
 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.11.2018 B8-0522/13 

Τροπολογία  13 

Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0522/2018 

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

Κράτος δικαίου στη Ρουμανία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 

Ιουλίου 2018, η Επιτροπή παρέπεμψε τη 

Ρουμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για μη ενσωμάτωση της τέταρτης 

οδηγίας για την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες στο εθνικό δίκαιο· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 

Οκτωβρίου 2018, το ρουμανικό 

Κοινοβούλιο ενέκρινε το «σχέδιο νόμου 

για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας», μετά από αμφιλεγόμενη 

επανάληψη της ψηφοφορίας· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 

Ιουλίου 2018, η Επιτροπή παρέπεμψε τη 

Ρουμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για μη ενσωμάτωση της τέταρτης 

οδηγίας για την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες στο εθνικό δίκαιο· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 

Οκτωβρίου 2018, το ρουμανικό 

Κοινοβούλιο ενέκρινε το «σχέδιο νόμου 

για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας», μετά από αμφιλεγόμενη 

επανάληψη της ψηφοφορίας· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, στις 8 Νοεμβρίου 2018, η 

Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη 

στις ρουμανικές αρχές, δεδομένου ότι η 

Ρουμανία δεν είχε κοινοποιήσει εθνικά 

μέτρα εφαρμογής για την οδηγία 

2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη 

δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και 

προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση1· 

Or. en 

                                                 
1 ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 39. 
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9.11.2018 B8-0522/14 

Τροπολογία  14 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0522/2018 

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

Κράτος δικαίου στη Ρουμανία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΘ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΘ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

προστασία και η διατήρηση των 

οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας 

κατοχυρώνονται στις περιοχές του 

δικτύου Natura 2000 και στα μνημεία 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, 

ιδίως όσον αφορά τα Καρπάθια, όπου 

βρίσκεται ένα από τα παλαιότερα 

παρθένα δάση της Ευρώπης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 

ανησυχίες σχετικά με πιθανή παράνομη 

υλοτομία στον εθνικό δρυμό Domogled-

Valea Cernei· 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/15 

Τροπολογία  15 

Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0522/2018 

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

Κράτος δικαίου στη Ρουμανία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. καταδικάζει τη βίαιη και 

δυσανάλογη επέμβαση της αστυνομίας 

κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 

Αυγούστου 2018 στο Βουκουρέστι· 

3. καταδικάζει τη βίαιη και 

δυσανάλογη επέμβαση της αστυνομίας 

κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 

Αυγούστου 2018 στο Βουκουρέστι· καλεί 

τις ρουμανικές αρχές να εξασφαλίσουν 

διαφανή, αμερόληπτη και 

αποτελεσματική έρευνα για τις ενέργειες 

της μονάδας αποκατάστασης της τάξης· 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/16 

Τροπολογία  16 

Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0522/2018 

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

Κράτος δικαίου στη Ρουμανία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 

για τους περιορισμούς πολιτικής φύσεως 

στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 

και για την προτεινόμενη νομοθεσία που 

θα ποινικοποιεί την αμαύρωση της 

Ρουμανίας στο εξωτερικό και θα 

επανεισάγει τη δυσφήμηση στον ποινικό 

κώδικα· 

7. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 

για τους περιορισμούς πολιτικής φύσεως 

στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 

και για την προτεινόμενη νομοθεσία που 

θα ποινικοποιεί την αμαύρωση της 

Ρουμανίας στο εξωτερικό και θα 

επανεισάγει τη δυσφήμηση στον ποινικό 

κώδικα· εκφράζει την ανησυχία του για 

τις απόπειρες περιορισμού της 

πρόσβασης δημοσιογράφων σε 

κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, την 

έλλειψη διαφάνειας των δημόσιων 

οργανισμών και την αυξημένη 

επιβάρυνση που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι δημοσιογράφοι 

προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες δημόσιου ενδιαφέροντος· 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/17 

Τροπολογία  17 

Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0522/2018 

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

Κράτος δικαίου στη Ρουμανία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  8α. ανησυχεί έντονα για το γεγονός ότι 

ο Γενικός Εισαγγελέας της DNA (Εθνική 

Διεύθυνση κατά της Διαφθοράς) παύθηκε 

από τα καθήκοντά του· καταδικάζει το 

γεγονός ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης 

ζήτησε την απόλυση του Γενικού 

Εισαγγελέα· εκφράζει την ανησυχία του 

για τις απολύσεις εισαγγελέων από τις 

θέσεις τους και για το αποτέλεσμα που θα 

έχουν οι απολύσεις αυτές στις εν εξελίξει 

έρευνες·  

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/18 

Τροπολογία  18 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0522/2018 

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

Κράτος δικαίου στη Ρουμανία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  8β. καλεί την Επιτροπή να 

διερευνήσει περαιτέρω πιθανές 

παραβιάσεις της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας της ΕΕ· καλεί τις ρουμανικές 

αρχές να σεβαστούν πλήρως το κράτος 

δικαίου και να διασφαλίσουν ότι η 

διαχείριση των περιοχών Natura 2000 και 

των δασών τους είναι σύμφωνη με τις 

οδηγίες για τους οικοτόπους και τα 

πτηνά· παροτρύνει τις ρουμανικές αρχές 

να μεριμνήσουν ώστε να δοθεί τέλος στην 

εμπορική υλοτομία σε προστατευόμενες 

περιοχές, να εφαρμόσουν σύγχρονα 

συστήματα διαχείρισης με γνώμονα τη 

διατήρηση και να παράσχουν επαρκή 

χρηματοδότηση για την εφαρμογή των εν 

λόγω μέτρων· 

Or. en 

 

 


