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9.11.2018 B8-0522/13 

Grozījums Nr.  13 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0522/2018 

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

par tiesiskumu Rumānijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

J apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

J. tā kā 2018. gada 19. jūlijā Komisija 

vērsās pret Rumāniju Eiropas Savienības 

Tiesā par to, ka tā nebija iekļāvusi valsts 

tiesību aktos ceturto direktīvu par 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršanu; tā kā 2018. gada 24. oktobrī 

Rumānijas parlaments pēc apšaubāmas 

atkārtotas balsošanas pieņēma tiesību akta 

projektu par cīņu pret nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanu un teroristu 

finansēšanu; 

J. tā kā 2018. gada 19. jūlijā Komisija 

vērsās pret Rumāniju Eiropas Savienības 

Tiesā par to, ka tā nebija iekļāvusi valsts 

tiesību aktos ceturto direktīvu par 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršanu; tā kā 2018. gada 24. oktobrī 

Rumānijas parlaments pēc apšaubāmas 

atkārtotas balsošanas pieņēma tiesību akta 

projektu par cīņu pret nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanu un teroristu 

finansēšanu; tā kā 2018. gada 8. novembrī 

Komisija nosūtīja Rumānijas iestādēm 

argumentētu atzinumu, jo Rumānija 

nebija paziņojusi par valsts 

transponēšanas pasākumiem attiecībā uz 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 3. aprīļa Direktīvu 2014/42/ES 

par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju 

Eiropas Savienībā1; 

Or. en 

                                                 
1 OV L 127, 29.4.2014., 39. lpp. 
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9.11.2018 B8-0522/14 

Grozījums Nr.  14 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0522/2018 

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

par tiesiskumu Rumānijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

Sa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Sa. tā kā Natura 2000 teritorijās un 

UNESCO pasaules kultūras mantojuma 

objektos, jo īpaši Karpatu reģionā, kur 

atrodas viens no Eiropas senākajiem 

pirmatnējiem mežiem, ir paredzēta 

ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzība; tā kā ir paustas bažas par 

iespējamu nelikumīgu mežizstrādi 

Domogled-Valea Cernei nacionālajā 

parkā; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/15 

Grozījums Nr.  15 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0522/2018 

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

par tiesiskumu Rumānijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. pauž nosodījumu par policijas 

vardarbīgo un nesamērīgo iejaukšanos 

protestu laikā Bukarestē 2018. gada 

augustā; 

3. pauž nosodījumu par policijas 

vardarbīgo un nesamērīgo iejaukšanos 

protestu laikā Bukarestē 2018. gada 

augustā; aicina Rumānijas iestādes 

nodrošināt policijas ātrās reaģēšanas 

vienību rīcības pārredzamu, objektīvu un 

efektīvu izmeklēšanu; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/16 

Grozījums Nr.  16 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0522/2018 

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

par tiesiskumu Rumānijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. pauž nopietnas bažas par 

plašsaziņas līdzekļu brīvības politiskajiem 

ierobežojumiem un ierosinātajiem tiesību 

aktiem, kuros būtu paredzēts sods par 

Rumānijas nomelnošanu ārvalstīs un 

kriminālkodeksā tiktu atkārtoti iekļauta 

neslavas celšana; 

7. pauž nopietnas bažas par 

plašsaziņas līdzekļu brīvības politiskajiem 

ierobežojumiem un ierosinātajiem tiesību 

aktiem, kuros būtu paredzēts sods par 

Rumānijas nomelnošanu ārvalstīs un 

kriminālkodeksā tiktu atkārtoti iekļauta 

neslavas celšana; pauž bažas par 

mēģinājumiem ierobežot žurnālistu 

piekļuvi parlamentārajiem pasākumiem, 

publisko iestāžu pārredzamības trūkumu 

un augošās grūtības, ar kurām žurnālisti 

saskaras, cenšoties piekļūt sabiedriskas 

nozīmes informācijai; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/17 

Grozījums Nr.  17 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0522/2018 

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

par tiesiskumu Rumānijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  8.a pauž nopietnas bažas par to, ka no 

amata tika atlaists Valsts Pretkorupcijas 

direktorāta (DNA) galvenais prokurors; 

pauž nosodījumu par to, ka tieslietu 

ministrs ir pieprasījis atlaist no amata 

ģenerālprokuroru; pauž bažas par to, ka 

no amata tiek atlaisti prokurori, un par to, 

kā šīs atlaišanas ietekmē notiekošās 

izmeklēšanas;  

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/18 

Grozījums Nr.  18 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0522/2018 

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

par tiesiskumu Rumānijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

8.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  8.b aicina Komisiju turpināt izmeklēt 

iespējamus ES vides tiesību aktu 

pārkāpumus; aicina Rumānijas iestādes 

pilnībā ievērot tiesiskumu un nodrošināt 

to, ka Natura 2000 teritoriju un tajās 

esošo mežu apsaimniekošana atbilst 

Dzīvotņu direktīvai un Putnu direktīvai; 

mudina Rumānijas iestādes nodrošināt to, 

ka aizsargājamās teritorijās tiek 

pārtraukta komerciālā mežizstrāde, 

īstenot mūsdienīgas uz dabas aizsardzību 

orientētas pārvaldības sistēmas un 

nodrošināt pienācīgu finansējumu šo 

pasākumu īstenošanai; 

Or. en 


