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9.11.2018 B8-0522/5 

Predlog spremembe  5 

Josef Weidenholzer 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0522/2018 

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

Pravna država v Romuniji 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 12 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju resolucije, ki jo je 

24. maja 2018 sprejela organizacija 

Magistrats Européens pour la Démocratie 

et les Libertés (MEDEL) o zaščiti 

neodvisnosti romunskega pravosodnega 

sistema pred skrivnim in nezakonitim 

vmešavanjem obveščevalnih služb; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/6 

Predlog spremembe  6 

Josef Weidenholzer 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0522/2018 

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

Pravna država v Romuniji 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava K 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

K. ker poteka razprava v zvezi z vlogo 

romunske obveščevalne službe (SRI) in 

njenim domnevnim poseganjem v 

dejavnosti romunskega sodstva, v kateri se 

pojavljajo vprašanja o obsegu in 

podrobnostih tega domnevnega 

poseganja; ker Beneška komisija v svojem 

mnenju z dne 20. oktobra 2018 ugotavlja, 

da „je potrebna temeljita revizija pravnih 

predpisov o nadzoru nad obveščevalnimi 

službami“1; 

____________ 

1 Mnenje Beneške komisije št. 924/2018 z dne 20. 

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

K. ker narašča zaskrbljenost glede 

vpliva romunske obveščevalne službe 

(SRI) in njenega domnevnega poseganja v 

dejavnosti romunskega sodstva, zaradi 

česar se pojavljajo vprašanja o 

neodvisnosti sodstva in pravici do vrnitve 

ugleda v primeru oprostitve; ker Beneška 

komisija v svojem mnenju z dne 20. 

oktobra 2018 ugotavlja, da „je potrebna 

temeljita revizija pravnih predpisov o 

nadzoru nad obveščevalnimi službami“1; 

ker so bili podpisani in izvedeni protokoli 

o sodelovanju med romunsko 

obveščevalno službo in pravosodnimi 

institucijami, pri čemer pa je Romunija še 

vedno pod nadzorom Evropske komisije 

prek mehanizma za sodelovanje in 

preverjanje; 

_____________ 

1 Mnenje Beneške komisije št. 924/2018 z dne 20. 

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

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.11.2018 B8-0522/7 

Predlog spremembe  7 

Josef Weidenholzer 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0522/2018 

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

Pravna država v Romuniji 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

L. ker je bila maja 2016 vložena 

peticija za spremembo romunske ustave, 

da bi se opredelitev družine omejila na 

zakonsko zvezo med moškim in žensko; 

ker so številne skupine za človekove 

pravice izrazile zaskrbljenost, da bi predlog 

lahko privedel do kršitve mednarodnih 

standardov človekovih pravic in povečal 

diskriminacijo istospolno usmerjenih oseb 

v Romuniji; ker je parlament to 

spremembo podprl z dvotretjinsko večino; 

ker referendum o tem vprašanju ni 

dosegel zahtevane 30-odstotne udeležbe;  

L. ker referendum na podlagi maja 

2016 vložene peticije za spremembo 

romunske ustave, da bi se opredelitev 

družine omejila na zakonsko zvezo med 

moškim in žensko, ni dosegel zahtevane 

30-odstotne udeležbe; ker so številne 

skupine za človekove pravice izrazile 

zaskrbljenost, da bi predlog lahko privedel 

do kršitve mednarodnih standardov 

človekovih pravic in povečal 

diskriminacijo istospolno usmerjenih oseb 

v Romuniji; ker je parlament to 

spremembo podprl z dvotretjinsko večino; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/8 

Predlog spremembe  8 

Josef Weidenholzer 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0522/2018 

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

Pravna država v Romuniji 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava N 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

N. ker je Evropska unija zavezana k 

spoštovanju svobode in pluralnosti medijev 

ter pravice do obveščenosti in svobode 

izražanja, kot je določeno v členu 11 

Listine o temeljnih pravicah in členu 10 

EKČP; ker so funkcije medijev kot javnega 

čuvaja bistvene za spoštovanje teh pravic 

in za zaščito vseh drugih temeljnih pravic;  

N. ker je Evropska unija zavezana k 

spoštovanju svobode in pluralnosti medijev 

ter pravice do obveščenosti in svobode 

izražanja; ker je žvižgaštvo bistveni del 

preiskovalnega novinarstva in svobode 

tiska ter ker so žvižgači v večini držav 

članic zaščiteni le v zelo omejenih 

primerih, kot je navedeno v sporočilu 

Komisije z dne 23. aprila 2018 o krepitvi 

zaščite žvižgačev na ravni EU 

(COM(2018)0214); ker so funkcije 

medijev kot javnega čuvaja bistvene za 

spoštovanje teh pravic in za zaščito vseh 

drugih temeljnih pravic; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/9 

Predlog spremembe  9 

Josef Weidenholzer 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0522/2018 

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

Pravna država v Romuniji 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava O 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

O. ker so Novinarji brez meja 

opozorili na poskuse pretvarjanja 

romunskih medijev v orodja za politično 

propagando ter na vprašanje politične 

cenzure v medijih2; 

________________ 

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

O. ker so Novinarji brez meja 

opozorili na čedalje slabše medijske 

razmere v številnih državah članicah2;  

_____________ 

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

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/10 

Predlog spremembe  10 

Josef Weidenholzer 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0522/2018 

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

Pravna država v Romuniji 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Q 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Q. ker so poročila o nasilju romunske 

policije med protesti 10. avgusta 2018 

vzbudila resno zaskrbljenost glede 

sorazmernosti uporabe sile in glede kršitev 

temeljnih pravic protestnikov, kar je 

privedlo do potekajočih preiskav 

romunskih organov kazenskega pregona; 

Q. ker so poročila o nasilju romunske 

policije med protesti, ki so potekali 10. 

avgusta 2018, kljub odpovedi odgovornosti 

organizatorjev, vzbudila resno 

zaskrbljenost glede sorazmernosti uporabe 

sile in glede kršitev temeljnih pravic 

protestnikov; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/11 

Predlog spremembe  11 

Josef Weidenholzer 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0522/2018 

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

Pravna država v Romuniji 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. obsoja nasilno in nesorazmerno 

posredovanje policije med protesti v 

Bukarešti avgusta 2018;  

3. obsoja nesorazmerno posredovanje 

policijskih sil po nasilju med protesti v 

Bukarešti avgusta 2018; čaka na rezultate 

potekajočih preiskav romunskih organov 

kazenskega pregona; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/12 

Predlog spremembe  12 

Josef Weidenholzer 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0522/2018 

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

Pravna država v Romuniji 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva romunske organe, naj 

sprejmejo zaščitne ukrepe, da bi zagotovili 

pregledno in pravno podlago za kakršno 

koli institucionalno sodelovanje ter se 

izognili vsakršnemu vmešavanju, ki bi 

destabiliziral sistem zavor in ravnovesij; 

poziva k okrepitvi parlamentarnega 

nadzora nad obveščevalnimi službami; 

  

4. dvomi v legitimnost protokolov o 

sodelovanju, ki so jih podpisale romunska 

obveščevalna služba in pravosodne 

institucije; poziva romunske organe, naj 

sprejmejo zaščitne ukrepe, da bi zagotovili 

pregledno in pravno podlago za kakršno 

koli institucionalno sodelovanje ter se 

izognili vsakršnemu vmešavanju, ki bi 

obšel sistem zavor in ravnovesij; poziva k 

okrepitvi parlamentarnega nadzora nad 

obveščevalnimi službami; poziva 

romunske oblasti, tudi romunskega 

predsednika, naj javno obsodijo te 

protokole; 

 

Or. en 

 

 


