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9.11.2018 B8-0522/13 

Ändringsförslag  13 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0522/2018 

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

Rättsstatsprincipen i Rumänien 

Förslag till resolution 

Skäl J 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

J. Den 19 juli 2018 väckte 

kommissionen talan mot Rumänien vid 

Europeiska unionens domstol för att landet 

inte införlivat det fjärde direktivet mot 

penningtvätt i sin nationella lagstiftning. 

Den 24 oktober 2018 antog det rumänska 

parlamentet förslaget till lag om 

bekämpning av penningtvätt och 

finansiering av terrorism, efter en 

tvivelaktig upprepning av omröstningen. 

J. Den 19 juli 2018 väckte 

kommissionen talan mot Rumänien vid 

Europeiska unionens domstol för att landet 

inte införlivat det fjärde direktivet mot 

penningtvätt i sin nationella lagstiftning. 

Den 24 oktober 2018 antog det rumänska 

parlamentet förslaget till lag om 

bekämpning av penningtvätt och 

finansiering av terrorism, efter en 

tvivelaktig upprepning av omröstningen. 

Den 8 november 2018 sände 

kommissionen ett motiverat yttrande till 

de rumänska myndigheterna, eftersom 

Rumänien inte hade meddelat några 

nationella genomförandeåtgärder 

avseende Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2014/42/EU av den 3 april 2014 

om frysning och förverkande av 

hjälpmedel vid och vinning av brott i 

Europeiska unionen1. 

Or. en 

                                                 
1 EUT L 127, 29.4.2014, s. 39. 
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9.11.2018 B8-0522/14 

Ändringsförslag  14 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0522/2018 

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

Rättsstatsprincipen i Rumänien 

Förslag till resolution 

Skäl Sa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Sa. Skydd och bevarande av ekosystem 

och biologisk mångfald är föreskrivet 

inom Natura 2000-områden och platser 

som finns upptagna på Unescos 

världsarvslista, särskilt när det gäller 

Karpaterna, en av Europas äldsta 

urskogar. Enligt oroande uppgifter 

förekommer eventuellt olaglig 

skogsavverkning i nationalparken 

Domogled - Valea Cernei. 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/15 

Ändringsförslag  15 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0522/2018 

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

Rättsstatsprincipen i Rumänien 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet fördömer 

polisens våldsamma och oproportionerliga 

ingripande under protesterna i Bukarest i 

augusti 2018. 

3. Europaparlamentet fördömer 

polisens våldsamma och oproportionerliga 

ingripande under protesterna i Bukarest i 

augusti 2018, och uppmanar de rumänska 

myndigheterna att säkerställa en öppen, 

opartisk och effektiv utredning av 

kravallpolisens agerande. 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/16 

Ändringsförslag  16 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0522/2018 

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

Rättsstatsprincipen i Rumänien 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uttrycker sin 

djupa oro över politiska begränsningar av 

mediernas frihet och de lagförslag som 

skulle göra det straffbart att utomlands 

uttala sig nedsättande om Rumänien samt 

återinföra ärekränkning och förtal i 

strafflagen. 

7. Europaparlamentet uttrycker sin 

djupa oro över politiska begränsningar av 

mediernas frihet och de lagförslag som 

skulle göra det straffbart att utomlands 

uttala sig nedsättande om Rumänien samt 

återinföra ärekränkning och förtal i 

strafflagen. Parlamentet oroas även över 

försöken att begränsa journalisters 

tillträde till den parlamentariska 

verksamheten, bristen på insyn i de 

offentliga institutionerna och de ökade 

problem som journalister möter när de 

försöker få tillgång till information av 

allmänt intresse. 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/17 

Ändringsförslag  17 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0522/2018 

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

Rättsstatsprincipen i Rumänien 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  8a. Europaparlamentet är djupt oroat 

över att chefsåklagaren vid det nationella 

direktoratet för korruptionsbekämpning 

tagits ur tjänst. Parlamentet fördömer det 

faktum att justitieministern begärt den 

allmänna åklagarens entledigande, och 

oroas över att åklagare avskedas från sina 

arbeten och över vilka effekter dessa 

avskedanden kan få för pågående 

utredningar.  

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/18 

Ändringsförslag  18 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0522/2018 

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

Rättsstatsprincipen i Rumänien 

Förslag till resolution 

Punkt 8b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  8b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ytterligare utreda 

eventuella brott mot EU:s 

miljölagstiftning. De rumänska 

myndigheterna uppmanas att till fullo 

respektera rättsstatsprincipen och 

säkerställa att förvaltningen av områden 

som ingår i Natura 2000 och deras skogar 

följer fågeldirektivet och art- och 

habitatdirektivet. De rumänska 

myndigheterna uppmanas med kraft att se 

till att avverkning i kommersiellt syfte 

upphör i skyddade områden, att börja 

tillämpa moderna förvaltningssystem som 

är inriktade på bevarandeåtgärder och att 

tillhandahålla tillräcklig finansiering för 

att dessa åtgärder ska kunna vidtas. 

Or. en 

 

 


