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9.11.2018 B8-0522/5 

Ändringsförslag  5 

Josef Weidenholzer 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0522/2018 

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

Rättsstatsprincipen i Rumänien 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 12a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av den resolution 

som antogs den 24 maj 2018 av MEDEL, 

en organisation för europeiska domare 

som stöder demokrati och grundläggande 

friheter, om att skydda det rumänska 

rättsväsendets oberoende från 

underrättelsetjänsters hemliga och 

olagliga inblandning, 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/6 

Ändringsförslag  6 

Josef Weidenholzer 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0522/2018 

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

Rättsstatsprincipen i Rumänien 

Förslag till resolution 

Skäl K 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

K. En pågående debatt om den 

rumänska underrättelsetjänstens roll och 

dess påstådda inblandning i det rumänska 

rättsväsendets verksamhet väcker frågor 

om omfattningen av och formerna för en 

sådan inblandning. Venedigkommissionen 

konstaterar i sitt yttrande av den 20 oktober 

2018 att en ”grundlig översyn av de 

rättsliga bestämmelserna om kontroll av 

underrättelsetjänsterna verkar vara 

nödvändig”1. 

____________ 

1 Venedigkommissionens yttrande 

nr 924/2018 av den 20 oktober 2018 (CDL-

AD(2018)017). 

K. Det råder växande oro över den 

rumänska underrättelsetjänstens inflytande 

och dess påstådda inblandning i det 

rumänska rättsväsendets verksamhet, vilket 

väcker frågor om rättsväsendets oberoende 

och anklagade personers möjlighet att 

återupprätta sitt anseende om de frikänns. 

Venedigkommissionen konstaterar i sitt 

yttrande av den 20 oktober 2018 att en 

”grundlig översyn av de rättsliga 

bestämmelserna om kontroll av 

underrättelsetjänsterna verkar vara 

nödvändig”1. Samarbetsprotokollen 

mellan den rumänska 

underrättelsetjänsten och rättsliga 

institutioner har undertecknats och börjat 

tillämpas, samtidigt som Rumänien 

fortfarande är föremål för kommissionens 

övervakning genom samarbets- och 

kontrollmekanismen. 

_____________ 

1 Venedigkommissionens yttrande 

nr 924/2018 av den 20 oktober 2018 (CDL-

AD(2018)017). 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/7 

Ändringsförslag  7 

Josef Weidenholzer 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0522/2018 

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

Rättsstatsprincipen i Rumänien 

Förslag till resolution 

Skäl L 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

L. En framställning om översyn av 

den rumänska konstitutionen för att 

införa en ändring i den så att 

familjedefinitionen begränsas till att gälla 

äktenskap mellan en man och en kvinna 

inleddes i maj 2016. Många 

människorättsgrupper har uttryckt sin oro 

över att förslaget skulle kunna leda till att 

internationella människorättsnormer kränks 

och att homofobisk diskriminering ökar i 

Rumänien. Översynen godkändes i 

parlamentet med två tredjedels majoritet. 

Vid folkomröstningen om frågan nåddes 

inte de trettio procent som krävdes.  

L. Den folkomröstning som hade sin 

grund i en framställning som initierats i 

maj 2016 för att få till stånd en översyn av 

den rumänska konstitutionen i syfte att 

begränsa familjedefinitionen till att gälla 

äktenskap mellan en man och en kvinna, 

lyckades inte nå de trettio procent som 

krävdes. Många människorättsgrupper har 

uttryckt sin oro över att förslaget skulle 

kunna leda till att internationella 

människorättsnormer kränks och att 

homofobisk diskriminering ökar i 

Rumänien. Översynen godkändes i 

parlamentet med två tredjedels majoritet. 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/8 

Ändringsförslag  8 

Josef Weidenholzer 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0522/2018 

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

Rättsstatsprincipen i Rumänien 

Förslag till resolution 

Skäl N 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

N. EU har förbundit sig att respektera 

mediernas frihet och mångfald samt rätten 

till information och yttrandefriheten, i 

enlighet med artikel 11 i stadgan om de 

grundläggande rättigheterna och i 

artikel 10 i Europakonventionen. 

Mediernas funktion som offentlig 

övervakningsinstans är av yttersta vikt för 

att dessa rättigheter ska kunna upprätthållas 

och för att alla andra grundläggande 

rättigheter ska kunna skyddas.  

N. Europeiska unionen har förbundit 

sig att respektera mediernas frihet och 

mångfald samt rätten till information och 

yttrandefriheten. Visselblåsning är en 

viktig del av undersökande journalistik 

och pressfrihet, och enligt kommissionens 

meddelande av den 23 april 2018 om att 

stärka skyddet för visselblåsare på EU-

nivå (COM(2018)0214) är visselblåsare i 

de flesta medlemsstater endast skyddade i 

mycket begränsade situationer. Mediernas 

funktion som offentlig övervakningsinstans 

är av yttersta vikt för att dessa rättigheter 

ska kunna upprätthållas och för att alla 

andra grundläggande rättigheter ska kunna 

skyddas. 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/9 

Ändringsförslag  9 

Josef Weidenholzer 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0522/2018 

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

Rättsstatsprincipen i Rumänien 

Förslag till resolution 

Skäl O 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

O. Reportrar utan gränser har försökt 

fästa uppmärksamheten på försöken att 

omvandla rumänska medier till politiska 

propagandaverktyg, och uttryckt oro över 

politisk censur i medierna2. 

________________ 

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

O. Reportrar utan gränser har försökt 

fästa uppmärksamheten på den försämrade 

situationen för medierna i många 

europeiska länder2.  

_____________ 

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

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/10 

Ändringsförslag  10 

Josef Weidenholzer 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0522/2018 

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

Rättsstatsprincipen i Rumänien 

Förslag till resolution 

Skäl Q 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Q. Rapporterna om den rumänska 

polisens våldsamma ingripande i samband 

med protesterna den 10 augusti 2018 har 

lett till allvarliga farhågor vad gäller 

våldets proportioner och kränkningarna av 

demonstranternas grundläggande 

rättigheter, vilket gjort att de rumänska 

rättsvårdande myndigheterna inlett 

utredningar.  

Q. Rapporterna om den rumänska 

polisens våldsamma ingripande i samband 

med de protester som genomfördes den 

10 augusti 2018, trots att organisatörerna 

meddelat att de avsagt sig ansvaret, har 

lett till allvarliga farhågor vad gäller 

våldets proportioner och kränkningarna av 

demonstranternas grundläggande 

rättigheter. 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/11 

Ändringsförslag  11 

Josef Weidenholzer 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0522/2018 

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

Rättsstatsprincipen i Rumänien 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet fördömer 

polisens våldsamma och oproportionerliga 

ingripande under protesterna i Bukarest i 

augusti 2018.  

3. Europaparlamentet fördömer 

polisstyrkornas oproportionerliga 

ingripande till följd av våldsamheter under 

protesterna i Bukarest i augusti 2018, och 

inväntar resultaten av de utredningar som 

inletts av de rumänska rättsvårdande 

myndigheterna. 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/12 

Ändringsförslag  12 

Josef Weidenholzer 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0522/2018 

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

Rättsstatsprincipen i Rumänien 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar de 

rumänska myndigheterna att införa 

skyddsåtgärder för att säkerställa en 

transparent och rättslig grund för alla 

former av institutionellt samarbete och 

undvika varje form av inblandning som 

skapar obalans i systemet med kontroller 

och motvikter. Den parlamentariska 

kontrollen över underrättelsetjänsterna bör 

förstärkas. 

4. Europaparlamentet ifrågasätter 

legitimiteten i de samarbetsprotokoll 

mellan den rumänska 

underrättelsetjänsten och rättsliga 

institutioner som undertecknats. 
Parlamentet uppmanar de rumänska 

myndigheterna att införa skyddsåtgärder 

för att säkerställa en transparent och 

rättslig grund för alla former av 

institutionellt samarbete och undvika varje 

form av inblandning som kringgår 

systemet med kontroller och motvikter. 

Den parlamentariska kontrollen över 

underrättelsetjänsterna bör förstärkas. 

Parlamentet uppmanar de rumänska 

myndigheterna, inklusive Rumäniens 

president, att offentligt ta ställning och 

kritisera dessa protokoll. 

Or. en 

 

 


