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9.11.2018 B8-0522/5 

Amendamentul  5 

Josef Weidenholzer 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0522/2018 

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

Statul de drept în România 

Propunere de rezoluție 

Referirea 12 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere rezoluția adoptată 

la 24 mai 2018 de către Magistrats 

Européens pour la Démocratie et les 

Libertés (MEDEL) privind protejarea 

independenței sistemului judiciar din 

România de intervenția secretă și ilegală 

a serviciilor de informații, 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/6 

Amendamentul  6 

Josef Weidenholzer 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0522/2018 

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

Statul de drept în România 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât există o dezbatere continuă 

cu privire la rolul Serviciului Român de 

Informații (SRI) și pretinsa lui ingerință în 

activitatea sistemului judiciar din România, 

fiind aduse în discuție posibila amploare și 

modalitățile acestei ingerințe; întrucât, în 

avizul său din 20 octombrie 2018, Comisia 

de la Veneția a constatat că „este necesară 

o revizuire amănunțită a normelor juridice 

privind controlul serviciilor de informații”; 

____________ 

Avizul Comisiei de la Veneția nr. 924/2018 din 20 

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

K. întrucât există o îngrijorare în 

creștere cu privire la rolul Serviciului 

Român de Informații (SRI) și pretinsa lui 

ingerință în activitatea sistemului judiciar 

din România, fiind aduse în discuție 

independența justiției și dreptul de a se 

restabili reputația în cazul achitării. 
întrucât, în avizul său din 20 octombrie 

2018, Comisia de la Veneția a constatat că 

„este necesară o revizuire amănunțită a 

normelor juridice privind controlul 

serviciilor de informații”; întrucât 

protocoalele de cooperare dintre Serviciul 

Român de Informații și instituțiile 

judiciare au fost semnate și puse în 

aplicare, România fiind încă supusă 

monitorizării de către Comisia Europeană 

prin intermediul Mecanismului de 

cooperare și verificare; 

_____________ 

Avizul Comisiei de la Veneția nr. 924/2018 din 20 

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

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/7 

Amendamentul  7 

Josef Weidenholzer 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0522/2018 

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

Statul de drept în România 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât, în mai 2016, a fost lansată 

o petiție de revizuire a Constituției din 

România pentru a se limita definiția 

familiei la căsătoria dintre un bărbat și o 

femeie; întrucât numeroase grupuri de 

apărare a drepturilor omului și-au exprimat 

preocuparea cu privire la faptul că această 

propunere ar putea încălca standardele 

internaționale în materie de drepturi ale 

omului și ar putea duce la creșterea 

discriminării homofobe în România; 

întrucât parlamentul a aprobat această 

revizuire cu o majoritate de două treimi; 

întrucât la referendumul organizat pe 

această temă nu s-a înregistrat pragul 

minim necesar de 30 % din alegători;  

L. întrucât referendumul bazat pe 

petiția de revizuire a Constituției din 

România pentru a se limita definiția 

familiei la căsătoria dintre un bărbat și o 

femeie inițiată în mai 2016 nu a atins 

pragul de participare de 30%; întrucât 

numeroase grupuri de apărare a drepturilor 

omului și-au exprimat preocuparea cu 

privire la faptul că această propunere ar 

putea încălca standardele internaționale în 

materie de drepturi ale omului și ar putea 

duce la creșterea discriminării homofobe în 

România; întrucât parlamentul a aprobat 

această revizuire cu o majoritate de două 

treimi; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

9.11.2018 B8-0522/8 

Amendamentul  8 

Josef Weidenholzer 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0522/2018 

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

Statul de drept în România 

Propunere de rezoluție 

Considerentul N 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât Uniunea Europeană și-a 

asumat angajamentul de a respecta 

libertatea și pluralismul mass-mediei, 

precum și dreptul la informare și la 

libertatea de exprimare, consacrat la 

articolul 11 din Carta drepturilor 

fundamentale și la articolul 10 din 

CEDO; întrucât rolul mass-mediei de 

supraveghere publică este esențial pentru 

garantarea acestor drepturi și pentru 

protecția tuturor celorlalte drepturi 

fundamentale;  

N. întrucât Uniunea Europeană și-a 

asumat angajamentul de a respecta 

libertatea și pluralismul mass-mediei, 

precum și dreptul la informare și la 

libertatea de exprimare; întrucât 

avertizarea în interesul public este o parte 

esențială a jurnalismului de investigație și 

a libertății presei și întrucât, în 

conformitate cu Comunicarea Comisiei 

din 23 aprilie 2018 privind consolidarea 

protecției denunțătorilor la nivelul UE 

(COM(2018)0214), în majoritatea statelor 

membre avertizorii sunt protejați doar în 

situații foarte limitate; întrucât rolul mass-

mediei de supraveghere publică este 

esențial pentru garantarea acestor drepturi 

și pentru protecția tuturor celorlalte 

drepturi fundamentale; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/9 

Amendamentul  9 

Josef Weidenholzer 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0522/2018 

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

Statul de drept în România 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât organizația Reporteri Fără 

Frontiere a atras atenția asupra încercărilor 

de a transforma mass-media din România 
în instrumente de propagandă politică și 

și-a exprimat îngrijorarea cu privire la 

cenzura politică din mass-media2; 

________________ 

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

O. întrucât organizația Reporteri Fără 

Frontiere a atras atenția asupra situației în 

curs de deteriorare a mass media din 

numeroase țări ale UE2.  

_____________ 

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

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/10 

Amendamentul  10 

Josef Weidenholzer 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0522/2018 

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

Statul de drept în România 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Q 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Q. întrucât relatările intervenției 

violente a poliției române în timpul 

protestelor din 10 august 2018 au trezit 

preocupări serioase cu privire la 

proporționalitatea utilizării forței și la 

încălcarea drepturilor fundamentale ale 

protestatarilor, fapt ce a dus la 

declanșarea unor anchete, aflate încă în 

curs, de către autoritățile române de 

aplicare a legii;  

Q. întrucât relatările intervenției 

violente a poliției române în timpul 

protestelor care au avut loc la 10 august 

2018 în pofida neasumării 

responsabilității de către organizatori, au 

trezit preocupări serioase cu privire la 

proporționalitatea utilizării forței și la 

încălcarea drepturilor fundamentale ale 

protestatarilor; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/11 

Amendamentul  11 

Josef Weidenholzer 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0522/2018 

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

Statul de drept în România 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. condamnă intervenția violentă și 

disproporționată a poliției în timpul 

protestelor de la București din august 2018;  

3. condamnă intervenția violentă și 

disproporționată a forțelor polițienești în 

urma actelor de violență din timpul 

protestelor de la București din august 2018; 

așteaptă rezultatele anchetei autorităților 

române de aplicare a legii aflată în curs; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/12 

Amendamentul  12 

Josef Weidenholzer 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0522/2018 

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

Statul de drept în România 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. invită autoritățile române să 

instituie garanții prin care să asigure o bază 

transparentă și legală pentru orice tip de 

cooperare instituțională și să evite orice 

ingerință care dereglează mecanismele de 

verificare și de echilibrare; solicită întărirea 

controlului parlamentar asupra serviciilor 

de informații;   

4. pune sub semnul întrebării 

legitimitatea protocoalelor de cooperare 

semnate între Serviciul Român de 

Informații și instituțiile judiciare; invită 

autoritățile române să instituie garanții prin 

care să asigure o bază transparentă și legală 

pentru orice tip de cooperare instituțională 

și să evite orice ingerință care ocolește 

mecanismele de verificare și de echilibrare; 

solicită întărirea controlului parlamentar 

asupra serviciilor de informații; îndeamnă 

autoritățile române, inclusiv pe 

președintele României, să adopte o poziție 

publică, denunțând aceste protocoale; 

 

Or. en 

 

 


