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9.11.2018 B8-0522/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Josef Weidenholzer 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0522/2018 

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

Právny štát v Rumunsku 

Návrh uznesenia 

Citácia 12 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na uznesenie, ktoré 

24. mája 2018 prijalo združenie 

Magistrats Européens pour la Démocratie 

et les Libertés (MEDEL), o ochrane 

nezávislosti rumunského súdneho systému 

pred tajným a nezákonným zasahovaním 

spravodajských agentúr, 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Josef Weidenholzer 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0522/2018 

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

Právny štát v Rumunsku 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie K 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

K. keďže prebieha diskusia o úlohe 

Rumunskej spravodajskej služby (SRI) a 

jej údajnom zapojení do činností 

rumunského súdnictva, čo vyvoláva otázky 

o možnom rozsahu a spôsoboch takéhoto 

zapojenia; keďže Benátska komisia 

dospela vo svojom stanovisku z 20. 

októbra 2018 k záveru, že „bude 

pravdepodobne potrebné dôkladné 

preskúmanie právnych predpisov o 

kontrole spravodajských služieb“1; 

____________ 

1 Stanovisko Benátskej komisie č. 924/2018 z 20. 

októbra 2018 (CDL-AD(2018)017). 

K. keďže narastajú obavy, pokiaľ ide 

o vplyv Rumunskej spravodajskej služby 

(SRI) a jej údajné zasahovanie do činnosti 

rumunského súdnictva, čo vyvoláva otázky 

o nezávislosti súdnictva a o práve na 

obnovenie dobrého mena v prípade 

oslobodzujúceho rozsudku; keďže 

Benátska komisia dospela vo svojom 

stanovisku z 20. októbra 2018 k záveru, že 

„bude pravdepodobne potrebné dôkladné 

preskúmanie právnych predpisov o 

kontrole spravodajských služieb“1; keďže 

Rumunská spravodajská služba a súdne 

orgány podpísali a implementovali 

protokoly o spolupráci, pričom Európska 

komisia Rumunsko stále monitoruje 

prostredníctvom mechanizmu spolupráce 

a overovania; 

_____________ 

1 Stanovisko Benátskej komisie č. 924/2018 z 20. 

októbra 2018 (CDL-AD(2018)017). 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Josef Weidenholzer 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0522/2018 

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

Právny štát v Rumunsku 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

L. keďže v máji 2016 bola iniciovaná 

petícia s cieľom zmeniť rumunskú ústavu s 

cieľom obmedziť vymedzenie pojmu 

rodiny na manželstvo medzi mužom a 

ženou; keďže mnohé skupiny pre ľudské 

práva vyjadrili obavy, že tento návrh by 

mohol viesť k porušovaniu 

medzinárodných noriem v oblasti ľudských 

práv a k zvýšeniu homofóbnej 

diskriminácie v Rumunsku; keďže 

parlament túto zmenu schválil 

dvojtretinovou väčšinou; keďže 

referendum o tejto veci nedosiahlo 

požadovanú volebnú účasť 30 %;  

L. keďže referendum na základe 

petície iniciované v máji 2016 s cieľom 

zmeniť rumunskú ústavu tak, aby sa 

obmedzilo vymedzenie pojmu rodina na 

manželstvo medzi mužom a ženou, 

nedosiahlo požadovanú účasť 30 %; 

keďže mnohé skupiny pre ľudské práva 

vyjadrili obavy, že tento návrh by mohol 

viesť k porušovaniu medzinárodných 

noriem v oblasti ľudských práv a k 

zvýšeniu homofóbnej diskriminácie v 

Rumunsku; keďže parlament túto zmenu 

schválil dvojtretinovou väčšinou; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Josef Weidenholzer 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0522/2018 

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

Právny štát v Rumunsku 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

N. keďže EÚ sa zaviazala, že bude 

chrániť slobodu a pluralitu médií, ako aj 

právo na informácie a slobodu prejavu, 

ktoré sú zakotvené v článku 11 Charty 

základných práv a v článku 10 EDĽP; 

keďže verejné kontrolné funkcie médií sú 

kľúčové na zachovanie týchto práv a na 

ochranu všetkých ostatných základných 

práv;  

N. keďže Európska únia sa zaviazala, 

že bude chrániť slobodu a pluralitu médií, 

ako aj právo na informácie a slobodu 

prejavu; keďže oznamovanie 

protispoločenskej činnosti je základnou 

súčasťou investigatívnej žurnalistiky a 

slobody tlače a podľa oznámenia Komisie 

z 23. apríla 2018 o lepšej ochrane 

oznamovateľov na úrovni EÚ 

(COM(2018)0214) sú oznamovatelia vo 

väčšine členských štátov chránení len vo 

veľmi obmedzených situáciách; keďže 

verejné kontrolné funkcie médií sú 

kľúčové na zachovanie týchto práv a na 

ochranu všetkých ostatných základných 

práv; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Josef Weidenholzer 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0522/2018 

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

Právny štát v Rumunsku 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

O. keďže Reportéri bez hraníc 

poukázali na pokusy o premenu 

rumunských médií na nástroje politickej 

propagandy a vyjadrili obavy v súvislosti s 

politickou cenzúrou v médiách2; 

________________ 

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

O. keďže Reportéri bez hraníc 

poukázali na zhoršovanie situácie v oblasti 

médií v mnohých európskych krajinách2;  

_____________ 

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

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Josef Weidenholzer 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0522/2018 

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

Právny štát v Rumunsku 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Q 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Q. keďže správy o násilnom zásahu 

rumunskej polície počas protestov 10. 

augusta 2018 vyvolali závažné obavy, či 

bola použitá sila primeraná a či boli 

dodržané základné práva protestujúcich, 

čo viedlo k prebiehajúcemu vyšetrovaniu 

rumunských orgánov presadzovania 

práva;  

Q. keďže správy o násilnom zásahu 

rumunskej polície počas protestov, ktoré sa 

konali 10. augusta 2018, hoci organizátori 

za ne odmietli prevziať zodpovednosť, 

vyvolali vážne obavy, pokiaľ ide o 

primeranosť použitia sily a porušovanie 

základných práv protestujúcich; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Josef Weidenholzer 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0522/2018 

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

Právny štát v Rumunsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. odsudzuje násilný a neprimeraný 

zásah polície počas protestov v Bukurešti v 

auguste 2018;  

3. odsudzuje neprimeraný zásah 

policajných síl po násilnostiach, ku 

ktorým došlo počas protestov v Bukurešti v 

auguste 2018; očakáva výsledky 

prebiehajúceho vyšetrovania rumunských 

orgánov presadzovania práva; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Josef Weidenholzer 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0522/2018 

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

Právny štát v Rumunsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva rumunské orgány, aby 

zaviedli záruky, ktorými sa zabezpečí 

transparentný a právny základ pre každú 

inštitucionálnu spoluprácu a zabráni 

akémukoľvek zásahu, ktorý ohrozuje 

systém bŕzd a protiváh; žiada posilnenie 

parlamentnej kontroly spravodajských 

služieb;   

4. vyjadruje pochybnosti o 

legitímnosti protokolov o spolupráci, ktoré 

podpísali Rumunská spravodajská služba 

a súdne orgány; vyzýva rumunské orgány, 

aby zaviedli záruky, ktorými sa zabezpečí 

transparentný a právny základ pre každú 

inštitucionálnu spoluprácu a zabráni 

akémukoľvek zásahu obchádzajúcemu 

systém bŕzd a protiváh; žiada posilnenie 

parlamentnej kontroly spravodajských 

služieb; naliehavo žiada rumunské orgány 

vrátane rumunského prezidenta, aby tieto 

protokoly verejne odsúdili; 

 

Or. en 

 

 


