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9.11.2018 B8-0522/13 

Tarkistus  13 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0522/2018 

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

Oikeusvaltio Romaniassa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. ottaa huomioon, että komissio nosti 

19. heinäkuuta 2018 Romaniaa vastaan 

kanteen Euroopan unionin 

tuomioistuimessa siksi, ettei se ole 

saattanut neljättä rahanpesun vastaista 

direktiiviä osaksi kansallista 

lainsäädäntöään; ottaa huomioon, että 

Romanian parlamentti hyväksyi 24. 

lokakuuta 2018 rahanpesun ja terrorismin 

rahoituksen torjuntaa koskevan 

lakiesityksen äänestyksen tultua 

epäilyttävästi toimitetuksi kahteen kertaan; 

J. ottaa huomioon, että komissio nosti 

19. heinäkuuta 2018 Romaniaa vastaan 

kanteen Euroopan unionin 

tuomioistuimessa siksi, ettei se ole 

saattanut neljättä rahanpesun vastaista 

direktiiviä osaksi kansallista 

lainsäädäntöään; ottaa huomioon, että 

Romanian parlamentti hyväksyi 24. 

lokakuuta 2018 rahanpesun ja terrorismin 

rahoituksen torjuntaa koskevan 

lakiesityksen äänestyksen tultua 

epäilyttävästi toimitetuksi kahteen kertaan; 

ottaa huomioon, että komissio lähetti 8. 

marraskuuta 2018 perustellun lausunnon 

Romanian viranomaisille, koska Romania 

ei ollut ilmoittanut mistään kansallisista 

täytäntöönpanotoimista, jotka koskivat 

rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn 

jäädyttämisestä ja menetetyksi 

tuomitsemisesta Euroopan unionissa 

3. huhtikuuta 2014 annettua Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviä 

2014/42/EU1; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/14 

Tarkistus  14 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0522/2018 

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

Oikeusvaltio Romaniassa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan S a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  S a. ottaa huomioon, että 

ekosysteemien ja biologisen 

monimuotoisuuden suojelu ja suojelu on 

kirjattu Natura 2000 -alueisiin ja 

Unescon maailmanperintökohteisiin, 

erityisesti Karpaattien alueella, jolla 

sijaitsee yksi Euroopan vanhimmista 

aarniometsistä; ottaa huomioon esitetyt 

huolenaiheet mahdollisista laittomista 

metsänhakkuista Domogled-Valea 

Cernein kansallispuistossa; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/15 

Tarkistus  15 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0522/2018 

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

Oikeusvaltio Romaniassa 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. tuomitsee poliisin väkivaltaiset ja 

suhteettomat toimet Bukarestissa elokuussa 

2018 järjestettyjen mielenosoitusten 

aikana; 

3. tuomitsee poliisin väkivaltaiset ja 

suhteettomat toimet Bukarestissa elokuussa 

2018 järjestettyjen mielenosoitusten 

aikana; kehottaa Romanian viranomaisia 

varmistamaan poliisin väkivaltaisten 

toimien avoimen, puolueettoman ja 

tehokkaan tutkinnan; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/16 

Tarkistus  16 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0522/2018 

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

Oikeusvaltio Romaniassa 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. pitää erittäin huolestuttavina 

tiedotusvälineiden vapauteen kohdistuvia 

poliittisia rajoituksia sekä 

lainsäädäntöehdotusta, jolla Romanian 

halventamisesta ulkomailla tehtäisiin rikos 

ja jolla kunnianloukkaus sisällytettäisiin 

uudelleen rikoslainsäädäntöön; 

7. pitää erittäin huolestuttavina 

tiedotusvälineiden vapauteen kohdistuvia 

poliittisia rajoituksia sekä 

lainsäädäntöehdotusta, jolla Romanian 

halventamisesta ulkomailla tehtäisiin rikos 

ja jolla kunnianloukkaus sisällytettäisiin 

uudelleen rikoslainsäädäntöön; on 

huolissaan pyrkimyksistä rajoittaa 

toimittajien mahdollisuuksia tutustua 

parlamentin toimintaan, julkisten elinten 

avoimuuden puutteesta ja niistä yhä 

suuremmista esteistä, joita toimittajat 

kohtaavat yrittäessään saada yleistä etua 

koskevaa tietoa; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/17 

Tarkistus  17 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0522/2018 

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

Oikeusvaltio Romaniassa 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  8 a. on erittäin huolissaan siitä, että 

Romanian kansallisen 

korruptiontorjuntayksikön pääsyyttäjä 

erotettiin toimestaan; tuomitsee sen, että 

oikeusministeri vaati 

valtakunnansyyttäjän erottamista 

toimestaan; on huolissaan siitä, että 

syyttäjiä erotetaan toimistaan, sekä siitä, 

miten nämä erottamiset vaikuttavat 

meneillään oleviin tutkimuksiin;  

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/18 

Tarkistus  18 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0522/2018 

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

Oikeusvaltio Romaniassa 

Päätöslauselmaesitys 

8 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  8 b. kehottaa komissiota tutkimaan 

unionin ympäristölainsäädännön 

mahdollisia muita rikkomisia; kehottaa 

Romanian viranomaisia noudattamaan 

täysimääräisesti oikeusvaltioperiaatetta ja 

varmistamaan, että Natura 2000 -alueiden 

ja niiden metsien hoito on luontotyyppi- ja 

lintudirektiivien mukaista; kehottaa 

Romanian viranomaisia varmistamaan, 

että kaupalliset hakkuut suojelluilla 

alueilla lopetetaan ja että toteutetaan 

nykyaikaisia säilyttämiseen perustuvia 

metsänhoitojärjestelmiä ja kehottaa niitä 

tarjoamaan riittävästi rahoitusta näiden 

toimenpiteiden toteuttamiseen; 

Or. en 

 

 


