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9.11.2018 B8-0522/13 

Pakeitimas 13 

Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0522/2018 

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

Teisės viršenybė Rumunijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

J konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

J. kadangi 2018 m. liepos 19 d. 

Komisija dėl Rumunijos kreipėsi į Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismą, dėl to, kad ji 

į nacionalinę teisę neperkėlė Ketvirtosios 

kovos su pinigų plovimu direktyvos; 

kadangi 2018 m. spalio 24 d. Rumunijos 

Parlamentas po abejotino pakartotinio 

balsavimo priėmė įstatymo dėl kovos su 

pinigų plovimu ir teroristų finansavimu 

projektą; 

J. kadangi 2018 m. liepos 19 d. 

Komisija dėl Rumunijos kreipėsi į Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismą dėl to, kad ji 

į nacionalinę teisę neperkėlė Ketvirtosios 

kovos su pinigų plovimu direktyvos; 

kadangi 2018 m. spalio 24 d. Rumunijos 

Parlamentas po abejotino pakartotinio 

balsavimo priėmė įstatymo dėl kovos su 

pinigų plovimu ir teroristų finansavimu 

projektą; kadangi 2018 m. lapkričio 8 d. 

Komisija Rumunijos valdžios 

institucijoms nusiuntė pagrįstą nuomonę, 

nes Rumunija nepranešė apie jokias 

nacionalines įgyvendinimo priemones, 

susijusias su 2014 m. balandžio 3 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir 

pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir 

konfiskavimo Europos Sąjungoje1; 

Or. en 

                                                 
1 OL L 127, 2014 4 29, p. 39. 
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9.11.2018 B8-0522/14 

Pakeitimas 14 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0522/2018 

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

Teisės viršenybė Rumunijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

S a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Sa. kadangi biologinės įvairovės 

apsauga ir išsaugojimas yra įtvirtinti 

„Natura 2000“ teritorijose ir UNESCO 

pasaulio paveldo vietose, o ypač tai svarbu 

užtikrinti Karpatuose, viename iš 

seniausių Europos žmogaus neliestų 

miškų; kadangi susirūpinimą kelia gauti 

duomenys dėl galimos neteisėtos 

medienos ruošos Domogled - Valea 

Cernei nacionaliniame parke; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/15 

Pakeitimas 15 

Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0522/2018 

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

Teisės viršenybė Rumunijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. smerkia žiaurius ir neproporcingus 

policijos veiksmu per 2018 m. rugpjūčio 

mėn. protestus Bukarešte; 

3. smerkia žiaurius ir neproporcingus 

policijos veiksmus per 2018 m. rugpjūčio 

mėn. protestus Bukarešte; ragina 

Rumunijos valdžios institucijas užtikrinti 

skaidrų, nešališką ir veiksmingą riaušių 

policijos veiksmų tyrimą; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/16 

Pakeitimas 16 

Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0522/2018 

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

Teisės viršenybė Rumunijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. reiškia didelį susirūpinimą dėl 

politinių žiniasklaidos laisvės apribojimų, 

ir dėl siūlomų teisės aktų, pagal kuriuos 

būtų baudžiama už Rumunijos menkinimą 

užsienyje ir į baudžiamąjį kodeksą būtų 

grąžintas garbės ir orumo įžeidimas; 

7. reiškia didelį susirūpinimą dėl 

politinių žiniasklaidos laisvės apribojimų ir 

dėl siūlomų teisės aktų, pagal kuriuos būtų 

baudžiama už Rumunijos menkinimą 

užsienyje ir į baudžiamąjį kodeksą būtų 

grąžintas garbės ir orumo įžeidimas; 

reiškia susirūpinimą dėl bandymų 

apriboti žurnalistų galimybę nušviesti 

parlamentinę veiklą, skaidrumo valdžios 

institucijose trūkumo, žurnalistams 

sudarytų papildomų kliūčių gauti viešojo 

intereso informaciją; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/17 

Pakeitimas 17 

Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0522/2018 

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

Teisės viršenybė Rumunijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  8a. reiškia didžiulį susirūpinimą dėl 

to, kad buvo atstatydintas Nacionalinio 

kovos su korupcija direktorato 

vyriausiasis prokuroras; smerkia tai, kad 

teisingumo ministras pareikalavo 

generalinio prokuroro atleidimo; reiškia 

susirūpinimą dėl to, kad prokurorai 

atleisti iš einamų pareigų, ir dėl poveikio, 

kurį šie atleidimai turės vykdomiems 

tyrimams;  

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/18 

Pakeitimas 18 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0522/2018 

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

Teisės viršenybė Rumunijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  8b. ragina Komisiją nagrinėti kitus 

galimus ES aplinkos apsaugos teisės aktų 

pažeidimus; ragina Rumunijos valdžios 

institucijas visapusiškai laikytis teisinės 

valstybės principo ir užtikrinti, kad 

„Natura 2000“ teritorijos ir jų miškai 

būtų tvarkomi laikantis Buveinių ir 

Paukščių direktyvų; primygtinai ragina 

Rumunijos valdžios institucijas užtikrinti, 

kad būtų nutraukta komercinė medienos 

ruoša saugomose teritorijose, įdiegti 

modernias į išsaugojimą orientuotas 

valdymo sistemas ir teikti pakankamą 

finansavimą, kad šios priemonės būtų 

įgyvendintos; 

Or. en 

 

 


