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9.11.2018 B8-0522/5 

Amandman  5 

Josef Weidenholzer 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Prijedlog rezolucije B8-0522/2018 

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

Vladavina prava u Rumunjskoj 

Prijedlog rezolucije 

Pozivanje 12.a (novo) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

  – uzimajući u obzir rezoluciju koju 

je 24. svibnja 2018. donijela organizacija 

Magistrats Européens pour la Démocratie 

et les Libertés (MEDEL) o zaštiti 

neovisnosti rumunjskog pravosudnog 

sustava od tajnog i nezakonitog ometanja 

obavještajnih službi, 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/6 

Amandman  6 

Josef Weidenholzer 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Prijedlog rezolucije B8-0522/2018 

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

Vladavina prava u Rumunjskoj 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava K 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

K. budući da je u tijeku rasprava o 

ulozi rumunjske obavještajne službe (SRI); 

i navodnom uplitanju u aktivnosti 

rumunjskog pravosuđa, što je dovelo do 

pitanja o mogućem razmjeru i načinima 

tog zadiranja; budući da Venecijanska 

komisija u svojem mišljenju od 20. 

listopada 2018. zaključuje da „se čini 

potrebnim detaljno preispitati pravna 

pravila o nadzoru obavještajnih službi”1; 

____________ 

1 Mišljenje Venecijanske komisije br. 924/2018 od 

20. listopada 2018. (CDL-AD (2018) 017). 

K. budući da zabrinutost o učinku 

rumunjske obavještajne službe (SRI) sve 

više raste; i o njezinu navodnom uplitanju 

u aktivnosti rumunjskog pravosuđa, što je 

dovelo do pitanja o neovisnosti sudstva i 

pravu na povrat vlastitog ugleda u slučaju 

oslobađajuće presude; budući da 

Venecijanska komisija u svojem mišljenju 

od 20. listopada 2018. zaključuje da „se 

čini potrebnim detaljno preispitati pravna 

pravila o nadzoru obavještajnih službi”1; 

budući da su potpisani i provedeni 

protokoli o suradnji između rumunjske 

obavještajne službe i pravosudnih 

institucija, pri čemu je Rumunjska još 

uvijek pod nadzorom Europske komisije 

preko Mehanizma za suradnju i provjeru; 

_____________ 

1 Mišljenje Venecijanske komisije br. 924/2018 od 

20. listopada 2018. (CDL-AD (2018) 017). 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/7 

Amandman  7 

Josef Weidenholzer 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Prijedlog rezolucije B8-0522/2018 

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

Vladavina prava u Rumunjskoj 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava L 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

L. budući da je u svibnju 2016. 

pokrenuta peticija za reviziju rumunjskog 

Ustava kako bi se definicija obitelji 

ograničila na brak između muškarca i žene; 

budući da su brojne skupine za zaštitu 

ljudskih prava izrazile zabrinutost zbog 

toga što bi taj prijedlog mogao dovesti do 

kršenja međunarodnih standarda u 

području ljudskih prava i povećanja 

homofobne diskriminacije u Rumunjskoj; 

budući da je revizija u parlamentu 

prihvaćena dvotrećinskom većinom; 

budući da referendum o tom pitanju nije 

uspio postići potreban odaziv birača od 30 

%;  

L. budući da je referendum pokrenut 

u svibnju 2016. na osnovi peticije za 

reviziju Ustava kako bi se definicija 

obitelji ograničila na brak između 

muškarca i žene nije ostvario potrebni cilj 

izlaznosti od 30 %; budući da su brojne 

skupine za zaštitu ljudskih prava izrazile 

zabrinutost zbog toga što bi taj prijedlog 

mogao dovesti do kršenja međunarodnih 

standarda u području ljudskih prava i 

povećanja homofobne diskriminacije u 

Rumunjskoj; budući da je revizija u 

parlamentu prihvaćena dvotrećinskom 

većinom; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/8 

Amandman  8 

Josef Weidenholzer 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Prijedlog rezolucije B8-0522/2018 

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

Vladavina prava u Rumunjskoj 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava N 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

N. budući da je EU posvećen 

poštovanju slobode i pluralizma medija te 

prava na informiranje i slobode 

izražavanja, što je utvrđeno u članku 11. 

Povelje o temeljnim pravima i članku 10. 

Europske konvencije o ljudskim pravima; 

budući da je funkcija koju mediji obavljaju 

u pogledu javnog nadzora ključna za 

očuvanje tih prava i zaštitu svih ostalih 

temeljnih prava;  

N. budući da je Europska unija 

posvećena poštovanju slobode i pluralizma 

medija te prava na informiranje i slobode 

izražavanja; budući da su zviždači ključan 

element istraživačkog novinarstva i 

medijske slobode te da se, u skladu s 

Komunikacijom Komisije od 23. travnja 

2018. o jačanju zaštite zviždača na razini 

EU-a (COM (2018) 0214), u većini država 

članica zviždači štite samo u vrlo 

ograničenim situacijama; budući da je 

funkcija koju mediji obavljaju u pogledu 

javnog nadzora ključna za očuvanje tih 

prava i zaštitu svih ostalih temeljnih prava; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/9 

Amandman  9 

Josef Weidenholzer 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Prijedlog rezolucije B8-0522/2018 

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

Vladavina prava u Rumunjskoj 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava O 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

O. budući da Reporteri bez granica 

upozoravaju na pokušaje da se rumunjski 

mediji pretvore u instrumente političke 

propagande i da je izražena zabrinutost 

zbog političke cenzure u medijima2; 

________________ 

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

O. budući da Reporteri bez granica 

upozoravaju na sve gore stanje u medijima 

u brojnim europskim državama2;  

_____________ 

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

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/10 

Amandman  10 

Josef Weidenholzer 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Prijedlog rezolucije B8-0522/2018 

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

Vladavina prava u Rumunjskoj 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava Q 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

Q. budući da su izvješća o nasilnoj 

intervenciji rumunjske policije tijekom 

prosvjeda 10. kolovoza 2018. izazvala 

ozbiljnu zabrinutost u pogledu 

proporcionalnosti uporabe sile i kršenja 

temeljnih prava prosvjednika, što je dovelo 

do aktualnih istraga o rumunjskoj policiji;

  

Q. budući da su izvješća o nasilnoj 

intervenciji rumunjske policije tijekom 

prosvjeda koji je održan 10. kolovoza 

2018., usprkos odricanju od odgovornosti 

organizatora, izazvala ozbiljnu zabrinutost 

u pogledu proporcionalnosti uporabe sile i 

kršenja temeljnih prava prosvjednika; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/11 

Amandman  11 

Josef Weidenholzer 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Prijedlog rezolucije B8-0522/2018 

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

Vladavina prava u Rumunjskoj 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 3. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

3. osuđuje nasilnu i nerazmjernu 

intervenciju policije tijekom prosvjeda u 

Bukureštu u kolovozu 2018.;  

3. osuđuje nasilnu i nerazmjernu 

intervenciju policije nakon izbijanja 

nasilja tijekom prosvjeda u Bukureštu u 

kolovozu 2018.; očekuje rezultate tekućih 

istraga koje provode tijela rumunjske 

policije; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/12 

Amandman  12 

Josef Weidenholzer 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Prijedlog rezolucije B8-0522/2018 

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

Vladavina prava u Rumunjskoj 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 4. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

4. poziva rumunjska nadležna tijela da 

uspostave jamstva kako bi se osigurala 

transparentna i legalna osnova za svaku 

institucionalnu suradnju i kako bi se 

izbjegle sve prepreke koje narušavaju 

sustav provjera i ravnoteža; poziva na 

jačanje parlamentarnog nadzora nad 

obavještajnim službama;   

4. dovodi u pitanje legitimnost 

protokola o suradnji potpisanog između 

rumunjske obavještajne službe i 

pravosudnih institucija; poziva rumunjska 

nadležna tijela da uspostave jamstva kako 

bi se osigurala transparentna i legalna 

osnova za svaku institucionalnu suradnju i 

kako bi se izbjegle sve prepreke kojima se 

zaobilazi sustav provjera i ravnoteža; 

poziva na jačanje parlamentarnog nadzora 

nad obavještajnim službama; potiče 

rumunjske vlasti, uključujući rumunjskog 

predsjednika, da javno osude te protokole; 

 

Or. en 

 

 


