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9.11.2018 B8-0522/13 

Predlog spremembe  13 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0522/2018 

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

Pravna država v Romuniji 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker je Komisija 19. julija 2018 proti 

Romuniji sprožila postopek pred Sodiščem 

Evropske unije, ker v nacionalno 

zakonodajo ni vključila četrte direktive o 

preprečevanju pranja denarja; ker je 

romunski parlament 24. oktobra 2018 po 

vprašljivi ponovitvi glasovanja sprejel 

osnutek zakona o boju proti pranju denarja 

in financiranju terorizma; 

J. ker je Komisija 19. julija 2018 proti 

Romuniji sprožila postopek pred Sodiščem 

Evropske unije, ker v nacionalno 

zakonodajo ni vključila četrte direktive o 

preprečevanju pranja denarja; ker je 

romunski parlament 24. oktobra 2018 po 

vprašljivi ponovitvi glasovanja sprejel 

osnutek zakona o boju proti pranju denarja 

in financiranju terorizma; ker je Komisija 

8. novembra 2018 romunskim organom 

poslala obrazloženo mnenje, saj Romunija 

ni sporočila nacionalnih izvedbenih 

ukrepov v zvezi z Direktivo 2014/42/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. 

aprila 2014 o začasnem zavarovanju in 

odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni 

za kazniva dejanja, in premoženjske 

koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v 

Evropski uniji1; 

Or. en 

                                                 
1 UL L 127, 29.4.2014, str. 39. 
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9.11.2018 B8-0522/14 

Predlog spremembe  14 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0522/2018 

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

Pravna država v Romuniji 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava S a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Sa. ker sta cilj območij Natura 2000 in 

Unescove svetovne dediščine varstvo in 

ohranjanje ekosistemov in biotske 

raznovrstnosti, zlasti v Karpatih, kjer je 

eden od najstarejših evropskih pragozdov; 

ker obstajajo pomisleki glede morebitne 

nezakonite sečnje v narodnem parku 

Domogled-Valea Cernei; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/15 

Predlog spremembe  15 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0522/2018 

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

Pravna država v Romuniji 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. obsoja nasilno in nesorazmerno 

posredovanje policije med protesti v 

Bukarešti avgusta 2018; 

3. obsoja nasilno in nesorazmerno 

posredovanje policije med protesti v 

Bukarešti avgusta 2018; poziva romunske 

organe, naj zagotovijo pregledno, 

nepristransko in učinkovito preiskavo 

dejanj posebnih policijskih enot; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/16 

Predlog spremembe  16 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0522/2018 

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

Pravna država v Romuniji 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 

političnih omejitev svobode medijev in 

predlagane zakonodaje, ki bi kaznovala 

obsojanje Romunije v tujini in v kazenski 

zakonik ponovno uvedla obrekovanje; 

7. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 

političnih omejitev svobode medijev in 

predlagane zakonodaje, ki bi kaznovala 

obsojanje Romunije v tujini in v kazenski 

zakonik ponovno uvedla obrekovanje; 

izraža zaskrbljenost zaradi poskusov 

omejevanja dostopa novinarjev do 

parlamentarnih dejavnosti, zaradi 

pomanjkljive preglednosti v javnih 

institucijah in povečane obremenitve 

novinarjev pri dostopu do informacij, ki 

so v javnem interesu; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/17 

Predlog spremembe  17 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0522/2018 

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

Pravna država v Romuniji 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  8a. je globoko zaskrbljen, ker je bil 

glavni tožilec nacionalnega direktorata za 

boj proti korupciji razrešen s svojega 

položaja; obsoja dejstvo, da je minister za 

pravosodje zahteval razrešitev 

generalnega državnega tožilca; je 

zaskrbljen zaradi odpuščanja tožilcev in 

zaradi učinka teh odpuščanj na odprte 

preiskave;  

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/18 

Predlog spremembe  18 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0522/2018 

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

Pravna država v Romuniji 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  8b. poziva Komisijo, naj razišče druge 

morebitne kršitve okoljske zakonodaje 

EU; poziva romunske organe, naj v celoti 

spoštujejo načelo pravne države in 

zagotovijo, da bo upravljanje območij 

Natura 2000 in njihovih gozdov v skladu z 

direktivama o habitatih in pticah; poziva 

romunske oblasti, naj zagotovijo, da se 

komercialni sečnji na zaščitenih območjih 

naredi konec, da se bodo uvedli sodobni 

sistemi upravljanja, ki poudarjajo 

ohranjanje, in da so na voljo zadostna 

sredstva za izvajanje teh ukrepov; 

Or. en 

 

 


