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9.11.2018 B8-0522/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0522/2018 

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

Právny štát v Rumunsku 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

J. keďže 19. júla 2018 Komisia 

podala na Súdny dvor Európskej únie 

žalobu na Rumunsko za nesplnenie 

povinnosti transponovať štvrtú smernicu o 

boji proti praniu špinavých peňazí do 

vnútroštátneho práva; keďže 24. októbra 

2018 rumunský parlament prijal „návrh 

zákona o boji proti praniu špinavých 

peňazí a financovaniu terorizmu po 

pochybnom opakovaní hlasovania; 

J. keďže 19. júla 2018 Komisia 

podala na Súdny dvor Európskej únie 

žalobu na Rumunsko za nesplnenie 

povinnosti transponovať štvrtú smernicu o 

boji proti praniu špinavých peňazí do 

vnútroštátneho práva; keďže 24. októbra 

2018 rumunský parlament prijal „návrh 

zákona o boji proti praniu špinavých 

peňazí a financovaniu terorizmu po 

pochybnom opakovaní hlasovania; keďže 

8. novembra 2018 Komisia zaslala 

rumunským orgánom odôvodnené 

stanovisko, pretože Rumunsko 

neoznámilo žiadne vnútroštátne 

vykonávacie opatrenia týkajúce sa 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a 

konfiškácii prostriedkov a príjmov z 

trestnej činnosti v Európskej únii1; 

Or. en 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 39. 
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9.11.2018 B8-0522/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0522/2018 

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

Právny štát v Rumunsku 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie S a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Sa. keďže v prípade lokalít sústavy 

Natura 2000 a lokalít svetového dedičstva 

UNESCO je stanovená povinnosť chrániť 

a uchovávať ekosystémy a biodiverzitu, 

najmä pokiaľ ide o Karpaty, kde sa 

nachádzajú jedny z najstarších pralesov v 

Európe; keďže panujú obavy z možnej 

nezákonnej ťažby dreva v národnom 

parku Domogled-Valea Cernei; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0522/2018 

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

Právny štát v Rumunsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. odsudzuje násilný a neprimeraný 

zásah polície počas protestov v Bukurešti v 

auguste 2018; 

3. odsudzuje násilný a neprimeraný 

zásah polície počas protestov v Bukurešti v 

auguste 2018; vyzýva rumunské orgány, 

aby zabezpečili transparentné, nestranné 

a účinné prešetrenie postupu poriadkovej 

polície; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0522/2018 

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

Právny štát v Rumunsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

politickým obmedzovaním slobody médií a 

nad navrhovanými právnymi predpismi, 

ktoré by sankciovali očierňovanie 

Rumunska v zahraničí a opätovne zaviedli 

do trestného zákonníka hanobenie; 

7. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

politickým obmedzovaním slobody médií a 

nad navrhovanými právnymi predpismi, 

ktoré by sankcionovali očierňovanie 

Rumunska v zahraničí a opätovne zaviedli 

do trestného zákonníka hanobenie; 

vyjadruje znepokojenie nad pokusmi 

obmedziť prístup novinárov k 

parlamentným činnostiam, nad 

nedostatkom transparentnosti verejných 

inštitúcií a nad zvýšeným zaťažením, 

ktorému sú vystavení novinári pri prístupe 

k informáciám verejného záujmu; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0522/2018 

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

Právny štát v Rumunsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

tým, že hlavná štátna zástupkyňa 

Národného protikorupčného riaditeľstva 

bola odvolaná z funkcie; odsudzuje 

skutočnosť, že minister spravodlivosti 

požiadal o odvolanie generálneho 

prokurátora; vyjadruje znepokojenie nad 

prepustením štátnych zástupcov z ich 

súčasných pozícií a nad dosahom tohto 

kroku na prebiehajúce vyšetrovania;  

Or. en 



 

AM\1168705SK.docx  PE624.230v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.11.2018 B8-0522/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0522/2018 

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

Právny štát v Rumunsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8b. vyzýva Komisiu, aby dôkladnejšie 

prešetrila možné porušenia právnych 

predpisov EÚ v oblasti životného 

prostredia; vyzýva rumunské orgány, aby 

plne dodržiavali zásady právneho štátu a 

zaistili súlad riadenia lokalít sústavy 

Natura 2000 a ich lesov so smernicami o 

biotopoch a o vtákoch; naliehavo žiada 

rumunské orgány, aby zabezpečili 

ukončenie komerčnej ťažby dreva v 

chránených oblastiach, zaviedli moderné 

systémy riadenia zamerané na ochranu a 

poskytli primerané finančné prostriedky 

na vykonávanie týchto opatrení; 

Or. en 

 

 


