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9.11.2018 B8-0522/13 

Amendamentul  13 

Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0522/2018 

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

Statul de drept în România 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât, la 19 iulie 2018, Comisia a 

sesizat Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene cu privire la faptul că România 

nu a integrat în dreptul intern cea de-a 

patra Directivă privind combaterea spălării 

banilor; întrucât, la 24 octombrie 2018, 

Parlamentul României a adoptat „proiectul 

de lege privind combaterea spălării banilor 

și finanțării terorismului” după o repetare 

dubioasă a votului; 

J. întrucât, la 19 iulie 2018, Comisia a 

sesizat Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene cu privire la faptul că România 

nu a integrat în dreptul intern cea de-a 

patra Directivă privind combaterea spălării 

banilor; întrucât, la 24 octombrie 2018, 

Parlamentul României a adoptat „proiectul 

de lege privind combaterea spălării banilor 

și finanțării terorismului” după o repetare 

dubioasă a votului; întrucât, la 8 

noiembrie 2018, Comisia a trimis un aviz 

motivat autorităților române, deoarece 

România nu a comunicat nicio măsură 

națională de punere în aplicare în ceea ce 

privește Directiva 2014/42/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și 

confiscarea instrumentelor și produselor 

infracțiunilor săvârșite în Uniunea 

Europeană1; 

Or. en 

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

Amendamentul  14 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0522/2018 

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

Statul de drept în România 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Sa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Sa. întrucât protejarea și conservarea 

ecosistemelor și a biodiversității sunt 

principii de bază ale organizării siturilor 

Natura 2000 și a celor din patrimoniul 

mondial UNESCO, în special în ceea ce 

privește Carpații, unde se află una dintre 

cele mai vechi păduri virgine ale Europei; 

întrucât există îngrijorări cu privire la 

posibila exploatare forestieră ilegală în 

Parcul Național Domogled-Valea Cernei; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/15 

Amendamentul  15 

Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0522/2018 

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

Statul de drept în România 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. condamnă intervenția violentă și 

disproporționată a poliției în timpul 

protestelor de la București din august 2018; 

3. condamnă intervenția violentă și 

disproporționată a poliției în timpul 

protestelor de la București din august 2018; 

face apel la autoritățile române să asigure 

o investigare transparentă, imparțială și 

efectivă a acțiunilor forțelor de ordine; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/16 

Amendamentul  16 

Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0522/2018 

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

Statul de drept în România 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. își exprimă profunda îngrijorare 

față de restricțiile politice aplicate libertății 

presei și față de propunerile legislative care 

ar incrimina denigrarea României în 

străinătate și ar reintroduce în Codul Penal 

defăimarea; 

7. își exprimă profunda îngrijorare 

față de restricțiile politice aplicate libertății 

presei și față de propunerile legislative care 

ar incrimina denigrarea României în 

străinătate și ar reintroduce în Codul Penal 

defăimarea; își exprimă îngrijorarea cu 

privire la încercările de a limita accesul 

jurnaliștilor la activități parlamentare, la 

lipsa de transparență a instituțiilor 

publice și la sporirea dificultăților cu care 

se confruntă jurnaliștii atunci când 

accesează informații de interes public; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/17 

Amendamentul  17 

Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0522/2018 

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

Statul de drept în România 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  8a. este profund îngrijorat de faptul că 

procurorul-șef al DNA a fost revocat din 

funcție; condamnă faptul că ministrul 

justiției a solicitat demiterea procurorului 

general; își exprimă îngrijorarea cu 

privire la revocările procurorilor din 

posturile lor actuale și cu privire la efectul 

acestor revocări asupra anchetelor în 

curs;  

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/18 

Amendamentul  18 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0522/2018 

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

Statul de drept în România 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  8b. face apel la Comisie să 

investigheze în continuare posibilele 

încălcări ale legislației UE în materie de 

mediu; invită autoritățile române să 

respecte pe deplin statul de drept și să se 

asigure că gestionarea siturilor Natura 

2000 și a pădurilor din perimetrul 

acestora este în conformitate cu Directiva 

privind habitatele și cu Directiva privind 

păsările; îndeamnă autoritățile române să 

se asigure că se pune capăt exploatării 

forestiere comerciale în zonele protejate, 

să pună în practică sisteme moderne de 

gestionare orientate către conservare și să 

asigure o finanțare adecvată pentru 

adoptarea acestor măsuri; 

Or. en 

 

 


