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9.11.2018 B8-0522/13 

Ændringsforslag  13 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0522/2018 

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

om retsstatsprincippet i Rumænien 

Forslag til beslutning 

Betragtning J 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

J. der henviser til, at Kommissionen 

den 19. juli 2018 indbragte Rumænien for 

Den Europæiske Unions Domstol for ikke 

at have indarbejdet det fjerde direktiv om 

bekæmpelse af hvidvaskning af penge i 

national ret; der henviser til, at det 

rumænske parlament den 24. oktober 2018 

vedtog lovforslaget om bekæmpelse af 

hvidvaskning af penge og finansiering af 

terrorisme efter en tvivlsom gentagelse af 

afstemningen; 

J. der henviser til, at Kommissionen 

den 19. juli 2018 indbragte Rumænien for 

Den Europæiske Unions Domstol for ikke 

at have indarbejdet det fjerde direktiv om 

bekæmpelse af hvidvaskning af penge i 

national ret; der henviser til, at det 

rumænske parlament den 24. oktober 2018 

vedtog lovforslaget om bekæmpelse af 

hvidvaskning af penge og finansiering af 

terrorisme efter en tvivlsom gentagelse af 

afstemningen; der henviser til, at 

Kommissionen den 8. november 2018 

sendte en begrundet udtalelse til de 

rumænske myndigheder, da Rumænien 

ikke havde meddelt nationale 

gennemførelsesforanstaltninger 

vedrørende Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2014/42/EU af 3. april 

2014 om indefrysning og konfiskation af 

redskaber og udbytte fra strafbart forhold 

i Den Europæiske Union1; 

Or. en 

                                                 
1 EUT L 127, 29.4.2014, s. 39. 
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9.11.2018 B8-0522/14 

Ændringsforslag  14 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0522/2018 

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

om retsstatsprincippet i Rumænien 

Forslag til beslutning 

Betragtning S a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Sa. der henviser til, at beskyttelse og 

bevarelse af økosystemer og biodiversitet 

er forankret i Natura 2000-områder og 

UNESCO-verdensarvssteder, navnlig 

hvad angår Karpaterne, som omfatter en 

af Europas ældste urskove; der henviser 

til, at det frygtes, at der muligvis foregår 

ulovlige skovhugst i nationalparken 

Domogled-Valea Cernei; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/15 

Ændringsforslag  15 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0522/2018 

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

om retsstatsprincippet i Rumænien 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. fordømmer politiets voldelige og 

uforholdsmæssige indgriben under 

protesterne i Bukarest i august 2018; 

3. fordømmer politiets voldelige og 

uforholdsmæssige indgriben under 

protesterne i Bukarest i august 2018; 

opfordrer de rumænske myndigheder til at 

sikre en gennemsigtig, upartisk og effektiv 

undersøgelse af uropolitiets handlinger; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/16 

Ændringsforslag  16 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0522/2018 

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

om retsstatsprincippet i Rumænien 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. udtrykker sin dybe bekymring over 

de politiske begrænsninger af 

mediefriheden og den foreslåede 

lovgivning, der vil straffe forsøg på at 

nedsætte Rumæniens omdømme i udlandet 

og genindføre bagvaskelse i straffeloven; 

7. udtrykker sin dybe bekymring over 

de politiske begrænsninger af 

mediefriheden og den foreslåede 

lovgivning, der vil straffe forsøg på at 

nedsætte Rumæniens omdømme i udlandet 

og genindføre bagvaskelse i straffeloven; 

udtrykker sin bekymring over forsøgene 

på at begrænse adgangen for journalister 

til parlamentariske aktiviteter, den 

manglende gennemsigtighed i offentlige 

institutioner og de øgede vanskeligheder, 

som journalister møder, når de får 

adgang til oplysninger af offentlig 

interesse; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/17 

Ændringsforslag  17 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0522/2018 

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

om retsstatsprincippet i Rumænien 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  8a. er dybt bekymret over, at 

chefanklageren ved den nationale 

myndighed for bekæmpelse af korruption 

blev fjernet fra sit embede; fordømmer det 

faktum, at justitsministeren har anmodet 

om afskedigelse af generalstatsadvokaten; 

udtrykker sin bekymring over 

afskedigelserne af anklagere fra deres 

nuværende stilling og virkningen af disse 

afskedigelser på igangværende 

undersøgelser;  

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/18 

Ændringsforslag  18 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0522/2018 

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

om retsstatsprincippet i Rumænien 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  8b. opfordrer Kommissionen til at 

undersøge yderligere mulige 

overtrædelser af EU's miljølovgivning; 

opfordrer de rumænske myndigheder til 

fuldt ud at respektere retsstatsprincippet 

og sikre, at forvaltningen af Natura 2000-

områder og deres skove er i 

overensstemmelse med habitatdirektivet 

og fugledirektivet; opfordrer 

indtrængende de rumænske myndigheder 

til at sikre, at der sættes en stopper for 

kommerciel skovhugst i beskyttede 

områder, til at gennemføre moderne 

miljøorienterede forvaltningssystemer og 

stille tilstrækkelige midler til rådighed til 

at gennemføre disse foranstaltninger; 

Or. en 

 

 


