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9.11.2018 B8-0522/13 

Alteração  13 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0522/2018 

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

Estado de Direito na Roménia 

Proposta de resolução 

Considerando J 

 

Proposta de resolução Alteração 

J. Considerando que, em 19 de julho 

de 2018, a Comissão intentou uma ação 

contra a Roménia no Tribunal de Justiça da 

União Europeia por não ter integrado na 

sua legislação nacional a Quarta Diretiva 

relativa ao Branqueamento de Capitais;  

que, em 24 de outubro de 2018, o 

Parlamento romeno adotou o «projeto de 

lei sobre a luta contra o branqueamento de 

capitais e o financiamento do terrorismo», 

após uma repetição duvidosa da votação; 

J. Considerando que, em 19 de julho 

de 2018, a Comissão intentou uma ação 

contra a Roménia no Tribunal de Justiça da 

União Europeia por não ter integrado na 

sua legislação nacional a Quarta Diretiva 

relativa ao Branqueamento de Capitais; 

que, em 24 de outubro de 2018, o 

Parlamento romeno adotou o «projeto de 

lei sobre a luta contra o branqueamento de 

capitais e o financiamento do terrorismo», 

após uma repetição duvidosa da votação; 

que, em 8 de novembro de 2018, a 

Comissão enviou um parecer 

fundamentado às autoridades romenas, 

uma vez que a Roménia não tinha 

comunicado quaisquer medidas nacionais 

de execução relativas à Diretiva 

2014/42/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 3 de abril de 2014, sobre o 

congelamento e a perda dos instrumentos 

e produtos do crime na União Europeia1; 

Or. en 

                                                 
1 JO L 127 de 29.4.2014, p. 39. 
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9.11.2018 B8-0522/14 

Alteração  14 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0522/2018 

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

Estado de Direito na Roménia 

Proposta de resolução 

Considerando S-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  S-A. Considerando que a proteção e a 

conservação dos ecossistemas e da 

biodiversidade são princípios básicos da 

rede Natura 2000 e da lista do património 

mundial da UNESCO, em especial no que 

diz respeito aos Cárpatos, que incluem 

uma das mais antigas florestas virgens 

europeias; que subsistem preocupações 

sobre a eventual exploração madeireira 

ilegal no Parque Nacional de 

Domogled-Valea Cernei; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/15 

Alteração  15 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0522/2018 

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

Estado de Direito na Roménia 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Condena a intervenção violenta e 

desproporcionada da polícia durante a 

manifestação que teve lugar em Bucareste, 

em agosto de 2018; 

3. Condena a intervenção violenta e 

desproporcionada da polícia durante a 

manifestação que teve lugar em Bucareste, 

em agosto de 2018; insta as autoridades 

romenas a garantirem uma investigação 

transparente, imparcial e eficaz das ações 

da polícia de choque; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/16 

Alteração  16 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0522/2018 

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

Estado de Direito na Roménia 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Manifesta a sua profunda 

preocupação com as restrições políticas em 

matéria de liberdade dos meios de 

comunicação social e com a proposta de 

legislação visando penalizar a detração da 

Roménia no estrangeiro e reintroduzir a 

difamação no Código Penal; 

7. Manifesta a sua profunda 

preocupação com as restrições políticas em 

matéria de liberdade dos meios de 

comunicação social e com a proposta de 

legislação visando penalizar a detração da 

Roménia no estrangeiro e reintroduzir a 

difamação no Código Penal; manifesta a 

sua preocupação com as tentativas de 

limitar o acesso dos jornalistas às 

atividades parlamentares, a falta de 

transparência das instituições públicas e o 

pesado ónus que recai sobre os jornalistas 

no acesso a informações de interesse 

público; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/17 

Alteração  17 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0522/2018 

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

Estado de Direito na Roménia 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  8-A. Está profundamente preocupado 

com o facto de o procurador-geral da 

Direção Nacional Anticorrupção (DNA) 

ter sido demitido das suas funções; 

condena o facto de o Ministro da Justiça 

ter exigido a demissão do procurador-

geral; manifesta a sua preocupação com 

os despedimentos de procuradores dos 

seus atuais cargos e o efeito desses 

despedimentos nas investigações em 

curso;  

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/18 

Alteração  18 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0522/2018 

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

Estado de Direito na Roménia 

Proposta de resolução 

N.º 8-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  8-B. Exorta a Comissão a investigar 

outras eventuais violações da legislação 

ambiental da UE; insta as autoridades 

romenas a respeitarem plenamente o 

Estado de Direito e a assegurarem que a 

gestão dos sítios Natura 2000 e das suas 

florestas esteja em conformidade com as 

Diretivas Habitats e Aves; exorta as 

autoridades romenas a velarem por que 

seja posto termo à exploração madeireira 

em zonas protegidas, a aplicarem sistemas 

de gestão modernos e orientados para a 

conservação e a consagrarem 

financiamento adequado a estas medidas; 

Or. en 

 

 


