valvontajärjestelmää; vaatii tehostamaan 

tiedustelupalveluun kohdistettavaa 

parlamentaarista valvontaa; 

4. asettaa kyseenalaiseksi Romanian 

tiedustelupalvelun ja oikeuslaitoksen 

välillä allekirjoitettujen 

yhteistyöpöytäkirjojen legitimiteetin; 
kehottaa Romanian viranomaisia 

vahvistamaan takeet läpinäkyvän ja 

laillisen perustan varmistamiselle kaikelle 

instituutioiden väliselle yhteistyölle ja 

sellaisen niiden toimintaan puuttumisen 

välttämiselle, joka kiertää keskinäisen 

valvontajärjestelmän; vaatii tehostamaan 

tiedustelupalveluun kohdistettavaa 

parlamentaarista valvontaa; vaatii 

Romanian viranomaisia, myös Romanian 

presidenttiä, ottamaan julkisesti kantaa 

näiden pöytäkirjojen irtisanomiseksi; 

Or. en 

 

 


