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9.11.2018 B8-0522/5 

Grozījums Nr.  5 

Josef Weidenholzer 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0522/2018 

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

Tiesiskums Rumānijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

12.a atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – ņemot vērā rezolūciju, ko 

2018. gada 24. maijā pieņēma 

organizācija “Eiropas tiesneši 

demokrātijai un brīvībai” (Magistrats 

Européens pour la Démocratie et les 

Libertés (MEDEL)), par Rumānijas tiesu 

sistēmas neatkarības aizsargāšanu pret 

izlūkdienestu slepenu un nelikumīgu 

iejaukšanos; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/6 

Grozījums Nr.  6 

Josef Weidenholzer 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0522/2018 

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

Tiesiskums Rumānijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

K apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

K. tā kā šobrīd notiek debates par 

Rumānijas izlūkdienesta lomu un 

iespējamo iejaukšanos Rumānijas tiesu 

iestāžu darbībā, radot jautājumus par šādas 

iejaukšanās iespējamo apmēru un 

kārtību; tā kā Venēcijas komisija 

2018. gada 20. oktobra atzinumā secināja, 

ka, šķiet, ir nepieciešams rūpīgi pārskatīt 

tiesību normas par izlūkdienestu kontroli1; 

____________ 

1 Venēcijas komisijas 2018. gada 20. oktobra 

atzinums Nr. 924/2018 (CDL-AD(2018)017). 

K. tā kā pieaug bažas par Rumānijas 

izlūkdienesta ietekmi un iespējamo 

iejaukšanos Rumānijas tiesu iestāžu 

darbībā, radot jautājumus par tiesu iestāžu 

neatkarību un tiesībām atjaunot 

reputāciju attaisnošanas gadījumā; tā kā 

Venēcijas komisija 2018. gada 20. oktobra 

atzinumā secināja, ka, šķiet, ir 

nepieciešams rūpīgi pārskatīt tiesību 

normas par izlūkdienestu kontroli1; tā kā ir 

parakstīti un īstenoti Rumānijas 

izlūkdienesta un tiesu iestāžu sadarbības 

protokoli, kamēr Eiropas Komisija 

joprojām uzrauga Rumāniju, izmantojot 

sadarbības un pārbaudes mehānismu; 

_____________ 

1 Venēcijas komisijas 2018. gada 20. oktobra 

atzinums Nr. 924/2018 (CDL-AD(2018)017). 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/7 

Grozījums Nr.  7 

Josef Weidenholzer 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0522/2018 

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

Tiesiskums Rumānijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

L apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

L. tā kā 2016. gada maijā tika 

iesniegts lūgumraksts pārskatīt Rumānijas 

konstitūciju, lai ierobežotu ģimenes 

definīciju, attiecinot to tikai uz laulību 

starp vīrieti un sievieti; tā kā vairākas 

cilvēktiesību aizstāvības grupas ir paudušas 

savas bažas par to, ka, pieņemot 

priekšlikumu, Rumānijā var tikt pārkāpti 

starptautisko cilvēktiesību standarti un 

pieaugt homofobiska diskriminācija; tā kā 

pārskatīšana tika atbalstīta parlamentā ar 

divu trešdaļu balsu vairākumu; tā kā 

referendumā par šo jautājumu neizdevās 

sasniegt nepieciešamo 30 % vēlētāju 

aktivitātes mērķi;  

L. tā kā referendumā, kas bija balstīts 

uz 2016. gada maijā iesniegtu 

lūgumrakstu pārskatīt Rumānijas 

konstitūciju, lai ierobežotu ģimenes 

definīciju, attiecinot to tikai uz laulību 

starp vīrieti un sievieti, neizdevās sasniegt 

nepieciešamo 30 % vēlētāju aktivitātes 

mērķi; tā kā vairākas cilvēktiesību 

aizstāvības grupas ir paudušas savas bažas 

par to, ka, pieņemot priekšlikumu, 

Rumānijā var tikt pārkāpti starptautisko 

cilvēktiesību standarti un pieaugt 

homofobiska diskriminācija; tā kā 

pārskatīšana tika atbalstīta parlamentā ar 

divu trešdaļu balsu vairākumu; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/8 

Grozījums Nr.  8 

Josef Weidenholzer 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0522/2018 

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

Tiesiskums Rumānijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

N apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

N. tā kā ES ir apņēmusies aizsargāt 

plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu, 

kā arī tiesības uz informāciju un vārda 

brīvību, kas ir nostiprinātas Pamattiesību 

hartas 11. pantā un ECTK 10. pantā; tā kā 

plašsaziņas līdzekļu publiskās uzraudzības 

funkcijas ir būtiski svarīgas šo tiesību 

ievērošanai un visu pārējo pamattiesību 

aizsardzībai;  

N. tā kā Eiropas Savienība ir 

apņēmusies aizsargāt plašsaziņas līdzekļu 

brīvību un plurālismu, kā arī tiesības uz 

informāciju un vārda brīvību; tā kā 

trauksmes celšana ir būtiska pētnieciskās 

žurnālistikas un preses brīvības daļa un 

saskaņā ar Komisijas 2018. gada 

23. aprīļa paziņojumu par trauksmes 

cēlēju aizsardzības stiprināšanu ES līmenī 

(COM(2018)0214) lielākajā daļā 

dalībvalstu trauksmes cēlēji ir aizsargāti 

tikai ļoti retos gadījumos; tā kā plašsaziņas 

līdzekļu publiskās uzraudzības funkcijas ir 

būtiski svarīgas šo tiesību ievērošanai un 

visu pārējo pamattiesību aizsardzībai; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/9 

Grozījums Nr.  9 

Josef Weidenholzer 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0522/2018 

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

Tiesiskums Rumānijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

O apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

O. tā kā organizācija “Reportieri bez 

robežām” ir vērsusi uzmanību uz 

mēģinājumiem pārveidot Rumānijas 

plašsaziņas līdzekļus par politiskās 

propagandas instrumentiem un ir paudusi 

bažas par politisko cenzūru plašsaziņas 

līdzekļos2; 

________________ 

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

O. tā kā organizācija “Reportieri bez 

robežām” ir vērsusi uzmanību uz 

plašsaziņas līdzekļu situācijas 

pasliktināšanos vairākās Eiropas valstīs2;  

_____________ 

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

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/10 

Grozījums Nr.  10 

Josef Weidenholzer 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0522/2018 

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

Tiesiskums Rumānijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

Q apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Q. tā kā ziņas par Rumānijas policijas 

vardarbību protestu laikā 2018. gada 

10. augustā ir radījušas nopietnas bažas par 

spēka lietošanas samērīgumu un 

protestētāju pamattiesību pārkāpumiem, un 

Rumānijas tiesībaizsardzības iestādes 

joprojām veic to izmeklēšanu;  

Q. tā kā ziņas par Rumānijas policijas 

vardarbību 2018. gada 10. augustā 

notikušo protestu laikā, neraugoties uz to, 

ka protestu organizētāji ir atteikušies no 

atbildības par tiem, ir radījušas nopietnas 

bažas par spēka lietošanas samērīgumu un 

protestētāju pamattiesību pārkāpumiem, un 

Rumānijas tiesībaizsardzības iestādes 

joprojām veic to izmeklēšanu; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/11 

Grozījums Nr.  11 

Josef Weidenholzer 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0522/2018 

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

Tiesiskums Rumānijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. pauž nosodījumu par policijas 

vardarbīgo un nesamērīgo iejaukšanos 

protestu laikā Bukarestē 2018. gada 

augustā;  

3. pauž nosodījumu par policijas 

spēku nesamērīgo iejaukšanos pēc 

vardarbības protestu laikā Bukarestē 

2018. gada augustā; gaida, kādi rezultāti 

tiks gūti pašlaik notiekošajā izmeklēšanā, 

ko veic Rumānijas tiesībaizsardzības 

iestādes; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/12 

Grozījums Nr.  12 

Josef Weidenholzer 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0522/2018 

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

Tiesiskums Rumānijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. aicina Rumānijas iestādes ieviest 

aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu 

pārredzamu un juridisku pamatu jebkādai 

iestāžu sadarbībai un izvairītos no 

iejaukšanās, kas izjauc līdzsvara un atsvara 

sistēmu; prasa pastiprināt izlūkdienestu 

parlamentāro kontroli;   

4. apšauba Rumānijas izlūkdienesta 

un tiesu iestāžu parakstīto sadarbības 

protokolu likumību; aicina Rumānijas 

iestādes ieviest aizsardzības pasākumus, lai 

nodrošinātu pārredzamu un juridisku 

pamatu jebkādai iestāžu sadarbībai un 

izvairītos no iejaukšanās, ar kuru tiek 

apieta līdzsvara un atsvara sistēma; prasa 

pastiprināt izlūkdienestu parlamentāro 

kontroli; mudina Rumānijas varas 

iestādes, tostarp Rumānijas prezidentu, 

publiski paust savu nostāju, nosodot šos 

protokolus; 

 

Or. en 

 

 


