
 

AM\1168705BG.docx  PE624.230v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

9.11.2018 B8-0522/13 

Изменение  13 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Моника Маковей 

Принципи на правовата държава в Румъния 

Предложение за резолюция 

Съображение Й 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Й. като има предвид, че на 19 юли 

2018 г. Комисията сезира Съда на 

Европейския съюз срещу Румъния за 

това, че държавата не е включила в 

националното си законодателство 

Четвъртата директива относно борбата с 

изпирането на пари; като има предвид, 

че на 24 октомври 2018 г. румънският 

парламент прие проектозакона за борба 

с изпирането на пари и финансирането 

на тероризма след съмнително 

повторение на гласуването; 

Й. като има предвид, че на 19 юли 

2018 г. Комисията сезира Съда на 

Европейския съюз срещу Румъния за 

това, че държавата не е включила в 

националното си законодателство 

Четвъртата директива относно борбата с 

изпирането на пари; като има предвид, 

че на 24 октомври 2018 г. румънският 

парламент прие проектозакона за борба 

с изпирането на пари и финансирането 

на тероризма след съмнително 

повторение на гласуването; като има 

предвид, че на 8 ноември 2018 г. 

Комисията изпрати мотивирано 

становище до румънските органи, 

тъй като Румъния не е съобщила 

никакви национални мерки за 

изпълнение на Директива 

№ 2014/42/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 3 април 

2014 г. за обезпечаване и конфискация 

на средства и облаги от престъпна 

дейност в Европейския съюз1; 

Or. en 

                                                 
1 OВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39. 
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9.11.2018 B8-0522/14 

Изменение  14 

Юдит Саргентини, Томас Вайтц 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Моника Маковей 

Принципи на правовата държава в Румъния 

Предложение за резолюция 

Съображение Т a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Тa. като има предвид, че 

защитата и опазването на 

екосистемите и биологичното 

разнообразие са залегнали в 

принципите за защитените зони по 

„Натура 2000“ и обектите от 

Списъка на световното културно и 

природно наследство на ЮНЕСКО, и 

по-специално по отношение на 

Карпатите, които включват едни от 

най-старите девствени гори в Европа; 

като има предвид, че съществуват 

опасения във връзка с евентуална 

незаконна сеч в Национален парк 

Домоглед – Валя Черней; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/15 

Изменение  15 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Моника Маковей 

Принципи на правовата държава в Румъния 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. осъжда насилствената и 

непропорционална намеса на полицията 

по време на протестите в Букурещ през 

август 2018 г.; 

3. осъжда насилствената и 

непропорционална намеса на полицията 

по време на протестите в Букурещ през 

август 2018 г.; призовава румънските 

органи да гарантират прозрачно, 

безпристрастно и ефективно 

разследване на действията на 

полицията за борба с безредиците; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/16 

Изменение  16 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Моника Маковей 

Принципи на правовата държава в Румъния 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. изразява дълбоката си 

загриженост във връзка с политическите 

ограничения върху свободата на 

медиите и предложеното 

законодателство, които биха 

санкционирали оклеветяването на 

Румъния в чужбина и биха въвели 

отново клеветата в Наказателния 

кодекс; 

7. изразява дълбоката си 

загриженост във връзка с политическите 

ограничения върху свободата на 

медиите и предложеното 

законодателство, които биха 

санкционирали оклеветяването на 

Румъния в чужбина и биха въвели 

отново клеветата в Наказателния 

кодекс; изразява своята загриженост 

във връзка с опитите за ограничаване 

на достъпа на журналисти до 

парламентарни дейности, липсата на 

прозрачност на публичните 

институции и увеличаването на 

тежестта, с която се сблъскват 

журналистите, когато 

осъществяват достъп до информация 

от обществен интерес; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/17 

Изменение  17 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Моника Маковей 

Принципи на правовата държава в Румъния 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  8a. е дълбоко загрижен, че 

главният прокурор на Националната 

дирекция за борба с корупцията беше 

отстранен от длъжност; осъжда 

факта, че министърът на 

правосъдието отправи искане за 

освобождаване от длъжност на 

главния прокурор; изразява 

загриженост относно уволненията на 

прокурори от настоящите им 

позиции и последиците от тези 

уволнения за текущите разследвания;  

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/18 

Изменение  18 

Юдит Саргентини, Томас Вайтц 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Моника Маковей 

Принципи на правовата държава в Румъния 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  8б. призовава Комисията да 

разследва допълнителни 

предполагаеми нарушения на 

законодателството на ЕС в областта 

на околната среда; призовава 

румънските органи да зачитат 

напълно принципите на правовата 

държава и да гарантират, че 

управлението на зоните по „Натура 

2000“ и горите в рамките на тези 

зони е в съответствие с директивите 

за местообитанията и за птиците; 

настоятелно призовава румънските 

органи да гарантират 

прекратяването на търговската сеч в 

защитени зони, да прилагат модерни 

системи за управление, ориентирани 

към опазването, и да предоставят 

подходящо финансиране за 

прилагането на тези мерки; 

Or. en 

 

 


