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9.11.2018 B8-0522/13 

Poprawka  13 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0522/2018 

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

Praworządność w Rumunii 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że w dniu 19 

lipca 2018 r. Komisja odwołała Rumunię 

do Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej ze względu na brak włączenia 

czwartej dyrektywy w sprawie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy do 

prawa krajowego; mając na uwadze, że w 

dniu 24 października 2018 r. parlament 

rumuński przyjął „projekt ustawy w 

sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy 

i finansowaniu terroryzmu” po wątpliwym 

powtórzeniu głosowania; 

J. mając na uwadze, że w dniu 19 

lipca 2018 r. Komisja odwołała Rumunię 

do Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej ze względu na brak włączenia 

czwartej dyrektywy w sprawie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy do 

prawa krajowego; mając na uwadze, że w 

dniu 24 października 2018 r. parlament 

rumuński przyjął „projekt ustawy w 

sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy 

i finansowaniu terroryzmu” po wątpliwym 

powtórzeniu głosowania; mając na 

uwadze, że w dniu 8 listopada 2018 r. 

Komisja wystosowała do władz 

rumuńskich uzasadnioną opinię, 

ponieważ Rumunia nie powiadomiła o 

żadnych krajowych środkach 

wykonawczych w związku z dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w 

sprawie zabezpieczenia i konfiskaty 

narzędzi służących do popełnienia 

przestępstwa i korzyści pochodzących z 

przestępstwa w Unii Europejskiej1; 

Or. en 

                                                 
1 Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 39. 
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9.11.2018 B8-0522/14 

Poprawka  14 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0522/2018 

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

Praworządność w Rumunii 

Projekt rezolucji 

Motyw S a  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Sa. mając na uwadze, że ochrona i 

zachowanie ekosystemów i różnorodności 

biologicznej są uświęcone na obszarach 

sieci Natura 2000 oraz na obszarach 

światowego dziedzictwa UNESCO, 

zwłaszcza w Karpatach, gdzie znajdują się 

jedne z najstarszych puszcz w Europie; 

mając na uwadze, że istnieją obawy co do 

ewentualnego nielegalnego pozyskiwania 

drewna w Parku Narodowym Domogled-

Valea Cernei; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/15 

Poprawka  15 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0522/2018 

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

Praworządność w Rumunii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. potępia brutalną i 

nieproporcjonalną interwencję policji 

podczas protestów w Bukareszcie w 

sierpniu 2018 r.; 

3. potępia brutalną i 

nieproporcjonalną interwencję policji 

podczas protestów w Bukareszcie w 

sierpniu 2018 r.; wzywa władze Rumunii 

do zagwarantowania przejrzystego, 

bezstronnego i skutecznego dochodzenia 

w sprawie działań oddziałów 

prewencyjnych policji; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/16 

Poprawka  16 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0522/2018 

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

Praworządność w Rumunii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wyraża głębokie zaniepokojenie 

politycznym ograniczaniem wolności 

mediów i proponowanym 

ustawodawstwem, które nakładałoby kary 

za oczernianie Rumunii za granicą i 

ponownie wprowadziłoby zniesławienie do 

kodeksu karnego; 

7. wyraża głębokie zaniepokojenie 

politycznym ograniczaniem wolności 

mediów i proponowanym 

ustawodawstwem, które nakładałoby kary 

za oczernianie Rumunii za granicą i 

ponownie wprowadziłoby zniesławienie do 

kodeksu karnego; wyraża zaniepokojenie 

próbami ograniczenia dostępu 

dziennikarzy do działalności 

parlamentarnej, brakiem przejrzystości 

instytucji publicznych oraz przeszkodami, 

z jakimi spotykają się dziennikarze przy 

dostępie do informacji będących 

przedmiotem zainteresowania opinii 

publicznej; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/17 

Poprawka  17 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0522/2018 

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

Praworządność w Rumunii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  8a. jest poważnie zaniepokojony 

odwołaniem ze stanowiska prokuratora 

naczelnego DNA; potępia wniosek 

ministra sprawiedliwości o zwolnienie 

prokuratora generalnego; wyraża 

zaniepokojenie zwolnieniami 

prokuratorów z zajmowanych przez nich 

stanowisk oraz skutkami tych zwolnień 

dla trwających dochodzeń;  

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/18 

Poprawka  18 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0522/2018 

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

Praworządność w Rumunii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  8b. apeluje do Komisji o 

przeprowadzenie dochodzenia w sprawie 

dalszych możliwych naruszeń unijnego 

prawa środowiskowego; wzywa władze 

Rumunii do pełnego poszanowania 

praworządności oraz zagwarantowania, że 

obszary sieci Natura 2000 i ich lasy będą 

zarządzane zgodnie z dyrektywami 

siedliskową i ptasią; wzywa władze 

Rumunii do zagwarantowania, że 

zakończy się komercyjne pozyskiwanie 

drewna na obszarach chronionych, do 

wdrożenia nowoczesnych systemów 

zarządzania ukierunkowanych na 

ochronę oraz do zapewnienia 

odpowiedniego finansowania na 

wprowadzenie tych środków; 

Or. en 

 

 


