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Amendamentul 1
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Anna Deparnay-Grunenberg, 
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în 
special articolul 70, articolul 81, articolul 
82, articolul 114 și articolul 352,

— având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în 
special articolul 50, articolul 56, articolul 
70, articolul 81, articolul 82, articolul 114 
și articolul 352,

Or. en

Amendamentul 2
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Anna Deparnay-Grunenberg, 
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

— având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 11, 12, 15, 47, 48 și 54,

Or. en

Amendamentul 3
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Carta drepturilor — având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
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fundamentale a Uniunii Europene, special articolele 11, 20, 47 și 48,

Or. en

Amendamentul 4
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Anna Deparnay-Grunenberg, 
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Directiva (UE) 
2019/1937 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2019 privind 
protecția persoanelor care raportează 
încălcări ale dreptului Uniunii2a,
_________________
2a JO L 305, 26.11.2019, p. 17.

Or. en

Amendamentul 5
Tiemo Wölken, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Directiva (UE) 
2019/1937 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2019 privind 
protecția persoanelor care raportează 
încălcări ale dreptului Uniunii1a,
_________________
1a JO L 305, 26.11.2019, p. 17.

Or. en
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Amendamentul 6
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Directiva (UE) 
2019/1937 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2019 privind 
protecția persoanelor care raportează 
încălcări ale dreptului Uniunii4a,
_________________
4a JO L 305, 26.11.2019, p. 17-56.

Or. en

Amendamentul 7
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Anna Deparnay-Grunenberg, 
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 13 
februarie 2019 referitoare la regresul 
drepturilor femeii și al egalității de gen în 
UE1a,
_________________
1a Texte adoptate, P8_TA(2019)0111.

Or. en

Amendamentul 8
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Anna Deparnay-Grunenberg, 
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
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Referirea 23 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 11 
martie 2021 referitoare la declararea UE 
ca zonă de libertate a persoanelor 
LGBTIQ1b,
_________________
1b Texte adoptate, P9_TA(2021)0089.

Or. en

Amendamentul 9
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Anna Deparnay-Grunenberg, 
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 23 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 19 
mai 2021 referitoare la efectele 
schimbărilor climatice asupra drepturilor 
omului și rolul activiștilor de mediu în 
această chestiune1c,
_________________
1c Texte adoptate: P9_TA(2021)0245.

Or. en

Amendamentul 10
Terry Reintke, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Marie 
Toussaint, Łukasz Kohut, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Hilde Vautmans, Cyrus 
Engerer, Gwendoline Delbos-Corfield, Manon Aubry, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Isabel Santos, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner

Propunere de rezoluție
Referirea 26 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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– având în vedere Strategia privind 
egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 
(2020-2025) (COM(2020)0698),

Or. en

Amendamentul 11
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Anna Deparnay-Grunenberg, 
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 30 septembrie 2020 
referitoare la Raportul din 2020 privind 
statul de drept – Situația statului de drept în 
Uniunea Europeană (COM(2020)0580),

– având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 30 septembrie 2020 
referitoare la Raportul din 2020 privind 
statul de drept – Situația statului de drept în 
Uniunea Europeană (COM(2020)0580), 
precum și cele 27 de capitole de țară 
privind statul de drept în statele membre, 
care însoțesc comunicarea 
(SWD(2020)0300-0326),

Or. en

Amendamentul 12
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Sarah Wiener, 
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 27 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere comunicarea 
Comisiei intitulată „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025”,

Or. en
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Amendamentul 13
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 27 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Strategia privind 
egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 
(2020-2025) (COM(2020)0698),

Or. en

Amendamentul 14
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 27 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere studiul din 
29 mai 2020 intitulat „SLAPP în 
contextul UE” elaborat de Petra Bárd, 
Judit Bayer, Ngo Chun Luk și Lina 
Vosyliute1d,
_________________
1d 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files
/ad-hoc-literature-review-analysis-key-
elements-slapp_en.pdf

Or. en

Amendamentul 15
Isabel Wiseler-Lima



AM\1236346RO.docx 9/202 PE695.299v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Referirea 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Declarația 
universală a drepturilor omului,

– având în vedere Declarația 
universală a drepturilor omului, în special 
articolul 191a,
_________________
1a Articolul 19: „Fiecare persoană are 
dreptul la libertatea de opinie și de 
exprimare; acest drept include libertatea 
de a avea opinii fără imixtiune din afară, 
precum și libertatea de a căuta, de a primi 
și de a răspândi informații și idei prin 
orice mijloace și independent de 
frontierele de stat”.

Or. en

Amendamentul 16
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 32 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere nota de informare 
a raportorului special al ONU privind 
dreptul la libertatea de întrunire pașnică 
și de asociere cu privire la SLAPP și 
dreptul la libertatea de întrunire pașnică 
și de asociere,

Or. en

Amendamentul 17
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
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Referirea 35 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Recomandarea 
CM/Rec(2016)4 a Comitetului de Miniștri 
al Consiliului Europei privind protecția 
jurnalismului și siguranța jurnaliștilor și 
a altor actori din domeniul mass-
mediei[1],

Or. en

Amendamentul 18
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 36 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere comentariul din 
27 octombrie 2020 al comisarului 
Consiliului Europei pentru Drepturile 
Omului intitulat „Comentariu referitor la 
drepturile omului: Este timpul să 
acționăm împotriva SLAPP,

Or. en

Amendamentul 19
Tiemo Wölken, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Referirea 36 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere comentariul din 
27 octombrie 2020 al comisarului 
Consiliului Europei pentru Drepturile 
Omului intitulat „Comentariu referitor la 
drepturile omului: Este timpul să 
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acționăm împotriva SLAPP,

Or. en

Amendamentul 20
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 36 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția 
Conferinței Ministeriale a Consiliului 
Europei din 11 iunie 2021 referitoare la 
siguranța jurnaliștilor,

Or. en

Amendamentul 21
Cyrus Engerer

Propunere de rezoluție
Referirea 45 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere proiectul de raport 
din 20 mai 2021 al LIBE cu recomandări 
pentru Comisie cu privire la combaterea 
violenței de gen: violența cibernetică,

Or. en

Amendamentul 22
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Propunere de rezoluție
Referirea 45 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere 
Recomandarea VIII din iunie 2015 a 
Grupului de Acțiune Financiară 
Internațională (GAFI) privind 
combaterea abuzării de organizațiile non-
profit,

Or. en

Amendamentul 23
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Propunere de rezoluție
Referirea 45 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul special 
nr. 35/2018 al Curții de Conturi Europene 
din 18 decembrie 2018 intitulat „Execuția 
fondurilor UE de către ONG-uri: sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru 
transparență”, care solicită ca UE să 
elaboreze o definiție juridică a ONG-
urilor,

Or. en

Amendamentul 24
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât libertatea de exprimare 
constituie unul dintre fundamentele 
esențiale ale unei societăți democratice și 
este un drept fundamental indispensabil 
pentru realizarea principiilor 
transparenței și asumării răspunderii; 
întrucât publicațiile care contribuie la 
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dezbaterile privind chestiuni de interes 
public sau de interes general se bucură de 
un nivel de protecție mai mare; întrucât 
limitele criticii acceptabile sunt mai laxe 
pentru personalități, în special pentru 
politicieni, funcționari și angajați ai 
statului;

Or. en

Amendamentul 25
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât jurnalismul independent și 
accesul la surse de informare pluraliste 
reprezintă piloni-cheie ai democrației; 
întrucât societatea civilă este esențială 
pentru prosperitatea oricărei democrații;

A. întrucât jurnalismul independent și 
de calitate, precum și accesul la surse de 
informare pluraliste reprezintă piloni-cheie 
ai democrației; întrucât o societate civilă 
plină de vitalitate și dreptul la 
participarea publicului sunt esențiale 
pentru prosperitatea oricărei democrații; 
întrucât apărătorii drepturilor omului și 
ai mediului au un rol esențial în 
realizarea obiectivelor de mediu stabilite 
de Uniunea Europeană; întrucât nicio 
persoană nu ar trebui să fie persecutată 
sau hărțuită în vreun fel pentru 
implicarea sa în activități de protejare a 
drepturilor omului sau a mediului; 
întrucât jurnalismul independent, 
organizațiile societății civile, apărătorii 
drepturilor omului și cei ai mediului joacă 
un rol esențial în tragerea la răspundere a 
reprezentanților puterii și îndeplinesc 
funcția de „câini de pază” ai democrației 
și ai statului de drept;

Or. en
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Amendamentul 26
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât jurnalismul independent și 
accesul la surse de informare pluraliste 
reprezintă piloni-cheie ai democrației; 
întrucât societatea civilă este esențială 
pentru prosperitatea oricărei democrații;

A. întrucât libertatea de exprimare a 
unor gânduri, idei și puncte de vedere 
diferite și de a participa la dezbateri 
publice reprezintă baza democrațiilor; 
întrucât jurnalismul independent și accesul 
la surse de informare pluraliste reprezintă 
piloni-cheie ai democrației; întrucât 
societatea civilă este esențială pentru 
prosperitatea oricărei democrații, întrucât 
contribuie la înțelegerea de către cetățeni 
a participării la chestiuni publice și la 
implicarea lor în guvernanța propriilor 
lor comunități; întrucât reducerea la 
tăcere sau suprimarea punctelor de vedere 
referitoare la chestiuni publice contravine 
democrației și drepturilor fundamentale 
și, prin urmare, articolului 2 din TUE;

Or. en

Amendamentul 27
Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Karen Melchior, Sylwia Spurek, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât jurnalismul independent și 
accesul la surse de informare pluraliste 
reprezintă piloni-cheie ai democrației; 
întrucât societatea civilă este esențială 
pentru prosperitatea oricărei democrații;

A. întrucât jurnalismul independent și 
accesul la surse de informare pluraliste 
reprezintă piloni-cheie ai democrației; 
întrucât o societate civilă plină de 
vitalitate, care acționează într-un mediu 
juridic și politic favorizant care îi permite 
să își îndeplinească rolul fundamental de 
monitorizare a situației statului de drept și 
a drepturilor fundamentale, precum și a 
combaterii corupției și a promovării 
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guvernanței, a asumării răspunderii și a 
transparenței, este esențială pentru 
prosperitatea oricărei democrații;

Or. en

Amendamentul 28
Isabel Wiseler-Lima

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât jurnalismul independent și 
accesul la surse de informare pluraliste 
reprezintă piloni-cheie ai democrației; 
întrucât societatea civilă este esențială 
pentru prosperitatea oricărei democrații;

A. întrucât dreptul la libertatea de 
exprimare, dreptul la informație și dreptul 
la participarea publicului se află printre 
bazele înțelegerii europene a democrației; 
întrucât jurnalismul independent și accesul 
la surse de informare pluraliste reprezintă 
piloni-cheie ai democrației; întrucât 
informațiile, rapoartele, opiniile, 
afirmațiile, argumentele și alte mesaje 
furnizate de societatea civilă sunt esențiale 
pentru prosperitatea oricărei democrații;

Or. en

Amendamentul 29
Cyrus Engerer

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât jurnalismul independent și 
accesul la surse de informare pluraliste 
reprezintă piloni-cheie ai democrației; 
întrucât societatea civilă este esențială 
pentru prosperitatea oricărei democrații;

A. întrucât jurnalismul independent și 
accesul la surse de informare pluraliste 
reprezintă piloni-cheie ai democrației; 
întrucât societatea civilă este esențială 
pentru prosperitatea oricărei democrații; 
întrucât ONG-urile joacă un rol esențial 
în asigurarea că vocea minorităților și cea 
a persoanelor marginalizate este auzită;
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Or. en

Amendamentul 30
Terry Reintke, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Marie 
Toussaint, Łukasz Kohut, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Hilde Vautmans, Cyrus 
Engerer, Gwendoline Delbos-Corfield, Manon Aubry, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Isabel Santos, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât jurnalismul independent și 
accesul la surse de informare pluraliste 
reprezintă piloni-cheie ai democrației; 
întrucât societatea civilă este esențială 
pentru prosperitatea oricărei democrații;

A. întrucât jurnalismul independent și 
accesul la surse de informare pluraliste 
reprezintă piloni-cheie ai democrației; 
întrucât societatea civilă este esențială 
pentru prosperitatea oricărei democrații, iar 
reducerea spațiului disponibil pentru 
activitatea societății civile poate avea un 
impact negativ asupra democrațiilor;

Or. en

Amendamentul 31
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât jurnalismul independent și 
accesul la surse de informare pluraliste 
reprezintă piloni-cheie ai democrației; 
întrucât societatea civilă este esențială 
pentru prosperitatea oricărei democrații;

A. întrucât jurnalismul independent și 
imparțial și accesul neîngrădit la surse de 
informare pluraliste și corecte reprezintă 
piloni-cheie ai democrației; întrucât 
libertatea de exprimare a societății civile 
este esențială pentru prosperitatea oricărei 
democrații;

Or. ro

Amendamentul 32
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Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât jurnalismul independent și 
accesul la surse de informare pluraliste 
reprezintă piloni-cheie ai democrației; 
întrucât societatea civilă este esențială 
pentru prosperitatea oricărei democrații;

A. întrucât jurnalismul independent, 
siguranța jurnaliștilor, accesul la surse de 
informare pluraliste și libertatea de 
exprimare reprezintă piloni-cheie ai 
democrației; întrucât societatea civilă este 
esențială pentru prosperitatea oricărei 
democrații;

Or. fr

Amendamentul 33
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât jurnalismul independent și 
accesul la surse de informare pluraliste 
reprezintă piloni-cheie ai democrației; 
întrucât societatea civilă este esențială 
pentru prosperitatea oricărei democrații;

A. întrucât jurnalismul independent și 
accesul la surse de informare pluraliste 
reprezintă piloni-cheie ai democrației; 
întrucât societatea civilă este esențială 
pentru prosperitatea oricărei democrații și 
pentru respectarea statului de drept;

Or. en

Amendamentul 34
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât jurnalismul independent și 
accesul la surse de informare pluraliste 

A. întrucât jurnalismul independent și 
accesul la surse de informare pluraliste 
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reprezintă piloni-cheie ai democrației; 
întrucât societatea civilă este esențială 
pentru prosperitatea oricărei democrații;

reprezintă piloni-cheie ai democrației; 
întrucât societatea civilă și participarea 
publicului sunt esențiale pentru 
prosperitatea oricărei democrații;

Or. en

Amendamentul 35
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât jurnalismul independent și 
accesul la surse de informare pluraliste 
reprezintă piloni-cheie ai democrației; 
întrucât societatea civilă este esențială 
pentru prosperitatea oricărei democrații;

A. întrucât jurnalismul independent, 
libertatea de exprimare și accesul la surse 
de informare pluraliste reprezintă piloni-
cheie ai democrației; întrucât societatea 
civilă este esențială pentru prosperitatea 
oricărei democrații;

Or. en

Amendamentul 36
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât jurnaliștii și actorii din 
domeniul mass-mediei din Europa și din 
afara acesteia sunt tot mai mult 
amenințați, atacați fizic și uciși ca urmare 
a activității lor, în special atunci când 
aceasta se concentrează, printre altele, 
asupra abuzului de putere, corupției, 
încălcării drepturilor omului și 
activităților infracționale; subliniază că 
exercitarea efectivă a libertății de 
exprimare necesită o serie de măsuri 
pozitive pentru protejarea jurnaliștilor, 
inclusiv, printre altele, prin garantarea 
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protecției împotriva violenței fizice și a 
intimidării din partea actorilor statali și 
nestatali, precum și pentru a proteja viața 
și a ancheta asasinatele; observă că 
amenințările nu au doar un caracter 
violent, ci intimidarea jurnaliștilor se 
realizează și prin presiuni cu caracter 
juridic, politic, sociocultural și economic; 
subliniază că abuzarea de legislație și de 
procesul juridic, împreună cu costurile 
juridice necesare pentru acțiunile în 
justiție, pot deveni un mijloc de hărțuire, 
care conduce la reducerea la tăcere a 
jurnaliștilor și a altor actori din domeniul 
mass-mediei care relatează cu privire la 
chestiuni de interes public; subliniază, în 
această privință, necesitatea de a pune în 
aplicare Recomandarea Consiliului 
Europei privind protecția jurnalismului și 
siguranța jurnaliștilor și a altor actori din 
domeniul mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 37
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât reducerea spațiului pentru 
societatea civilă este o problemă tot mai 
îngrijorătoare în Uniune și afectează în 
mod disproporționat jurnaliștii, cadrele 
universitare, ONG-urile, precum și 
apărătorii drepturilor omului și ai 
mediului care se ocupă de chestiuni de 
mediu, contestând tot mai mult rolul lor 
de „câini de pază” publici; întrucât în 
ultimii ani apărătorii mediului au fost 
ținta unui număr tot mai mare de 
asasinate, amenințări, hărțuiri, intimidări, 
campanii de defăimare, incriminări și 
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hărțuiri judiciare;

Or. en

Amendamentul 38
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât participarea publicului la 
procesul decizional este fundamentală 
într-o societate democratică; întrucât, 
pentru o participare efectivă a publicului, 
persoanele fizice și ONG-urile trebuie să 
aibă acces la informații corecte din partea 
autorităților publice, precum și la o 
varietate largă de surse mediatice; 
întrucât aceste informații trebuie să fie 
discutate și dezbătute în mod deschis, 
public și necenzurat, pentru ca publicul să 
își formeze o opinie în cunoștință de 
cauză;

Or. en

Amendamentul 39
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât platformele online precum 
Google, Facebook, Twitter, YouTube și 
altele au cenzurat conținut și jurnaliști, 
ceea ce a influențat negativ dezbaterile pe 
tema unor chestiuni importante și a privat 
persoanele de cunoașterea diverselor 
opinii sau a diferitelor date despre 
chestiuni importante;
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Or. en

Amendamentul 40
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât jurnaliștii, ONG-urile, 
societatea civilă și organizațiile mass-
media nu sunt mai presus de lege și nici 
nu ar trebui să fie imune la introducerea 
de acțiuni în justiție;

Or. en

Amendamentul 41
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât participarea publicului se 
află în centrul noțiunii înseși de 
democrație și se poate exprima printr-o 
varietate de comportamente ale unei 
persoane fizice sau juridice direcționate 
către implicarea într-o chestiune de 
interes public; întrucât participarea 
publicului ar putea include exercitarea 
unui control public și a unei informări 
publice, precum comunicări jurnalistice, 
publicații sau opere, inclusiv conținut 
editorial, comunicări, publicații sau opere 
cu caracter politic, științific, academic, 
artistic, de comentariu sau satiric, inclusiv 
atunci când persoanele vizate sunt, 
printre altele, persoane expuse controlului 
public, în contextul unor interese mai 
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largi în cadrul unei discuții deschise cu 
privire la chestiuni politice; întrucât 
participarea publicului include acțiuni și 
activități care rezultă din exercitarea 
dreptului la libertatea de exprimare și de 
informare, a dreptului la libertatea de 
întrunire pașnică și de asociere, a 
dreptului la bună administrare și a 
dreptului la o cale de atac eficientă;

Or. en

Amendamentul 42
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât anumite ONG-uri sau 
membri ai personalului lor au fost găsiți 
vinovați de infracțiuni grave, precum 
fraudă1a, pedofilie2a și multe altele; 
întrucât orice inițiativă legislativă de 
combatere a SLAPP nu ar trebui să 
împiedice nicio anchetă civilă sau penală 
asupra activităților ONG-urilor, ale 
organizațiilor societății civile sau ale 
personalului și voluntarilor lor sau ale 
jurnaliștilor;
_________________
1a 
https://www.infomigrants.net/en/post/332
09/italy-ten-people-sentenced-to-long-
prison-sentences-in-ngo-migrant-scam
2a 
https://phnompenhpost.com/national/ngo-
volunteer-found-guilty-child-sex-crimes; 
https://www.timesnownews.com/mirror-
now/in-focus/article/brajesh-thakur-ngo-
owner-arrested-rape-34-minor-girls-
bihar-muzaffarpur/263504

Or. en
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Amendamentul 43
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât mass-media liberă și 
independentă este indispensabilă într-o 
societate democratică, deoarece 
furnizează publicului informații și 
acționează precum un „câine de pază”, 
demascând fapte ilegale și inspirând 
dezbateri;

Or. en

Amendamentul 44
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât dreptul la libertatea de 
exprimare este un drept fundamental care 
trebuie exercitat cu simț al datoriei și 
responsabilitate, luând în considerare 
dreptul fundamental al persoanelor de a 
cunoaște adevărul, precum și respectând 
dreptul fundamental al unei persoane de 
a-și proteja reputația și viața privată1a; 
întrucât, în cazul unui conflict între 
aceste drepturi, orice parte trebuie să aibă 
acces la instanțe judecătorești civile 
pentru eventualitatea în care situația nu 
este soluționată amiabil;
_________________
1a În conformitate cu articolul 10 din 
Convenția europeană a drepturilor 
omului.
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Or. en

Amendamentul 45
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât ONG-urile și organizațiile 
societății civile sunt exonerate de 
majoritatea cerințelor de transparență și 
de raportare prevăzute de DCSB și de 
DAC; întrucât raportul special 
nr. 35/2018 al Curții de Conturi Europene 
subliniază că ONG-urile sunt susceptibile 
de a fi folosite pentru spălarea banilor;

Or. en

Amendamentul 46
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât transparența și 
obiectivitatea platformelor mass-media 
sunt esențiale pentru a combate 
dezinformarea și informarea greșită, 
precum și interferența și manipularea 
politice străine; întrucât jurnaliștii trebuie 
să prezinte faptele cu acuratețe și în mod 
obiectiv, diferențiind cu claritate faptele 
de opinii, precum și citând sau făcând 
trimiteri la surse în mod corect;

Or. en

Amendamentul 47
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Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât dezinformarea este o 
amenințare la adresa procesului 
democratic, dar, în același timp, 
combaterea dezinformării și a informării 
greșite nu poate fi folosită ca pretext 
pentru a cenzura sau a limita libertatea 
mass-mediei sau libertatea de exprimare;

Or. en

Amendamentul 48
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Considerentul Af (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Af. întrucât pot apărea erori în timpul 
relatării faptelor sau a informațiilor; 
întrucât, în astfel de cazuri, jurnaliștii, 
editorii, centrele mediatice, platformele 
mass-media etc. ar trebui ca, la cererea 
unei părți interesate sau din proprie 
inițiativă, să corecteze afirmațiile 
anterioare pentru a relata sau a declara 
cu acuratețe faptele sau informațiile; 
întrucât o astfel de opțiune ar evita 
litigiile inutile și costisitoare pentru toate 
părțile;

Or. en

Amendamentul 49
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Considerentul Ag (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ag. întrucât platformele online precum 
Google, Facebook, Twitter, YouTube și 
altele au cenzurat conținut și jurnaliști, 
ceea ce a influențat negativ dezbaterile pe 
tema unor chestiuni importante și a privat 
persoanele de cunoașterea diverselor 
opinii sau a diferitelor date despre 
chestiuni importante;

Or. en

Amendamentul 50
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul 
civil și penal, precum și amenințările cu 
astfel de acțiuni, cu scopul de a împiedica 
relatarea încălcărilor dreptului Uniunii și 
ale dreptului național, a corupției sau a 
altor practici frauduloase sau de a bloca 
participarea publicului;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 51
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile strategice în B. întrucât acțiunile strategice în 
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justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul 
civil și penal, precum și amenințările cu 
astfel de acțiuni, cu scopul de a împiedica 
relatarea încălcărilor dreptului Uniunii și 
ale dreptului național, a corupției sau a 
altor practici frauduloase sau de a bloca 
participarea publicului;

justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție bazate pe dreptul civil, 
administrativ și penal, precum și 
amenințările cu astfel de acțiuni, cu scopul 
de a împiedica sau de a submina în alt 
mod participarea publicului; întrucât 
participarea publicului include, printre 
altele, investigarea, discutarea, relatarea 
sau expunerea în alt mod a chestiunilor 
de interes public, în special a încălcărilor 
dreptului Uniunii și ale dreptului național, 
a corupției sau a altor practici frauduloase, 
precum și a practicilor care amenință 
drepturile și libertățile fundamentale, 
democrația, statul de drept sau buna 
guvernanță, precum și implicarea în 
acțiuni de susținere și promovare prin 
exercitarea libertăților civile, cum sunt 
libertatea de asociere, libertatea de 
întrunire pașnică, libertatea de exprimare 
și liberul acces la informațiile de interes 
public;

Or. en

Amendamentul 52
Isabel Wiseler-Lima

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul civil 
și penal, precum și amenințările cu astfel 
de acțiuni, cu scopul de a împiedica 
relatarea încălcărilor dreptului Uniunii și 
ale dreptului național, a corupției sau a 
altor practici frauduloase sau de a bloca 
participarea publicului;

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) inițiate de persoane 
fizice și de entități, dar, printre altele, și de 
funcționari publici, organisme publice și 
entități controlate public, care vizează o 
persoană fizică sau mai multe ori un grup 
sau mai multe și care sunt bazate pe 
dreptul civil și penal, precum și 
amenințările cu astfel de acțiuni, cu scopul 
de a împiedica relatarea încălcărilor 
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dreptului Uniunii și ale dreptului național, 
a corupției sau a altor practici frauduloase 
sau de a bloca participarea publicului; 
întrucât reducerea la tăcere a punctelor 
de vedere referitoare la chestiuni publice 
are un impact direct și dăunător asupra 
participării democratice și a dialogului 
democratic și subminează principiile și 
valorile fundamentale europene, 
consacrate la articolul 2 din TUE;

Or. en

Amendamentul 53
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul civil 
și penal, precum și amenințările cu astfel 
de acțiuni, cu scopul de a împiedica 
relatarea încălcărilor dreptului Uniunii și 
ale dreptului național, a corupției sau a 
altor practici frauduloase sau de a bloca 
participarea publicului;

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe o serie de 
temeiuri juridice, în principal de drept 
civil și penal, precum și amenințările cu 
astfel de acțiuni, cu scopul de a împiedica 
relatarea încălcărilor dreptului Uniunii și 
ale dreptului național, a corupției sau a 
altor practici frauduloase de blocare a 
unor acte de participare a publicului, 
inclusiv investigarea și relatarea 
încălcărilor dreptului Uniunii și ale celui 
național, a corupției și a altor practici 
frauduloase, promovarea dezbaterii 
democratice sau implicarea în acțiuni de 
susținere și promovare sau în activism, 
inclusiv prin exercitarea libertăților civile, 
precum libertatea de asociere, libertatea 
de întrunire pașnică și libertatea de 
exprimare, de informare și de întrunire;

Or. en
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Amendamentul 54
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul civil 
și penal, precum și amenințările cu astfel 
de acțiuni, cu scopul de a împiedica 
relatarea încălcărilor dreptului Uniunii și 
ale dreptului național, a corupției sau a 
altor practici frauduloase sau de a bloca 
participarea publicului;

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul civil 
și penal, precum și amenințările cu astfel 
de acțiuni, cu scopul de a împiedica 
participarea publicului, inclusiv 
investigarea și relatarea încălcărilor 
dreptului Uniunii și ale dreptului național, 
a corupției sau a altor practici frauduloase 
sau de a bloca participarea publicului și 
activismul, inclusiv prin încălcarea 
libertăților civile, precum libertatea de 
asociere, libertatea de întrunire și 
libertatea de exprimare și de informare, 
conducând astfel la slăbirea rezilienței 
societății în fața acțiunilor autoritariste 
îndreptate împotriva democrației și a 
statului de drept;

Or. en

Amendamentul 55
Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul civil 

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul civil 
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și penal, precum și amenințările cu astfel 
de acțiuni, cu scopul de a împiedica 
relatarea încălcărilor dreptului Uniunii și 
ale dreptului național, a corupției sau a 
altor practici frauduloase sau de a bloca 
participarea publicului;

și penal, precum și amenințările cu astfel 
de acțiuni, cu scopul de a împiedica acte de 
participare a publicului, inclusiv 
investigarea și relatarea încălcărilor 
dreptului Uniunii și ale dreptului național, 
a corupției sau a altor practici frauduloase, 
precum și de a împiedica promovarea 
dezbaterii democratice sau implicarea în 
acțiuni de susținere și promovare sau în 
activism, inclusiv prin exercitarea 
libertăților civile, precum libertatea de 
asociere, libertatea de întrunire pașnică și 
libertatea de exprimare și informare;

Or. en

Amendamentul 56
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul civil 
și penal, precum și amenințările cu astfel 
de acțiuni, cu scopul de a împiedica 
relatarea încălcărilor dreptului Uniunii și 
ale dreptului național, a corupției sau a 
altor practici frauduloase sau de a bloca 
participarea publicului;

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul civil 
și penal, precum și amenințările cu astfel 
de acțiuni, cu scopul de a cenzura, a 
intimida și a reduce la tăcere criticii prin 
împovărarea lor cu costuri ridicate pentru 
apărarea juridică până când abandonează 
criticile la adresa opoziției, împiedicând 
astfel relatarea încălcărilor presupuse ale 
dreptului Uniunii și ale dreptului național, 
a corupției sau a altor practici frauduloase 
sau de a bloca ori a submina participarea 
publicului;

Or. en

Amendamentul 57
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
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Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Yana Toom, Karen Melchior, Fabienne 
Keller, Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul civil 
și penal, precum și amenințările cu astfel 
de acțiuni, cu scopul de a împiedica 
relatarea încălcărilor dreptului Uniunii și 
ale dreptului național, a corupției sau a 
altor practici frauduloase sau de a bloca 
participarea publicului;

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul civil 
și penal, precum și amenințările cu astfel 
de acțiuni, cu scopul de a împiedica acte de 
participare a publicului, inclusiv 
investigarea și relatarea încălcărilor 
dreptului Uniunii și ale dreptului național, 
a corupției sau a altor practici frauduloase, 
sau acte de implicare în acțiuni de 
susținere și promovare ori în activism, 
prin exercitarea libertăților civile 
garantate prin lege;

Or. en

Amendamentul 58
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul civil 
și penal, precum și amenințările cu astfel 
de acțiuni, cu scopul de a împiedica 
relatarea încălcărilor dreptului Uniunii și 
ale dreptului național, a corupției sau a 
altor practici frauduloase sau de a bloca 
participarea publicului;

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul civil 
și penal, precum și amenințările cu astfel 
de acțiuni, cu scopul de a hărțui 
jurnalistul sau canalul mass-media 
pentru a împiedica diseminarea de 
informații și de idei, precum și relatarea 
încălcărilor dreptului Uniunii și ale 
dreptului național, a corupției sau a altor 
practici frauduloase sau de a bloca 
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participarea publicului;

Or. en

Amendamentul 59
Roberta Metsola, Tiemo Wölken

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul civil 
și penal, precum și amenințările cu astfel 
de acțiuni, cu scopul de a împiedica 
relatarea încălcărilor dreptului Uniunii și 
ale dreptului național, a corupției sau a 
altor practici frauduloase sau de a bloca 
participarea publicului;

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul civil 
și penal, precum și amenințările cu astfel 
de acțiuni, cu scopul de a împiedica acte de 
participare a publicului, inclusiv 
investigarea și relatarea încălcărilor 
dreptului Uniunii și ale dreptului național, 
a corupției sau a altor practici frauduloase 
sau de a bloca participarea publicului;

Or. en

Amendamentul 60
Terry Reintke, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Marie 
Toussaint, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Hilde Vautmans, Cyrus Engerer, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Manon Aubry, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Isabel 
Santos, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul civil 
și penal, precum și amenințările cu astfel 
de acțiuni, cu scopul de a împiedica 

B. întrucât acțiunile strategice în 
justiție împotriva participării publice 
(SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în 
justiție (de exemplu, ordine judecătorești, 
înghețarea activelor) bazate pe dreptul civil 
și penal, precum și amenințările cu astfel 
de acțiuni, cu scopul de a împiedica 
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relatarea încălcărilor dreptului Uniunii și 
ale dreptului național, a corupției sau a 
altor practici frauduloase sau de a bloca 
participarea publicului;

relatarea încălcărilor dreptului Uniunii și 
ale dreptului național, a corupției sau a 
altor practici frauduloase sau de a bloca 
participarea publicului și libertatea de 
exprimare și de întrunire;

Or. en

Amendamentul 61
Isabel Wiseler-Lima

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât lipsa unei abordări 
juridice și judiciare consecvente și 
cuprinzătoare în cadrul Uniunii nu 
permite recunoașterea rapidă și 
abordarea eficientă a proceselor SLAPP; 
întrucât nivelul de protecție din procesele 
SLAPP rămâne foarte fragmentat în 
rândul statelor membre, punând piedici 
securității juridice și dreptului celor vizați 
de SLAPP la o cale de atac eficientă; 
întrucât una dintre provocările principale 
ale elaborării legislației anti-SLAPP 
constă în modul de a aborda cererile 
abuzive fără a nega drepturile 
reclamanților potențiali care derivă din 
constituțiile statelor membre și din 
obligațiile lor în temeiul Cartei drepturilor 
fundamentale a UE și al Convenției 
europene a drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 62
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât cei vizați de SLAPP pot fi 
acționați în justiție pentru exprimarea 
unor puncte de vedere critice cu privire la 
comportamentul corporațiilor sau al 
autorităților ori pentru denunțarea 
faptelor lor ilegale, prin publicații, foi 
volante, opere de artă sau alte forme de 
exprimare online ori offline, sau ca 
represalii pentru implicarea lor în 
campanii, cereri judiciare, acțiuni sau 
proteste; întrucât jurnaliștii, canalele 
mass-media, bloggerii, organizațiile 
societății civile, ONG-urile, apărătorii 
drepturilor, avertizorii, susținătorii de 
campanii, cadrele universitare, 
demonstranții, activiștii și artiștii sunt 
ținte mai frecvente ale SLAPP; întrucât 
această situație subminează în mod grav 
participarea democratică a publicului;

Or. en

Amendamentul 63
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Karen Melchior, Michal Šimečka, Dace Melbārde, Fabienne 
Keller

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât cererile SLAPP rezultă 
din implicarea publică a pârâtului în 
chestiuni de interes public, dar nu au 
valoare juridică, sunt în mod vădit 
nefondate și sunt caracterizate de 
abuzarea de drepturi sau de procese de 
către reclamant, formulând cereri 
exagerate în chestiuni în care pârâtul își 
exercită un drept protejat prin lege, 
utilizând prin urmare procesul judiciar în 
alte scopuri decât acelea de a-și susține, 
reabilita sau exercita în mod autentic un 
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drept;

Or. en

Amendamentul 64
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât SLAPP sunt inițiate de 
organe statale, de corporații și de 
persoane fizice care dețin un anumit tip 
de putere împotriva părților mai puțin 
puternice, precum jurnaliști, organizații 
ale societății civile, apărători ai 
drepturilor omului și altele, care exprimă 
critici sau transmit mesaje incomode 
pentru putere cu privire la chestiuni 
publice;

Or. en

Amendamentul 65
Yana Toom, Karen Melchior

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât SLAPP se referă la cereri 
care provin din implicarea publică a unui 
pârât în chestiuni de interes public, dar 
sunt în mod evident nefondate și nu au 
valoare juridică, și întrucât acestea includ 
elemente care indică abuzarea de drepturi 
sau de procese și, în consecință, utilizează 
procesul judiciar în alte scopuri decât 
acelea de a-și susține, reabilita sau 
exercita în mod autentic un drept;

Or. en
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Amendamentul 66
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât SLAPP constituie un abuz 
de procese judiciare, al cărui scop 
principal nu este să obțină dreptatea, ci să 
reducă la tăcere vocile oponente prin 
consumarea resurselor lor financiare, 
psihologice și de altă natură, precum și a 
timpului de care dispun;

Or. en

Amendamentul 67
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât, potrivit organizațiilor 
societății civile care acționează pentru a 
denunța cei mai proeminenți responsabili 
pentru SLAPP și tehnicile lor preferate, 
SLAPP devin din ce în ce mai sofisticate 
și mai eficace, una dintre tehnicile 
utilizate constând în inițierea de procese 
multiple împotriva aceleiași persoane 
pentru același obiect, ceea ce înseamnă că 
toate aceste procese trebuie să fie 
abordate simultan și în paralel de aceeași 
persoană, care trebuie să se apere, ceea ce 
crește costurile în mod disproporționat; 
întrucât SLAPP se bazează frecvent pe 
acuze de defăimare sau de calomnie, care 
continuă să constituie infracțiuni în 
majoritatea statelor membre, iar cei vizați 
de SLAPP ajung să se confrunte cu 
acuzații în materie penală în timp ce 
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simultan sunt acționați în justiție pentru 
răspunderea civilă care se presupune că 
ar decurge din aceleași comportamente;

Or. en

Amendamentul 68
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât SLAPP încalcă 
articolul 54 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, care 
interzice abuzurile de drepturi; întrucât 
SLAPP încalcă frecvent dreptul victimelor 
la un proces echitabil, prezumția de 
nevinovăție și dreptul la apărare 
recunoscute de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 69
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât SLAPP încalcă drepturile 
și libertățile fundamentale consacrate în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, inclusiv libertatea de 
exprimare și cea de informare, precum și 
libertatea de întrunire și cea de asociere;

Or. en
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Amendamentul 70
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri 
ilustrative și alarmante includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod 
regulat de o serie de entități și funcționari 
publici;

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva „câinilor de pază” 
publici, a actorilor societății civile și a 
altor actori care se implică în participarea 
publicului sau o facilitează, inclusiv 
împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a apărătorilor drepturilor, a 
avertizorilor, a activiștilor, a 
reprezentanților politici și a ONG-urilor, 
după cum o demonstrează multe cazuri din 
întreaga Uniune, cum ar fi cazul intimidant 
al jurnalistei de investigație Daphne 
Caruana Galizia, care se confrunta, potrivit 
relatărilor, cu 47 de procese civile și penale 
în defăimare (ceea ce a dus la înghețarea 
activelor sale) în ziua asasinării sale, 16 
octombrie 2017, condamnată cu fermitate, 
iar moștenitorii săi continuă să se confrunte 
cu acestea; întrucât alte cazuri ilustrative și 
alarmante împotriva jurnaliștilor 
independenți și a mass-mediei 
independente includ Realtid Media, care a 
fost amenințată în mod repetat cu un proces 
într-o altă jurisdicție decât cea în care a 
avut loc relatarea în cauză, Gazeta 
Wyborcza, care continuă să fie acționată în 
justiție în mod regulat de o serie de entități 
și funcționari publici, precum și canalul de 
știri de investigație Necenzurirano din 
Slovenia, căruia i s-au intentat recent un 
număr record de 39 de procese; întrucât 
dovezile arată cum SLAPP sunt folosite 
din ce în ce mai mult în întreaga UE 
pentru a ataca ONG-uri, activiști și 
apărători ai drepturilor, inclusiv activiști 
de mediu și apărători ai drepturilor 
persoanelor LGBTIQ;

Or. en
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Amendamentul 71
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri 
ilustrative și alarmante includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod 
regulat de o serie de entități și funcționari 
publici;

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva „câinilor de pază” 
publici, a actorilor societății civile și a 
altor actori care se implică în participarea 
publicului, inclusiv împotriva ziariștilor, a 
cadrelor universitare, a apărătorilor 
drepturilor, a avertizorilor, a activiștilor și 
a ONG-urilor, după cum o demonstrează 
multe cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi 
cazul intimidant al jurnalistei de 
investigație Daphne Caruana Galizia, care 
se confrunta, potrivit relatărilor, cu 47 de 
procese civile și penale în defăimare (ceea 
ce a dus la înghețarea activelor sale) în ziua 
asasinării sale, 16 octombrie 2017, 
condamnată cu fermitate, iar moștenitorii 
săi continuă să se confrunte cu acestea; 
întrucât alte cazuri ilustrative și alarmante 
împotriva jurnaliștilor independenți și a 
mass-mediei independente includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, Gazeta Wyborcza, care continuă să 
fie acționată în justiție în mod regulat de o 
serie de entități și funcționari publici, 
precum și canalul de știri de investigație 
Necenzurirano din Slovenia, căruia i s-au 
intentat recent un număr record de 39 de 
procese; întrucât dovezile arată cum 
SLAPP sunt folosite din ce în ce mai mult 
în întreaga UE pentru a ataca ONG-uri, 
activiști și apărători ai drepturilor, 
inclusiv lucrători în domeniul ajutorului 
umanitar, activiști de mediu și apărători 
ai drepturilor persoanelor LGBTIQ;

Or. en
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Amendamentul 72
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri 
ilustrative și alarmante includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod 
regulat de o serie de entități și funcționari 
publici;

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri 
ilustrative și alarmante includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod 
regulat de o serie de entități și funcționari 
publici; întrucât, de exemplu, Grupul 
Bolloré a intentat începând cu 2009 
aproximativ 30 de procese împotriva 
jurnaliștilor, a ONG-urilor și a 
societăților de radiodifuziune și 
televiziune, iar ENI (una dintre cele mai 
mari societăți din domeniul petrolier și al 
gazelor din lume) a intentat frecvent 
SLAPP și a formulat amenințări juridice 
împotriva criticilor, vizând 29 de articole 
publicate de ziarul Il FattoQuotidiano 
doar în decembrie 2020;

Or. en

Amendamentul 73
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Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri 
ilustrative și alarmante includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod 
regulat de o serie de entități și funcționari 
publici;

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea;

Or. fr

Amendamentul 74
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva „câinilor de pază” 
publici și a altor actori care se implică în 
participarea publicului, inclusiv împotriva 
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cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri 
ilustrative și alarmante includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod 
regulat de o serie de entități și funcționari 
publici;

ziariștilor, a cadrelor universitare, a 
organizațiilor societății civile, a ONG-
urilor și a activiștilor, precum și a 
apărătorilor drepturilor omului și ai 
mediului și a avertizorilor, după cum o 
demonstrează multe cazuri din întreaga 
Uniune, cum ar fi cazul intimidant al 
jurnalistei de investigație Daphne Caruana 
Galizia, care se confrunta, potrivit 
relatărilor, cu 47 de procese civile și penale 
în defăimare (ceea ce a dus la înghețarea 
activelor sale) în ziua asasinării sale, 16 
octombrie 2017, condamnată cu fermitate, 
iar moștenitorii săi continuă să se confrunte 
cu acestea; întrucât alte cazuri ilustrative și 
alarmante împotriva jurnaliștilor 
independenți și a mass-mediei 
independente includ Realtid Media, care a 
fost amenințată în mod repetat cu un proces 
într-o altă jurisdicție decât cea în care a 
avut loc relatarea în cauză, precum și 
Gazeta Wyborcza, care continuă să fie 
acționată în justiție în mod regulat de o 
serie de entități și funcționari publici, 
precum și canalul de știri de investigație 
Necenzurirano din Slovenia, căruia i s-au 
intentat recent un număr record de 39 de 
procese;

Or. en

Amendamentul 75
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a 
organizațiilor mass-media, a cadrelor 
universitare, a „câinilor de pază”, a 
apărătorilor drepturilor omului, a 
avertizorilor, a societății civile și a ONG-
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Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri 
ilustrative și alarmante includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod 
regulat de o serie de entități și funcționari 
publici;

urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri 
ilustrative și alarmante includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, Gazeta Wyborcza, care continuă să 
fie acționată în justiție în mod regulat de o 
serie de entități și funcționari publici, 
canalul de știri de investigație 
Necenzurirano din Slovenia, căruia i s-au 
intentat recent un număr record de 39 de 
procese, precum și procesele continue 
împotriva apărătorilor drepturilor 
femeilor din Polonia;

Or. en

Amendamentul 76
Cyrus Engerer

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se 
confrunta, potrivit relatărilor, cu 47 de 
procese civile și penale în defăimare (ceea 
ce a dus la înghețarea activelor sale) în 
ziua asasinării sale, 16 octombrie 2017, 
condamnată cu fermitate, iar moștenitorii 

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile, a 
activiștilor, a artiștilor și a ONG-urilor, 
după cum o demonstrează multe cazuri din 
întreaga Uniune, cum ar fi cazul intimidant 
al jurnalistei de investigație Daphne 
Caruana Galizia, care s-a confruntat, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare, Realtid Media, care 
a fost amenințată în mod repetat cu un 
proces într-o altă jurisdicție decât cea în 
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săi continuă să se confrunte cu acestea; 
întrucât alte cazuri ilustrative și 
alarmante includ Realtid Media, care a 
fost amenințată în mod repetat cu un proces 
într-o altă jurisdicție decât cea în care a 
avut loc relatarea în cauză, precum și 
Gazeta Wyborcza, care continuă să fie 
acționată în justiție în mod regulat de o 
serie de entități și funcționari publici;

care a avut loc relatarea în cauză, artiștii 
polonezi din spatele proiectului artistic 
„The Atlas of Hate” („Atlasul urii”), care 
au reacționat la instituirea așa-numitelor 
„zone libere de LGBT” din Polonia, 
organizația de susținere și promovare 
SumOfUs, care s-a confruntat cu un 
proces pentru calomnie intentat de PayPal 
după ce a organizat un protest pașnic 
împotriva presupusei relații a societății în 
cauză cu un grup neonazist, Sherpa și 
ReAct, care s-au confruntat împreună cu 
20 de procese intentate de Grupul Bolloré, 
precum și Gazeta Wyborcza, care continuă 
să fie acționată în justiție în mod regulat de 
o serie de entități și funcționari publici;

Or. en

Amendamentul 77
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să 
se confrunte cu acestea; întrucât alte 
cazuri ilustrative și alarmante includ 
Realtid Media, care a fost amenințată în 
mod repetat cu un proces într-o altă 
jurisdicție decât cea în care a avut loc 
relatarea în cauză, precum și Gazeta 
Wyborcza, care continuă să fie acționată 

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor și a cadrelor 
universitare, după cum o demonstrează 
multe cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi 
cazul intimidant al jurnalistei de 
investigație Daphne Caruana Galizia, care 
se confrunta, potrivit relatărilor, cu 47 de 
procese civile și penale în defăimare (ceea 
ce a dus la înghețarea activelor sale) în ziua 
asasinării sale, 16 octombrie 2017, 
condamnată cu fermitate; întrucât 
încercarea intimidantă de asasinare a 
jurnalistului de investigație olandez Peter 
R de Vries, deși Țările de Jos sunt cotate 
pe locul al 6-lea în clasamentul libertății 
presei, stârnește îngrijorare;
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în justiție în mod regulat de o serie de 
entități și funcționari publici;

Or. en

Amendamentul 78
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Karen Melchior, Fabienne Keller, Dace 
Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri 
ilustrative și alarmante includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod 
regulat de o serie de entități și funcționari 
publici;

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a actorilor societății civile, a 
ONG-urilor și a altor actori care se 
implică în participarea publicului, după 
cum o demonstrează multe cazuri din 
întreaga Uniune, cum ar fi cazul intimidant 
al jurnalistei de investigație Daphne 
Caruana Galizia, care se confrunta, potrivit 
relatărilor, cu 47 de procese civile și penale 
în defăimare (ceea ce a dus la înghețarea 
activelor sale) în ziua asasinării sale, 16 
octombrie 2017, condamnată cu fermitate, 
iar moștenitorii săi continuă să se confrunte 
cu acestea; întrucât alte cazuri ilustrative și 
alarmante includ, printre altele, Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, Gazeta Wyborcza, care continuă să 
fie acționată în justiție în mod regulat de o 
serie de entități și funcționari publici, sau 
canalul de știri de investigație 
Necenzurirano din Slovenia, căruia i s-au 
intentat recent un număr record de 39 de 
procese;

Or. en
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Amendamentul 79
Axel Voss, Ralf Seekatz, Antonius Manders

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri 
ilustrative și alarmante includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod 
regulat de o serie de entități și funcționari 
publici;

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a editorilor, a 
cadrelor universitare, a societății civile și a 
ONG-urilor, care se implică în protejarea 
libertății mass-mediei, după cum o 
demonstrează multe cazuri din întreaga 
Uniune, cum ar fi cazul intimidant al 
jurnalistei de investigație Daphne Caruana 
Galizia, care se confrunta, potrivit 
relatărilor, cu 47 de procese civile și penale 
în defăimare (ceea ce a dus la înghețarea 
activelor sale) în ziua asasinării sale, 16 
octombrie 2017, condamnată cu fermitate, 
iar moștenitorii săi continuă să se confrunte 
cu acestea; întrucât alte cazuri ilustrative și 
alarmante împotriva jurnaliștilor 
independenți și a mass-mediei 
independente includ Realtid Media, care a 
fost amenințată în mod repetat cu un proces 
într-o altă jurisdicție decât cea în care a 
avut loc relatarea în cauză, precum și 
Gazeta Wyborcza, care continuă să fie 
acționată în justiție în mod regulat de o 
serie de entități și funcționari publici;

Or. en

Amendamentul 80
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
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universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri 
ilustrative și alarmante includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod 
regulat de o serie de entități și funcționari 
publici;

universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, și, în general, împotriva libertății de 
exprimare și a accesului la o informare 
corectă, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri 
ilustrative și alarmante includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod 
regulat de o serie de entități și funcționari 
publici;

Or. ro

Amendamentul 81
Isabel Wiseler-Lima

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri 
ilustrative și alarmante includ Realtid 

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a apărătorilor drepturilor 
omului, a societății civile și a ONG-urilor, 
după cum o demonstrează multe cazuri din 
întreaga Uniune, cum ar fi cazul intimidant 
al jurnalistei de investigație Daphne 
Caruana Galizia, care se confrunta, potrivit 
relatărilor, cu 47 de procese civile și penale 
în defăimare (ceea ce a dus la înghețarea 
activelor sale) în jurisdicții multiple, în 
ziua asasinării sale, 16 octombrie 2017, 
condamnată cu fermitate, iar moștenitorii 
săi continuă să se confrunte cu acestea; 
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Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod 
regulat de o serie de entități și funcționari 
publici;

întrucât alte cazuri ilustrative și alarmante 
includ Realtid Media, care a fost 
amenințată în mod repetat cu un proces 
într-o altă jurisdicție decât cea în care a 
avut loc relatarea în cauză, precum și 
Gazeta Wyborcza, care continuă să fie 
acționată în justiție în mod regulat de o 
serie de entități și funcționari publici;

Or. en

Amendamentul 82
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri 
ilustrative și alarmante includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod 
regulat de o serie de entități și funcționari 
publici;

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a editorilor, a 
cadrelor universitare, a societății civile și a 
ONG-urilor, după cum o demonstrează 
multe cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi 
cazul intimidant al jurnalistei de 
investigație Daphne Caruana Galizia, care 
se confrunta, potrivit relatărilor, cu 47 de 
procese civile și penale în defăimare (ceea 
ce a dus la înghețarea activelor sale) în ziua 
asasinării sale, 16 octombrie 2017, 
condamnată cu fermitate, iar moștenitorii 
săi continuă să se confrunte cu acestea; 
întrucât alte cazuri ilustrative și alarmante 
împotriva jurnaliștilor independenți și a 
mass-mediei independente includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod 
regulat de o serie de entități și funcționari 
publici;

Or. en
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Amendamentul 83
Terry Reintke, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Marie 
Toussaint, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Hilde Vautmans, Cyrus Engerer, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Manon Aubry, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Isabel 
Santos, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri 
ilustrative și alarmante includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod 
regulat de o serie de entități și funcționari 
publici;

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 
utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a apărătorilor drepturilor 
omului și a organizațiilor societății civile, 
inclusiv a ONG-urilor, după cum o 
demonstrează multe cazuri din întreaga 
Uniune, cum ar fi cazul intimidant al 
jurnalistei de investigație Daphne Caruana 
Galizia, care se confrunta, potrivit 
relatărilor, cu 47 de procese civile și penale 
în defăimare (ceea ce a dus la înghețarea 
activelor sale) în ziua asasinării sale, 16 
octombrie 2017, condamnată cu fermitate, 
iar moștenitorii săi continuă să se confrunte 
cu acestea; întrucât alte cazuri ilustrative și 
alarmante includ Realtid Media, care a fost 
amenințată în mod repetat cu un proces 
într-o altă jurisdicție decât cea în care a 
avut loc relatarea în cauză, precum și 
Gazeta Wyborcza, care continuă să fie 
acționată în justiție în mod regulat de o 
serie de entități și funcționari publici;

Or. en

Amendamentul 84
Tiemo Wölken, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât SLAPP au devenit o 
practică din ce în ce mai răspândită 

C. întrucât dovezile arată că SLAPP 
au devenit o practică din ce în ce mai 
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utilizată împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a societății civile și a ONG-
urilor, după cum o demonstrează multe 
cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul 
intimidant al jurnalistei de investigație 
Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, 
potrivit relatărilor, cu 47 de procese civile 
și penale în defăimare (ceea ce a dus la 
înghețarea activelor sale) în ziua asasinării 
sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu 
fermitate, iar moștenitorii săi continuă să se 
confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri 
ilustrative și alarmante includ Realtid 
Media, care a fost amenințată în mod 
repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în 
cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod 
regulat de o serie de entități și funcționari 
publici;

răspândită utilizată împotriva ziariștilor, a 
cadrelor universitare, a societății civile și a 
ONG-urilor, după cum o demonstrează 
multe cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi 
cazul intimidant al jurnalistei de 
investigație Daphne Caruana Galizia, care 
se confrunta, potrivit relatărilor, cu 47 de 
procese civile și penale în defăimare (ceea 
ce a dus la înghețarea activelor sale) în ziua 
asasinării sale, 16 octombrie 2017, 
condamnată cu fermitate, iar moștenitorii 
săi continuă să se confrunte cu acestea; 
întrucât alte cazuri ilustrative și alarmante 
includ Realtid Media, care a fost 
amenințată în mod repetat cu un proces 
într-o altă jurisdicție decât cea în care a 
avut loc relatarea în cauză, precum și 
Gazeta Wyborcza, care continuă să fie 
acționată în justiție în mod regulat de o 
serie de entități și funcționari publici;

Or. en

Amendamentul 85
Terry Reintke, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Marie 
Toussaint, Łukasz Kohut, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Hilde Vautmans, Cyrus 
Engerer, Gwendoline Delbos-Corfield, Manon Aubry, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Isabel Santos, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Strategia UE privind 
egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 
confirmă că organizațiile societății civile 
care protejează și promovează drepturilor 
persoanelor LGBTIQ relatează tot mai 
mult că se confruntă cu ostilitate, ceea ce 
coincide cu intensificarea mișcării anti-
gen (și anti-LGBTIQ); întrucât activiștii 
LGBTI sunt adesea ținte ale campaniilor 
de defăimare din cauza activității lor de 
susținere și promovare a egalității pentru 
persoanele LGBTI; întrucât activiștii 
polonezi, precum grupul care a creat 
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„Atlas of Hate” („Atlasul urii”) și 
creatorul proiectului fotografic „LGBT-
free zone” („Zona liberă de LGBT”) (Bart 
Staszewski) se confruntă în prezent cu 
mai multe procese SLAPP și vor trebui să 
achite sume de nivelul a zeci de mii de 
euro în cazul în care le pierd;

Or. en

Amendamentul 86
Terry Reintke, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Marie 
Toussaint, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Hilde Vautmans, Cyrus Engerer, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Manon Aubry, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Isabel 
Santos, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât SLAPP intentate 
împotriva societății civile, a jurnaliștilor și 
a apărătorilor drepturilor omului au 
adesea scopul de a-i hărțui și de a le 
submina activitățile, determinându-i 
frecvent să ia în calcul dacă să continue 
să își exercite libertatea de exprimare sau, 
în schimb, să își impună autocenzură și 
reținere pentru a evita repercusiuni 
juridice; întrucât multe organizații ale 
societății civile, inclusiv ONG-uri, 
jurnaliști și apărători ai drepturilor 
omului, pot considera că prețul este prea 
mare și vor opta, în schimb, pentru 
autocenzură; întrucât aceasta ilustrează 
„efectul de descurajare” pe care SLAPP îl 
au asupra celor care încearcă să își 
exercite drepturile în mod liber;

Or. en

Amendamentul 87
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, potrivit unui studiu 
recent cu privire la SLAPP în UE, 
comandat de Comisie, SLAPP sunt 
folosite din ce în ce mai mult în întreaga 
UE pentru a ataca ONG-uri, activiști și 
apărători ai drepturilor, inclusiv activiști 
de mediu și apărători ai drepturilor 
persoanelor LGBTIQ; întrucât jurnaliștii, 
apărătorii drepturilor omului și 
organizațiile societății civile se confruntă 
cu un mediu din ce în ce mai ostil; 
întrucât printre SLAPP se numără, de 
exemplu, cazuri în domeniul drepturilor 
omului, al intereselor legate de mediu, al 
drepturilor de folosință asupra 
terenurilor, al dezvoltării urbane și 
suburbane, precum și al bunăstării 
animalelor, printre altele;

Or. en

Amendamentul 88
Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât referirea la jurnaliști 
poate include și organizații mass-media, 
iar referirea la societatea civilă și la 
ONG-uri poate include și organizații așa-
numite drept „câini de pază publici”, 
avertizori, activiști și apărători ai 
drepturilor omului;

Or. en
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Amendamentul 89
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Yana Toom, Karen Melchior, Fabienne 
Keller

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât SLAPP sunt folosite din 
ce în ce mai mult în întreaga UE pentru a 
ataca ONG-uri, activiști ai societății civile 
și apărători ai drepturilor, inclusiv 
activiști de mediu și apărători ai 
drepturilor persoanelor LGBTIQ și ale 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 90
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât SLAPP sunt în mod 
frecvent o cale folosită de actori puternici 
și plini de resurse pentru a înlocui 
dezbaterile publice cu bătălii judiciare în 
care resursele pe care le dețin le permit să 
hărțuiască actorii mai puțin puternici;

Or. en

Amendamentul 91
Magdalena Adamowicz, Axel Voss

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Ca. întrucât SLAPP sunt utilizate 
frecvent de autoritățile publice sau de 
interpușii acestora, cum ar fi canale 
mass-media finanțate de stat, ONG-uri 
finanțate de stat sau întreprinderi deținute 
de stat;

Or. en

Amendamentul 92
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Benoît Biteau, Grace O'Sullivan, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât SLAPP au fost introduse 
și împotriva apărătorilor drepturilor 
omului și ai mediului, astfel cum o 
demonstrează numeroasele cazuri din 
întreaga Uniune, precum cazul specific al 
activiștilor de mediu care denunță abuzul 
de pesticide în Italia (Umweltinstitut/Karl 
Bäse) și în Franța (Alerte aux Toxiques, 
Valérie Murat) sau al activiștilor din 
domeniul schimbărilor climatice, care au 
fost acționați în justiție de RWE în 
Germania, precum și cazul ONG-ului 
Sherpa, care este acuzat de defăimare de 
societatea de construcții VINCI; întrucât 
activiștii care apără drepturile femeilor, 
egalitatea de gen și drepturilor 
persoanelor LGBTIQ+, precum grupul 
care a creat „Atlas of Hate” („Atlasul 
urii”) și creatorul proiectului fotografic 
„LGBT-free zone” („Zona liberă de 
LGBT”) (Bart Staszewski), se confruntă 
în prezent cu cazuri SLAPP din cauza 
activității lor de susținere și promovare; 
întrucât SLAPP au fost utilizate și pentru 
a incrimina solidaritatea, iar persoane 
fizice și organizații, precum, printre multe 
altele, MSF, Save the Children, MOAS și 
Open Arms, s-au confruntat cu urmăriri 
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penale, intimidări, hărțuiri și 
supravegheri fără temei, pe motivul vag al 
„facilitării migrației ilegale”; întrucât 
există dovezi că statele membre care 
abandonează calea statului de drept și a 
democrației liberale devin un mediu ostil 
pentru vocile critice, inclusiv pentru 
cadrele universitare, artiști și disidenți, 
deoarece aceștia devin ținte și mai 
proeminente, cum este cazul profesorului 
Sadurski, un recunoscut profesor de drept 
constituțional din Polonia care a fost ținta 
a numeroase procese SLAPP, unele dintre 
acestea intentate inclusiv de partidul de 
guvernământ polon Prawo i 
Sprawiedliwość (Lege și Justiție), iar 
verdictul din 5 martie 2021 al instanței 
judecătorești care l-a achitat este o ripostă 
importantă împotriva eforturilor tot mai 
frecvente de a abuza de legislația civilă și 
penală privind defăimarea pentru a 
reduce la tăcere opoziția;

Or. en

Amendamentul 93
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât un număr tot mai mare de 
SLAPP sunt intentate de actori comerciali 
în contextul mai larg al atacurilor 
împotriva persoanelor care avertizează cu 
privire la practicile comerciale 
iresponsabile; întrucât un studiu realizat 
de Business and Human Rights Resource 
Center a găsit 355 de cauze SLAPP 
înaintate sau inițiate de actori comerciali 
între ianuarie 2015 și mai 2021 la nivel 
mondial;

Or. en
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Amendamentul 94
Magdalena Adamowicz, Axel Voss

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât SLAPP pot fi un 
instrument pentru a reduce pluralismul 
mass-mediei la nivelul sistemic, prin 
exercitarea unui efect de descurajare 
asupra mass-mediei independente;

Or. en

Amendamentul 95
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât obiectivul SLAPP nu este 
de a face dreptate, ci mai degrabă de a 
împovăra vocile critice prin descurajarea 
lor și reducerea lor la tăcere, precum și de 
a exercita un efect de descurajare asupra 
altor critici potențiali; întrucât SLAPP 
sunt inițiate în mod deliberat cu intenția 
ca litigiul să fie costisitor, de lungă durată 
și complicat pentru pârâți, inclusiv cu 
scopul de a-i intimida și de a le consuma 
resursele financiare și psihologice; 
întrucât SLAPP nu au un impact negativ 
doar asupra victimelor, ci și asupra 
familiilor lor;

Or. en
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Amendamentul 96
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât membrii guvernelor, 
entitățile publice și autoritățile publice 
utilizează într-o măsură tot mai mare 
SLAPP în Uniunea Europeană, inclusiv 
în contextul mai larg al unui regres al 
democrației, al statului de drept și al 
drepturilor fundamentale; întrucât 
independența judiciară este de importanță 
capitală pentru a împiedica autoritățile 
publice să reușească să introducă SLAPP 
împotriva persoanelor și a organizațiilor 
care participă în mod legal la dezbaterea 
publică;

Or. en

Amendamentul 97
Roberta Metsola, Tiemo Wölken

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât SLAPP din Uniune au 
adesea un caracter transfrontalier, ceea ce 
duce la întârzieri în informare, astfel cum 
s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate 
de cazuri de protecție a mediului, fraudă 
financiară și/sau corupție, în care acestea 
constituie o încercare clară de a întârzia 
publicarea informațiilor prin stoparea sau 
discreditarea activității ziariștilor 
individuali și a entităților editoriale, 
privând astfel cetățenii de dreptul lor la 
informare;

D. întrucât SLAPP din Uniune au 
adesea un caracter transfrontalier, ceea ce 
duce la întârzieri în informare, astfel cum 
s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate 
de cazuri de protecție a mediului, fraudă 
financiară și/sau corupție, în care acestea 
constituie o încercare clară de a întârzia 
publicarea informațiilor prin stoparea sau 
discreditarea activității ziariștilor 
individuali și a entităților editoriale, 
privând astfel cetățenii de dreptul lor la 
informare; întrucât „câinii de pază” din 
Uniune pot fi afectați de SLAPP și de 
amenințări cu SLAPP și din partea unor 
actori din țări terțe și în fața instanțelor 
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judecătorești din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 98
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât SLAPP din Uniune au 
adesea un caracter transfrontalier, ceea ce 
duce la întârzieri în informare, astfel cum 
s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate 
de cazuri de protecție a mediului, fraudă 
financiară și/sau corupție, în care acestea 
constituie o încercare clară de a întârzia 
publicarea informațiilor prin stoparea sau 
discreditarea activității ziariștilor 
individuali și a entităților editoriale, 
privând astfel cetățenii de dreptul lor la 
informare;

D. întrucât SLAPP din Uniune au 
adesea un caracter transfrontalier, ceea ce 
duce la întârzieri în informare, astfel cum 
s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate 
de cazuri de protecție a mediului, fraudă 
financiară și/sau corupție, în care acestea 
constituie o încercare clară de a întârzia 
publicarea informațiilor prin stoparea sau 
discreditarea activității ziariștilor 
individuali și a entităților editoriale, 
privând astfel cetățenii de dreptul lor la 
informare; întrucât „câinii de pază” din 
Uniune pot fi afectați de SLAPP și de 
amenințări cu SLAPP și din partea unor 
actori din țări terțe și în fața instanțelor 
judecătorești din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 99
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât SLAPP din Uniune au 
adesea un caracter transfrontalier, ceea ce 
duce la întârzieri în informare, astfel cum 
s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate 

D. întrucât SLAPP din Uniune au 
adesea un caracter transfrontalier, ceea ce 
duce la întârzieri în informare, astfel cum 
s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate 
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de cazuri de protecție a mediului, fraudă 
financiară și/sau corupție, în care acestea 
constituie o încercare clară de a întârzia 
publicarea informațiilor prin stoparea sau 
discreditarea activității ziariștilor 
individuali și a entităților editoriale, 
privând astfel cetățenii de dreptul lor la 
informare;

de cazuri de protecție a drepturilor omului 
și a mediului, fraudă financiară și/sau 
corupție, în care acestea constituie o 
încercare clară de a întârzia publicarea 
informațiilor prin stoparea sau 
discreditarea activității ziariștilor 
individuali și a entităților editoriale, 
privând astfel cetățenii de dreptul lor la 
informare; întrucât „câinii de pază” din 
Uniune pot fi afectați de SLAPP și de 
amenințări cu SLAPP și din partea unor 
reclamanți stabiliți în țări terțe;

Or. en

Amendamentul 100
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât SLAPP din Uniune au 
adesea un caracter transfrontalier, ceea ce 
duce la întârzieri în informare, astfel cum 
s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate 
de cazuri de protecție a mediului, fraudă 
financiară și/sau corupție, în care acestea 
constituie o încercare clară de a întârzia 
publicarea informațiilor prin stoparea sau 
discreditarea activității ziariștilor 
individuali și a entităților editoriale, 
privând astfel cetățenii de dreptul lor la 
informare;

D. întrucât SLAPP din Uniune au 
adesea un caracter transfrontalier, ceea ce 
duce la întârzieri în informare, astfel cum 
s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate 
de cazuri de protecție a mediului, fraudă 
financiară și/sau corupție, în care acestea 
constituie o încercare clară de a întârzia 
publicarea informațiilor prin stoparea sau 
discreditarea activității ziariștilor 
individuali și a entităților editoriale, 
privând astfel cetățenii de dreptul lor la 
informare; întrucât SLAPP și 
amenințările cu SLAPP pot fi introduse în 
Uniune și de actori din țări terțe și în fața 
instanțelor judecătorești din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 101
Manon Aubry, Clare Daly
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Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât SLAPP din Uniune au 
adesea un caracter transfrontalier, ceea ce 
duce la întârzieri în informare, astfel cum 
s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate 
de cazuri de protecție a mediului, fraudă 
financiară și/sau corupție, în care acestea 
constituie o încercare clară de a întârzia 
publicarea informațiilor prin stoparea sau 
discreditarea activității ziariștilor 
individuali și a entităților editoriale, 
privând astfel cetățenii de dreptul lor la 
informare;

D. întrucât SLAPP din Uniune au 
adesea un caracter transfrontalier, ceea ce 
duce la întârzieri în informare, astfel cum 
s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate 
de cazuri de protecție a mediului, fraudă 
financiară și/sau corupție, în care acestea 
constituie o încercare clară de a întârzia 
publicarea informațiilor prin stoparea sau 
discreditarea activității ziariștilor 
individuali și a entităților editoriale, 
privând astfel cetățenii de dreptul lor la 
informare; întrucât SLAPP și 
amenințările cu SLAPP pot fi introduse și 
de actori din țări terțe și în fața 
instanțelor judecătorești din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 102
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât SLAPP din Uniune au 
adesea un caracter transfrontalier, ceea ce 
duce la întârzieri în informare, astfel cum 
s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate 
de cazuri de protecție a mediului, fraudă 
financiară și/sau corupție, în care acestea 
constituie o încercare clară de a întârzia 
publicarea informațiilor prin stoparea sau 
discreditarea activității ziariștilor 
individuali și a entităților editoriale, 
privând astfel cetățenii de dreptul lor la 
informare;

D. întrucât SLAPP din Uniune au 
adesea un caracter transfrontalier, ceea ce 
duce la întârzieri în informare sau la 
informare incompletă astfel cum s-a 
întâmplat în multe cazuri, adesea legate de 
cazuri de protecție a mediului, fraudă 
financiară și/sau corupție, în care acestea 
constituie o încercare clară de a întârzia 
publicarea informațiilor sau o transmitere 
incompletă a acestora prin stoparea sau 
discreditarea activității ziariștilor 
individuali și a entităților editoriale, 
privând astfel cetățenii de dreptul lor la 
informare corectă și completă;

Or. ro
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Amendamentul 103
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât SLAPP din Uniune au 
adesea un caracter transfrontalier, ceea ce 
duce la întârzieri în informare, astfel cum 
s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate 
de cazuri de protecție a mediului, fraudă 
financiară și/sau corupție, în care acestea 
constituie o încercare clară de a întârzia 
publicarea informațiilor prin stoparea sau 
discreditarea activității ziariștilor 
individuali și a entităților editoriale, 
privând astfel cetățenii de dreptul lor la 
informare;

D. întrucât SLAPP din Uniune au 
adesea un caracter transfrontalier, ceea ce 
duce la întârzieri în informare, astfel cum 
s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate 
de cazuri de protecție a mediului, fraudă 
financiară și/sau corupție, în care acestea 
constituie o încercare clară de a întârzia 
publicarea informațiilor prin stoparea sau 
discreditarea activității ziariștilor 
individuali și a entităților editoriale, 
privând astfel cetățenii de dreptul lor la 
informare și având impact și asupra 
pluralismului și diversității mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 104
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât SLAPP din Uniune au 
adesea un caracter transfrontalier, ceea ce 
duce la întârzieri în informare, astfel cum 
s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate 
de cazuri de protecție a mediului, fraudă 
financiară și/sau corupție, în care acestea 
constituie o încercare clară de a întârzia 
publicarea informațiilor prin stoparea sau 
discreditarea activității ziariștilor 
individuali și a entităților editoriale, 
privând astfel cetățenii de dreptul lor la 
informare;

D. întrucât SLAPP din Uniune au 
adesea un caracter transfrontalier, ceea ce 
duce la întârzieri în informare, astfel cum 
s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate 
de cazuri de protecție a mediului, fraudă 
financiară și/sau corupție, în care acestea 
pot constitui o încercare de a întârzia 
publicarea informațiilor prin stoparea sau 
discreditarea activității ziariștilor 
individuali și a entităților editoriale, 
privând astfel cetățenii de dreptul lor la 
informare
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Or. en

Amendamentul 105
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât în ultimii ani discursurile 
de incitare la ură s-au răspândit tot mai 
mult împotriva jurnaliștilor, a ONG-
urilor, a cadrelor universitare și a 
organizațiilor societății civile, precum și a 
apărătorilor drepturilor omului, inclusiv a 
celor care apără drepturile femeilor, 
egalitatea de gen și drepturile persoanelor 
LGBTIQ, amenințând astfel libertatea 
mass-mediei, libertatea de exprimare și 
cea de asociere și putând avea un efect de 
descurajare; întrucât discursurile online 
de incitare la ură ajung adesea și în 
realitatea offline; întrucât discursurile de 
incitare la ură se bazează pe prejudecăți 
sociale și pe stereotipuri, fiind rezultatul 
unei discriminări sistemice și sociale, 
inclusiv al discriminării de gen, rasiale și 
economice, precum și al structurilor 
patriarhale și al distribuției inegale a 
puterii în societate, care sunt reproduse și 
intensificate online și conduc la 
consecințe încă și mai grave pentru unele 
persoane și grupuri aflate în situații 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 106
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât incriminarea jurnaliștilor 
pentru activitatea lor este o problemă 
deosebit de gravă; întrucât defăimarea 
continuă să fie considerată infracțiune în 
23 de state membre, în ciuda apelurilor 
repetate de abolire a acesteia adresate de 
ONU, de Consiliul Europei, de OSCE și 
de ONG-uri prestigioase precum Index on 
Censorship, Institutul Internațional de 
Presă și Comitetul pentru protecția 
jurnaliștilor; întrucât jurnaliștii nu ar 
trebui încarcerați sau amenințați cu o 
pedeapsă cu închisoarea pentru 
defăimare; întrucât statele membre nu ar 
trebui să impună sancțiuni penale pentru 
încălcări ale normelor de către mass-
media, cu excepția cazurilor în care alte 
drepturi fundamentale au fost împiedicate 
în mod grav, de exemplu în cazul 
discursurilor de incitare la ură sau al 
incitării la violență sau la terorism, iar 
statele membre ar trebui să asigure că 
aceste sancțiuni nu sunt aplicate într-un 
mod arbitrar sau discriminatoriu 
împotriva jurnaliștilor;

Or. en

Amendamentul 107
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Yana Toom, Karen Melchior, Fabienne 
Keller, Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât cauzele SLAPP care nu 
sunt transfrontaliere sunt utilizate într-o 
măsură tot mai mare în statele membre, 
atât de întreprinderi private, cât și de 
entități publice, care urmăresc să limiteze 
libertatea de exprimare și dreptul la 
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informare, producând un efect de 
descurajare asupra jurnaliștilor, cadrelor 
universitare și reprezentanților societății 
civile și ai ONG-urilor și bazându-se pe 
epuizarea psihologică și financiară a 
celor pe care îi vizează pentru a-i forța să 
renunțe la expunerea chestiunilor de 
interes public;

Or. en

Amendamentul 108
Tiemo Wölken, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, pe de o parte, lipsa în 
orice stat membru a unei legislații directe 
privind problematica SLAPP și, pe de altă 
parte, existența în acest context a unor 
dispoziții naționale ambigue și cu sferă 
largă de aplicare, precum și a unor 
penalizări aspre, inclusiv cu caracter 
penal, contribuie în mod considerabil la 
creșterea numărului acestor procese 
abuzive și la intimidarea ulterioară a 
celor vizați de ele;

Or. en

Amendamentul 109
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât asasinarea lui David 
Beriain și a lui Roberto Fraile în Burkina 
Faso, la 26 aprilie 2021, sunt cele mai 
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recente dintr-o listă tot mai lungă de 
asasinări detestabile ale unor jurnaliști 
europeni în Europa și în afara acesteia; 
întrucât OSCE semnalează prevalența 
impunității, având în vedere, de exemplu, 
că mai puțin de 15 % din cazurile de 
asasinare a jurnaliștilor sunt soluționate 
în regiunea OSCE;

Or. en

Amendamentul 110
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât SLAPP au efecte de lungă 
durată de deteriorare a dezbaterii publice, 
în general prin descurajarea participării 
publicului; întrucât SLAPP au efecte 
negative de lungă durată și asupra 
asociațiilor și persoanelor fizice, precum 
pierderi ireversibile de resurse, 
prejudicieri ale reputației, suferințe 
psihologice și probleme de sănătate;

Or. en

Amendamentul 111
Roberta Metsola, Tiemo Wölken

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât măsurile juridice fără 
caracter obligatoriu sunt o măsură de 
sprijin bine-venită pentru a însoți o 
propunere legislativă și revizuirea 
anumitor acte de drept internațional 
privat aflate în vigoare în prezent, dar 
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singure acestea nu asigură protecție 
judiciară deplină;

Or. en

Amendamentul 112
Magdalena Adamowicz, Axel Voss

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât sensibilizarea cu privire la 
SLAPP atât a publicului, cât și a 
practicienilor în domeniul dreptului, în 
special a judecătorilor și a avocaților, 
joacă un rol esențial;

Or. en

Amendamentul 113
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât detenția și urmărirea 
penală a lui Julian Assange a stabilit un 
precedent periculos pentru jurnaliști, iar 
extrădarea lui Assange în Statele Unite ar 
trebui prescrisă și el ar trebui eliberat 
rapid, astfel cum a afirmat și a 
recomandat Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei în rezoluția sa 2317 
(2020) referitoare la „amenințări la 
adresa libertății mass-mediei și a 
securității jurnaliștilor în Europa”;

Or. en
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Amendamentul 114
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât procesele SLAPP pot fi 
intentate de entități private și de actori 
publici, inclusiv de întreprinderi deținute 
de stat, devenind astfel un instrument al 
exercitării puterii politice; întrucât în 
cazul SLAPP înaintate de entități publice, 
prejudiciul pentru victimele SLAPP poate 
fi și mai mare;

Or. en

Amendamentul 115
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât statele membre ar trebui 
să asigure respectarea dreptului 
jurnaliștilor de a-și proteja sursele, 
împreună cu un standard adecvat și cu un 
cadru judiciar și instituțional pentru a 
proteja avertizorii și facilitatorii acestora;

Or. en

Amendamentul 116
Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul Dd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Dd. întrucât pandemia de COVID-19 a 
creat o sarcină și o responsabilitate nouă 
pentru presă, fiind introduse restricții noi, 
precum retragerea competenței 
parlamentelor de a controla măsurile de 
urgență, limitarea libertății presei și 
arestarea, reținerea sau învinuirea 
jurnaliștilor care relatează despre 
pandemie;

Or. en

Amendamentul 117
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Efectele asupra drepturilor fundamentale 
și a statului de drept

eliminat

Or. fr

Amendamentul 118
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. reamintește că SLAPP sunt 
proceduri sau acțiuni în justiție bazate pe 
dreptul civil și penal, precum și 
amenințări cu astfel de acțiuni, care au 
scopul de a împiedica relatarea 
încălcărilor dreptului Uniunii și ale 
dreptului național, a corupției sau a altor 
practici frauduloase sau de a împiedica 
dezbaterea publică;

Or. fr
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Amendamentul 119
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. invită statele membre să creeze un 
mediu favorabil și încurajator pentru 
mass-media și să își revizuiască, în acest 
scop, legislația, cu scopul de a împiedica 
orice abuzări de diferitele legi sau 
dispoziții care ar putea afecta libertatea 
mass-mediei și la care prea frecvent se 
recurge pentru a-i intimida și a-i reduce 
la tăcere;

Or. en

Amendamentul 120
Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Karen Melchior, Sylwia Spurek, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 

1. evidențiază faptul că SLAPP 
intenționează să cenzureze, să intimideze 
și să reducă la tăcere criticii, precum 
jurnaliștii din canalele mass-media, ONG-
urile, activiștii și alți actori care se implică 
în participarea publicului, prin 
împovărarea lor cu costurile și timpul 
necesare unei apărări în instanță până 
când aceștia renunță la critici sau la 
opoziție, și că, prin urmare, SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale, în special a libertății de 
exprimare; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
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includă o evaluare aprofundată a cadrului 
juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație;

subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; consideră că 
SLAPP sunt îngrijorătoare în special dacă 
sunt finanțate direct sau indirect din 
bugetele de stat și sunt combinate cu alte 
măsuri indirecte și directe ale statului 
împotriva canalelor mass-media 
independente, a jurnaliștilor independenți 
și a societății civile, inclusiv prin ajutoare 
de stat ilegale pentru canalele mass-media 
favorabile guvernului, prin finanțarea 
dezinformării și prin ONG-uri organizate 
de guvern (ONGOG-uri); salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 
includă o evaluare aprofundată a cadrului 
juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație; solicită ca acest 
raport să includă, de asemenea, o analiză 
cuprinzătoare a mediului de reglementare 
și politic în care își desfășoară activitatea 
organizațiile societății civile;

Or. en

Amendamentul 121
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 



AM\1236346RO.docx 71/202 PE695.299v01-00

RO

subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 
includă o evaluare aprofundată a cadrului 
juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație;

subminarea participării publice 
democratice, inclusiv a libertății de 
exprimare și de informare, a libertății 
mass-mediei și a drepturilor de întrunire 
pașnică și de asociere, amenință valorile 
Uniunii, astfel cum sunt consacrate la 
articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul din 2020 privind statul de drept 
include procesele SLAPP în evaluarea sa 
privind libertatea și pluralismul mass-
mediei în întreaga Uniune și atrage atenția 
asupra măsurilor concrete și a celor mai 
bune practici în contracararea acestora; 
invită Comisia să includă în rapoartele 
privind statul de drept din anul 2021 și 
din anii ulteriori o evaluare aprofundată a 
cadrului juridic al mass-mediei și, în 
special, al ziaristicii de investigație, 
precum și să analizeze mai atent 
provocările cu care se confruntă 
societatea civilă, precum efectul de 
descurajare a participării publice 
democratice, inclusiv în ceea ce privește 
SLAPP care vizează ONG-uri, activiști și 
apărători ai drepturilor, și să includă 
indicatori relevanți pentru a măsura 
progresul;

Or. en

Amendamentul 122
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
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la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 
includă o evaluare aprofundată a 
cadrului juridic al mass-mediei și, în 
special, al ziaristicii de investigație;

la articolul 2 din TUE;

Or. fr

Amendamentul 123
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Karen Melchior, Fabienne Keller, Dace 
Melbārde, Yana Toom

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 
includă o evaluare aprofundată a cadrului 
juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație;

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice, inclusiv a 
libertății de exprimare, de informare, de 
întrunire și de asociere, amenință valorile 
Uniunii, astfel cum sunt consacrate la 
articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 
includă o evaluare aprofundată a cadrului 
juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație; invită Comisia să 
publice și recomandări specifice fiecărei 
țări în cadrul rapoartelor anuale privind 
statul de drept din anii viitori, inclusiv 
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pentru aspectele legate de situația 
libertății mass-mediei în statele membre;

Or. en

Amendamentul 124
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 
includă o evaluare aprofundată a cadrului 
juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație;

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății de exprimare, a 
libertății mass-mediei și a participării 
publice democratice – inclusiv a libertății 
de exprimare, a libertății mass-mediei și a 
drepturilor de întrunire pașnică și de 
asociere – amenință valorile Uniunii, astfel 
cum sunt consacrate la articolul 2 din TUE; 
salută faptul că raportul din 2020 privind 
statul de drept include procesele SLAPP în 
evaluarea sa privind libertatea și 
pluralismul mass-mediei în întreaga 
Uniune și atrage atenția asupra celor mai 
bune practici în contracararea acestora; 
solicită ca raportul anual din 2021 și 
rapoartele ulterioare să includă o evaluare 
aprofundată a cadrului juridic al mass-
mediei și, în special, al ziaristicii de 
investigație și să analizeze mai în detaliu 
provocările cu care se confruntă 
societatea civilă, inclusiv în ceea ce 
privește SLAPP care vizează ONG-uri, 
activiști și apărători ai drepturilor;

Or. en
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Amendamentul 125
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 
includă o evaluare aprofundată a cadrului 
juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație;

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea participării publice 
democratice – inclusiv a libertății de 
exprimare și de informare, a libertății 
mass-mediei și a drepturilor de întrunire 
pașnică și de asociere – amenință valorile 
Uniunii, astfel cum sunt consacrate la 
articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul din 2020 privind statul de drept 
include procesele SLAPP în evaluarea sa 
privind libertatea și pluralismul mass-
mediei în întreaga Uniune și atrage atenția 
asupra celor mai bune practici în 
contracararea acestora; solicită ca raportul 
anual din 2021 și rapoartele ulterioare să 
includă o evaluare aprofundată a cadrului 
juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație și să analizeze 
mai în detaliu provocările cu care se 
confruntă societatea civilă, inclusiv în 
ceea ce privește SLAPP care vizează 
ONG-uri, activiști și apărători ai 
drepturilor;

Or. en

Amendamentul 126
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 
includă o evaluare aprofundată a 
cadrului juridic al mass-mediei și, în 
special, al ziaristicii de investigație;

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE;

Or. en

Amendamentul 127
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 
includă o evaluare aprofundată a cadrului 

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale, reprezentând un real 
obstacol în exercitarea acestora; 
subliniază că drepturile fundamentale și 
democrația inerente pentru respectarea 
statului de drept și că subminarea libertății 
mass-mediei și a participării publice 
democratice , împreună cu îngrădirea 
accesului la informare corectă și completă 
amenință valorile Uniunii, astfel cum sunt 
consacrate la articolul 2 din TUE; salută 
faptul că raportul privind statul de drept 
include procesele SLAPP în evaluarea sa 
privind libertatea și pluralismul mass-
mediei în întreaga Uniune și atrage atenția 



PE695.299v01-00 76/202 AM\1236346RO.docx

RO

juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație;

asupra celor mai bune practici în 
contracararea acestora; solicită ca raportul 
anual să includă o evaluare aprofundată a 
cadrului juridic al mass-mediei și, în 
special, al ziaristicii de investigație, cu 
accentul pe protecția avertizorilor de 
integritate;

Or. ro

Amendamentul 128
Terry Reintke, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Marie 
Toussaint, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Hilde Vautmans, Cyrus Engerer, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Manon Aubry, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Isabel 
Santos, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 
includă o evaluare aprofundată a cadrului 
juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație;

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății de exprimare, a 
libertății de întrunire, a libertății mass-
mediei și a participării publice democratice 
amenință valorile Uniunii, astfel cum sunt 
consacrate la articolul 2 din TUE; salută 
faptul că raportul privind statul de drept 
include procesele SLAPP în evaluarea sa 
privind libertatea și pluralismul mass-
mediei în întreaga Uniune și atrage atenția 
asupra celor mai bune practici în 
contracararea acestora; solicită ca raportul 
anual să includă o evaluare aprofundată a 
cadrului juridic al mass-mediei și, în 
special, al ziaristicii de investigație, 
precum și a efectului de descurajare pe 
care SLAPP îl pot avea asupra societății 
civile, a apărătorilor drepturilor omului și 
a activiștilor;

Or. en
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Amendamentul 129
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 
includă o evaluare aprofundată a cadrului 
juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație;

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 
includă o evaluare aprofundată a cadrului 
juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație, și să analizeze 
mai în detaliu provocările cu care se 
confruntă societatea civilă și efectul de 
descurajare pe care SLAPP îl pot avea 
asupra acesteia;

Or. en

Amendamentul 130
Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
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fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 
includă o evaluare aprofundată a cadrului 
juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație;

fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei, a 
participării publice, precum și a libertății 
de întrunire și de asociere amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul din 2020 al Comisiei privind statul 
de drept include procesele SLAPP în 
evaluarea sa privind libertatea și 
pluralismul mass-mediei în întreaga 
Uniune și atrage atenția asupra celor mai 
bune practici în contracararea acestora; 
solicită ca rapoartele anuale viitoare să 
includă o evaluare aprofundată a cadrului 
juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație, precum și al 
tuturor celor vizați de SLAPP;

Or. en

Amendamentul 131
Tiemo Wölken, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 
includă o evaluare aprofundată a cadrului 

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul din 2020 privind statul de drept 
include procesele SLAPP în evaluarea sa 
privind libertatea și pluralismul mass-
mediei în întreaga Uniune și atrage atenția 
asupra celor mai bune practici în 
contracararea acestora; solicită ca raportul 
din 2021 și rapoartele ulterioare să 
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juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație;

includă o evaluare aprofundată a cadrului 
juridic al mass-mediei și al ziaristicii de 
investigație și să analizeze mai în detaliu 
provocările cu care se confruntă 
societatea civilă;

Or. en

Amendamentul 132
Cyrus Engerer

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 
includă o evaluare aprofundată a cadrului 
juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație;

1. evidențiază faptul că SLAPP 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale, care vizează să reducă la 
tăcere diversitatea opiniilor și a 
reflecțiilor publice; subliniază că drepturile 
fundamentale și democrația sunt legate de 
respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință 
valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 2 din TUE; salută faptul că 
raportul privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și atrage atenția asupra 
celor mai bune practici în contracararea 
acestora; solicită ca raportul anual să 
includă o evaluare aprofundată a cadrului 
juridic al mass-mediei și, în special, al 
ziaristicii de investigație;

Or. en

Amendamentul 133
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că procesele SLAPP 
sunt doar una dintre amenințările la 
adresa mass-mediei libere și pluraliste, 
altele incluzând presiunile și imperativele 
comerciale, presiunea politică, 
autocenzura jurnalistică cu privire la 
chestiunile deosebit de controversate, 
precaritatea carierei și volumul de lucru 
mare al jurnaliștilor, presiunea exercitată 
asupra jurnaliștilor care se văd nevoiți să 
își păstreze accesul la surse de elită printr-
o relatare binevoitoare, precum și faptul 
că promovarea în carieră le este refuzată 
jurnaliștilor care încalcă codurile tacite și 
internalizate referitoare la „linia” corectă 
de urmat în cazul chestiunilor deosebit de 
controversate, în special în ceea ce 
privește politica externă;

Or. en

Amendamentul 134
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că SLAPP sunt, în 
esență, încercări de a abuza de lege și de 
instanțele judecătorești pentru a submina 
dreptul persoanelor fizice sau al 
organizațiilor de a se implica în 
participarea publicului prin exprimarea 
punctelor lor de vedere asupra unor 
chestiuni de interes public; este profund 
îngrijorat de efectul de descurajare sever 
pe care SLAPP îl au asupra dezbaterii și 
participării democratice;

Or. en
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Amendamentul 135
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că ONG-urile, 
organizațiile societății civile, jurnaliștii și 
organizațiile mass-media nu sunt 
procurori sau judecători și că orice 
afirmații făcute de astfel de organizații ar 
trebui verificate în fața unei instanțe 
judecătorești independente, incluzând 
prin examinarea de către pârât;

Or. en

Amendamentul 136
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește importanța 
transparenței platformelor mass-media și 
a asumării răspunderii de către acestea și, 
prin urmare, le încurajează să ofere acces 
verificatorilor de fapte, cercetătorilor și 
societății civile, prin punerea la dispoziția 
acestora a mai multor date, pentru a 
preveni dezinformarea, informarea 
greșită și manipularea;

Or. en

Amendamentul 137
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază că participarea 
publicului este temelia pe care se sprijină 
democrația, aceasta asigurând controlul 
public și un proces decizional mai bun 
prin tragerea la răspundere a puterii; 
subliniază că participarea publicului 
poate fi exprimată printr-o varietate de 
comportamente ale unei persoane fizice 
sau juridice, care vizează implicarea într-
o chestiune de interes public, care poate 
include exercitarea controlului public și 
informarea publică, inclusiv acțiuni și 
activități care rezultă din exercitarea 
libertății de exprimare și de informare, a 
dreptului la libertatea de întrunire 
pașnică și de asociere, a dreptului la bună 
administrare și a dreptului la o cale de 
atac eficientă;

Or. en

Amendamentul 138
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. denunță faptul că SLAPP au un 
caracter pur șicanator și că scopul lor este 
de a înăbuși criticile legitime; condamnă 
cu fermitate că SLAPP deviază timpul, 
energia și resursele victimelor și că au un 
efect profund descurajant; subliniază că 
impactul descurajant al SLAPP depășește 
cazul individual, având un efect global de 
descurajare a participării și a exprimării 
publicului; subliniază că UE și statele 
membre împărtășesc responsabilitatea de 
a împiedica SLAPP să submineze dreptul 
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oricărei persoane la informare;

Or. en

Amendamentul 139
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. invită statele membre să includă 
educația în domeniul mass-mediei și 
gândirea critică în programele naționale 
de învățământ și să colaboreze 
îndeaproape cu jurnaliștii în această 
privință, la toate nivelurile societății, în 
special cu publicul tânăr și cu persoanele 
vulnerabile la dezinformare, la informare 
greșită și la manipulare; încurajează 
sprijinul pentru centrele care se ocupă cu 
demontarea miturilor și invită platformele 
mass-media să acționeze în acest sens;

Or. en

Amendamentul 140
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. recunoaște că ONG-urile, 
organizațiile societății civile, jurnaliștii și 
organizațiile mass-media ar putea fi atât 
reclamanți, cât și pârâți în SLAPP, având 
în vedere că multe astfel de organizații 
sunt multinaționale cu active de mai 
multe miliarde de euro;

Or. en
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Amendamentul 141
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. invită statele membre să 
recunoască prejudiciul grav pe care 
SLAPP îl cauzează celor care denunță 
public nedreptățile și care atrag atenția 
asupra riscurilor sau practicilor 
iresponsabile ale actorilor comerciali; 
consideră că statele membre ar trebui să 
reformeze orice lege care incriminează 
libertatea de exprimare, de întrunire și de 
asociere și să faciliteze un mediu în care 
criticile să fie parte integrantă a unei 
dezbateri sănătoase cu privire la orice 
chestiune de interes public; consideră că 
întreprinderile ar trebui să fie trase la 
răspundere pentru orice represalii 
împotriva jurnaliștilor, apărătorilor 
drepturilor, avertizorilor, activiștilor și 
ONG-urilor;

Or. en

Amendamentul 142
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la reducerea spațiului pentru 
organizațiile societății civile și la 
amenințarea jurnaliștilor și a apărătorilor 
drepturilor omului care comunică 
chestiuni importante de interes public, 
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care sunt critici la adresa membrilor 
puternici ai societății, precum și cu privire 
la utilizarea tot mai frecventă a SLAPP ca 
modalitate de a reduce la tăcere și a 
intimida mass-media independentă și 
jurnaliștii independenți, organizațiile 
societății civile, apărătorii drepturilor 
omului, precum apărătorii drepturilor 
femeilor și ale persoanelor LGBTIQ+, 
activiștii, inclusiv cei de mediu, 
avertizorii, cadrele universitare și artiștii;

Or. en

Amendamentul 143
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. reamintește că obligația pozitivă a 
statelor de a facilita exercitarea 
drepturilor la libertatea de exprimare, de 
întrunire pașnică și de asociere include 
datoria de a crea și a menține un mediu 
favorabil pentru participarea publicului și 
pentru „câinii de pază” publici; 
subliniază că este important ca actorii 
societății civile, „câinii de pază” publici și 
alți actori care se implică în participarea 
publicului să poată acționa liber, fără 
teama că pot fi amenințați, intimidați sau 
supuși la acte de violență;

Or. en

Amendamentul 144
Isabel Wiseler-Lima

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că participarea publicului 
are, de asemenea, un rol important de jucat 
în buna funcționare a pieței interne, 
deoarece adesea prin participarea 
publicului îi devin cunoscute acestuia 
încălcările dreptului Uniunii, actele de 
corupție și alte practici care amenință 
funcționarea adecvată a pieței interne;

2. subliniază că participarea publicului 
are, de asemenea, un rol important de jucat 
în buna funcționare a pieței interne, 
deoarece adesea prin participarea 
publicului îi devin cunoscute acestuia 
încălcările dreptului Uniunii, actele de 
corupție și alte practici care amenință 
funcționarea adecvată a pieței interne; 
subliniază că măsurile de protecție 
împotriva practicii bazate pe procese 
SLAPP sunt esențiale pentru a aborda 
riscurile pe care această practică abuzivă 
le prezintă pentru asigurarea respectării 
dreptului Uniunii și a politicilor sale;

Or. en

Amendamentul 145
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că participarea publicului 
are, de asemenea, un rol important de 
jucat în buna funcționare a pieței interne, 
deoarece adesea prin participarea 
publicului îi devin cunoscute acestuia 
încălcările dreptului Uniunii, actele de 
corupție și alte practici care amenință 
funcționarea adecvată a pieței interne;

2. subliniază că prin participarea 
publicului, încălcările dreptului Uniunii, 
actele de corupție și alte practici care 
amenință funcționarea adecvată a pieței 
interne devin cunoscute acestuia;

Or. en

Amendamentul 146
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că participarea publicului 
are, de asemenea, un rol important de jucat 
în buna funcționare a pieței interne, 
deoarece adesea prin participarea 
publicului îi devin cunoscute acestuia 
încălcările dreptului Uniunii, actele de 
corupție și alte practici care amenință 
funcționarea adecvată a pieței interne;

2. subliniază că participarea 
publicului, care se bazează pe un public 
informat la timp și cu acuratețe, are, de 
asemenea, un rol important de jucat în 
buna funcționare a pieței interne, deoarece 
adesea prin discuțiile politice și prin 
participarea publicului îi devin cunoscute 
acestuia încălcările dreptului Uniunii, 
actele de corupție și alte practici care 
amenință funcționarea adecvată a pieței 
interne;

Or. en

Amendamentul 147
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că participarea publicului 
are, de asemenea, un rol important de jucat 
în buna funcționare a pieței interne, 
deoarece adesea prin participarea 
publicului îi devin cunoscute acestuia 
încălcările dreptului Uniunii, actele de 
corupție și alte practici care amenință 
funcționarea adecvată a pieței interne;

2. subliniază că participarea publicului 
are, de asemenea, un rol important de jucat 
în buna funcționare a pieței interne, 
deoarece adesea prin participarea 
publicului îi devin cunoscute acestuia 
încălcările presupuse ale dreptului Uniunii, 
actele de corupție și alte practici care 
amenință funcționarea adecvată a pieței 
interne, ceea ce poate juca un rol 
important în procedurile juridice;

Or. en

Amendamentul 148
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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2. subliniază că participarea publicului 
are, de asemenea, un rol important de jucat 
în buna funcționare a pieței interne, 
deoarece adesea prin participarea 
publicului îi devin cunoscute acestuia 
încălcările dreptului Uniunii, actele de 
corupție și alte practici care amenință 
funcționarea adecvată a pieței interne;

2. subliniază că participarea și 
implicarea publicului au, de asemenea, un 
rol important de jucat în buna funcționare a 
pieței interne, deoarece adesea prin 
creșterea nivelului de implicare 
a publicului, acestuia îi devin cunoscute 
acestuia încălcările dreptului Uniunii, 
actele de corupție și alte practici care 
amenință funcționarea adecvată a pieței 
interne;

Or. ro

Amendamentul 149
Tiemo Wölken, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că participarea publicului 
are, de asemenea, un rol important de jucat 
în buna funcționare a pieței interne, 
deoarece adesea prin participarea 
publicului îi devin cunoscute acestuia 
încălcările dreptului Uniunii, actele de 
corupție și alte practici care amenință 
funcționarea adecvată a pieței interne;

2. subliniază că participarea publicului 
are, de asemenea, un rol important de jucat 
în buna funcționare a pieței interne, 
deoarece adesea prin participarea 
publicului îi devin cunoscute acestuia 
încălcările dreptului Uniunii, inclusiv 
încălcările drepturilor fundamentale, 
actele de corupție și alte practici care 
amenință funcționarea adecvată a pieței 
interne;

Or. en

Amendamentul 150
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că participarea publicului 
are, de asemenea, un rol important de jucat 
în buna funcționare a pieței interne, 

2. subliniază că participarea publicului 
are, de asemenea, un rol important de jucat 
în buna funcționare a pieței interne, 
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deoarece adesea prin participarea 
publicului îi devin cunoscute acestuia 
încălcările dreptului Uniunii, actele de 
corupție și alte practici care amenință 
funcționarea adecvată a pieței interne;

deoarece adesea prin participarea 
publicului îi devin cunoscute acestuia 
încălcările dreptului Uniunii, actele de 
corupție și alte practici care amenință 
funcționarea adecvată a pieței interne sau, 
în linii mari, chestiuni de interes public;

Or. en

Amendamentul 151
Terry Reintke, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Marie 
Toussaint, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Hilde Vautmans, Cyrus Engerer, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Manon Aubry, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Isabel 
Santos, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că participarea publicului 
are, de asemenea, un rol important de jucat 
în buna funcționare a pieței interne, 
deoarece adesea prin participarea 
publicului îi devin cunoscute acestuia 
încălcările dreptului Uniunii, actele de 
corupție și alte practici care amenință 
funcționarea adecvată a pieței interne;

2. subliniază că participarea publicului 
are, de asemenea, un rol important de jucat 
în buna funcționare a pieței interne, 
deoarece adesea prin participarea 
publicului îi devin cunoscute acestuia 
încălcările dreptului Uniunii, inclusiv ale 
drepturilor fundamentale, actele de 
corupție și alte practici care amenință 
funcționarea adecvată a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 152
Axel Voss, Ralf Seekatz, Antonius Manders, Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că participarea publicului 
are, de asemenea, un rol important de jucat 
în buna funcționare a pieței interne, 
deoarece adesea prin participarea 
publicului îi devin cunoscute acestuia 

2. subliniază că participarea publicului 
are, de asemenea, un rol important de jucat 
în buna funcționare a pieței interne, 
deoarece adesea prin participarea 
publicului îi devin cunoscute acestuia 
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încălcările dreptului Uniunii, actele de 
corupție și alte practici care amenință 
funcționarea adecvată a pieței interne;

încălcările dreptului Uniunii, actele de 
corupție și alte practici ilegale care 
amenință funcționarea adecvată a pieței 
interne;

Or. en

Amendamentul 153
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Yana Toom, Karen Melchior, Fabienne 
Keller, Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că utilizarea SLAPP are 
un impact negativ asupra exercitării 
libertăților pe piața internă de către 
persoanele fizice și organizațiile care se 
implică în participarea publicului și care 
sunt vulnerabile la astfel de acuze, 
precum jurnaliștii sau activiștii societății 
civile, întrucât absența aceluiași nivel de 
protecție împotriva acestor acuze în 
cadrul jurisdicțiilor din anumite state 
membre descurajează acești actori să își 
desfășoare activitatea cu încredere peste 
tot în Uniune;

Or. en

Amendamentul 154
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că cauzele SLAPP sau 
amenințarea cu SLAPP contravin 



AM\1236346RO.docx 91/202 PE695.299v01-00

RO

obiectivului libertății de stabilire și al 
liberei circulații a serviciilor, întrucât au 
un „efect de descurajare” în special 
asupra jurnaliștilor care ar putea să 
practice autocenzura în loc să relateze 
despre chestiunile de interes public care 
se desfășoară în alte state membre, 
riscând apoi să se confrunte cu SLAPP în 
sisteme juridice diferite și necunoscute;

Or. en

Amendamentul 155
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. atrage atenția că pluralismul și 
diversitatea mass-mediei sunt în pericol 
atunci când existența însăși a furnizorilor 
mass-media mici a fost afectată de 
amenințarea deliberată reprezentată de 
prejudiciile disproporționate din partea 
reclamanților prin turismul de calomnie;

Or. en

Amendamentul 156
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. consideră, în acest sens, că prin 
contribuția la asigurarea respectării 
dreptului Uniunii, prin creșterea 
protecției juridice a drepturilor în temeiul 
dreptului Uniunii, prin garantarea 
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eficacității dreptului Uniunii, prin 
facilitarea exercitării libertăților pe piața 
internă și prin menținerea funcționării 
eficace a sistemelor juridice naționale și a 
spațiului comun de cooperare judiciară, 
protecția împotriva proceselor SLAPP 
abuzive ar contribui în mod substanțial la 
buna funcționare a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 157
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. subliniază că, deși Directiva (UE) 
2019/1937 („Directiva privind 
avertizorii”) acordă un anumit nivel de 
protecție persoanelor fizice care 
furnizează consiliere confidențială 
avertizorilor, cunoscute sub numele de 
„facilitatori”, precum jurnaliștii sau orice 
alți intermediari, este necesar ca 
reglementarea unei astfel de protecții să 
fie clarificată în mod suplimentar, pentru 
a acoperi circumstanțe în care jurnaliștii 
au nevoie de protecție dincolo de simplul 
risc de represalii și în care acționează în 
mod independent și în afara domeniului 
de aplicare al Directivei privind 
avertizorii; subliniază, în plus, că 
persoanele juridice, precum ONG-urile, 
nu intră în sfera de aplicare a Directivei 
privind avertizorii;

Or. en

Amendamentul 158
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că SLAPP constituie o 
utilizare abuzivă a sistemelor judiciare și a 
cadrelor juridice ale statelor membre, în 
special pentru abordarea cu succes a 
provocărilor comune actuale prezentate în 
tabloul de bord privind justiția, cum ar fi 
administrarea volumului de cauze și 
întârzierile în soluționarea cauzelor; 
reamintește că un sistem de justiție care 
funcționează corespunzător emite hotărâri 
fără întârzieri nejustificate și gestionează 
resursele judiciare astfel încât să 
maximizeze eficiența și că acest lucru este 
posibil numai dacă judecătorii și 
organismele judiciare nu sunt împovărați 
cu soluționarea cererilor care sunt ulterior 
respinse ca fiind abuzive și lipsite de 
valoare juridică;

3. subliniază că SLAPP constituie o 
utilizare abuzivă a sistemelor judiciare și a 
cadrelor juridice ale statelor membre, în 
special pentru abordarea cu succes a 
provocărilor comune actuale prezentate în 
tabloul de bord privind justiția, cum ar fi 
administrarea volumului de cauze și 
întârzierile în soluționarea cauzelor; 
reamintește că un sistem de justiție care 
funcționează corespunzător emite hotărâri 
fără întârzieri nejustificate și gestionează 
resursele judiciare astfel încât să 
maximizeze eficiența și că acest lucru este 
posibil numai dacă judecătorii și 
organismele judiciare nu sunt împovărați 
cu soluționarea cererilor care sunt ulterior 
respinse ca fiind abuzive și lipsite de 
valoare juridică; solicită statelor membre 
ca, pentru a reduce riscul de utilizare 
abuzivă a procedurii în justiție, pentru a 
scurta timpul de așteptare și pentru 
diminua sarcina birocratică a organelor 
de urmărire penală și/sau a instanțelor, să 
introducă posibilitatea ca autoritățile 
judiciare să efectueze o evaluare 
prealabilă a cazurilor SLAPP pentru a le 
declara inadmisibile în cazul în care 
consideră că cererea introdusă este vădit 
nefondată sau abuzivă; consideră o astfel 
de evaluare prealabilă s-ar putea baza pe 
criterii obiective, cum ar fi, de exemplu, 
numărul și natura plângerilor sau a 
căilor de atac introduse de reclamant, 
alegerea instanței sesizate și legea 
aplicabilă cauzei sau un dezechilibru clar 
între reclamant și pârât;

Or. it

Amendamentul 159
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
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Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că SLAPP constituie o 
utilizare abuzivă a sistemelor judiciare și a 
cadrelor juridice ale statelor membre, în 
special pentru abordarea cu succes a 
provocărilor comune actuale prezentate în 
tabloul de bord privind justiția, cum ar fi 
administrarea volumului de cauze și 
întârzierile în soluționarea cauzelor; 
reamintește că un sistem de justiție care 
funcționează corespunzător emite hotărâri 
fără întârzieri nejustificate și gestionează 
resursele judiciare astfel încât să 
maximizeze eficiența și că acest lucru este 
posibil numai dacă judecătorii și 
organismele judiciare nu sunt împovărați 
cu soluționarea cererilor care sunt ulterior 
respinse ca fiind abuzive și lipsite de 
valoare juridică;

3. subliniază că SLAPP constituie o 
utilizare abuzivă a sistemelor judiciare și a 
cadrelor juridice ale statelor membre, în 
special pentru abordarea cu succes a 
provocărilor comune actuale prezentate în 
tabloul de bord privind justiția, cum ar fi 
durata lungă a procedurilor și calitatea 
sistemelor de justiție, precum și 
administrarea volumului de cauze și 
întârzierile în soluționarea cauzelor; 
reamintește că un sistem de justiție care 
funcționează corespunzător și este 
independent emite hotărâri fără întârzieri 
nejustificate și gestionează resursele 
judiciare astfel încât să maximizeze 
eficiența și că acest lucru este posibil 
numai dacă judecătorii și organismele 
judiciare își îndeplinesc responsabilitățile 
cu independență deplină și într-un mod 
imparțial și nu sunt împovărați cu 
soluționarea cererilor care sunt ulterior 
respinse ca fiind abuzive și lipsite de 
valoare juridică;

Or. en

Amendamentul 160
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Yana Toom, Karen Melchior, Fabienne 
Keller, Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că SLAPP constituie o 
utilizare abuzivă a sistemelor judiciare și a 
cadrelor juridice ale statelor membre, în 

3. subliniază că SLAPP constituie o 
utilizare abuzivă a sistemelor judiciare și a 
cadrelor juridice ale statelor membre, în 
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special pentru abordarea cu succes a 
provocărilor comune actuale prezentate în 
tabloul de bord privind justiția, cum ar fi 
administrarea volumului de cauze și 
întârzierile în soluționarea cauzelor; 
reamintește că un sistem de justiție care 
funcționează corespunzător emite hotărâri 
fără întârzieri nejustificate și gestionează 
resursele judiciare astfel încât să 
maximizeze eficiența și că acest lucru este 
posibil numai dacă judecătorii și 
organismele judiciare nu sunt împovărați 
cu soluționarea cererilor care sunt ulterior 
respinse ca fiind abuzive și lipsite de 
valoare juridică;

special pentru abordarea cu succes a 
provocărilor comune actuale prezentate în 
tabloul de bord privind justiția, cum ar fi 
administrarea volumului de cauze și 
întârzierile în soluționarea cauzelor; 
reamintește că un sistem de justiție care 
funcționează corespunzător emite hotărâri 
fără întârzieri nejustificate și gestionează 
resursele judiciare astfel încât să 
maximizeze eficiența și că acest lucru este 
posibil numai dacă judecătorii și 
organismele judiciare nu sunt împovărați 
cu soluționarea cererilor care sunt ulterior 
respinse ca fiind abuzive și lipsite de 
valoare juridică; subliniază, prin urmare, 
că SLAPP constituie o piedică gravă în 
calea accesului efectiv la justiție;

Or. en

Amendamentul 161
Tiemo Wölken, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că SLAPP constituie o 
utilizare abuzivă a sistemelor judiciare și a 
cadrelor juridice ale statelor membre, în 
special pentru abordarea cu succes a 
provocărilor comune actuale prezentate în 
tabloul de bord privind justiția, cum ar fi 
administrarea volumului de cauze și 
întârzierile în soluționarea cauzelor; 
reamintește că un sistem de justiție care 
funcționează corespunzător emite hotărâri 
fără întârzieri nejustificate și gestionează 
resursele judiciare astfel încât să 
maximizeze eficiența și că acest lucru este 
posibil numai dacă judecătorii și 
organismele judiciare nu sunt împovărați 
cu soluționarea cererilor care sunt ulterior 
respinse ca fiind abuzive și lipsite de 
valoare juridică;

3. subliniază că SLAPP nu numai că 
subminează dreptul victimelor SLAPP de 
a avea acces la justiție, ci constituie, de 
asemenea, o utilizare abuzivă a sistemelor 
judiciare și a cadrelor juridice ale statelor 
membre, în special pentru abordarea cu 
succes a provocărilor comune actuale 
prezentate în tabloul de bord privind 
justiția, cum ar fi administrarea volumului 
de cauze și întârzierile în soluționarea 
cauzelor; reamintește că un sistem de 
justiție care funcționează corespunzător 
emite hotărâri fără întârzieri nejustificate și 
gestionează resursele judiciare astfel încât 
să maximizeze eficiența și că acest lucru 
este posibil numai dacă judecătorii și 
organismele judiciare nu sunt împovărați 
cu soluționarea cererilor care sunt ulterior 
respinse ca fiind abuzive și lipsite de 
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valoare juridică;

Or. en

Amendamentul 162
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că SLAPP constituie o 
utilizare abuzivă a sistemelor judiciare și a 
cadrelor juridice ale statelor membre, în 
special pentru abordarea cu succes a 
provocărilor comune actuale prezentate în 
tabloul de bord privind justiția, cum ar fi 
administrarea volumului de cauze și 
întârzierile în soluționarea cauzelor; 
reamintește că un sistem de justiție care 
funcționează corespunzător emite hotărâri 
fără întârzieri nejustificate și gestionează 
resursele judiciare astfel încât să 
maximizeze eficiența și că acest lucru este 
posibil numai dacă judecătorii și 
organismele judiciare nu sunt împovărați 
cu soluționarea cererilor care sunt ulterior 
respinse ca fiind abuzive și lipsite de 
valoare juridică;

3. subliniază că SLAPP subminează 
statul de drept și constituie o utilizare 
abuzivă a sistemelor judiciare și a cadrelor 
juridice ale statelor membre, în special 
pentru abordarea cu succes a provocărilor 
comune actuale prezentate în tabloul de 
bord privind justiția, cum ar fi 
administrarea volumului de cauze și 
întârzierile în soluționarea cauzelor; 
reamintește că un sistem de justiție care 
funcționează corespunzător emite hotărâri 
fără întârzieri nejustificate și gestionează 
resursele judiciare astfel încât să 
maximizeze eficiența și că acest lucru este 
posibil numai dacă judecătorii și 
organismele judiciare nu sunt împovărați 
cu soluționarea cererilor care sunt ulterior 
respinse ca fiind abuzive și lipsite de 
valoare juridică;

Or. en

Amendamentul 163
Axel Voss, Ralf Seekatz, Antonius Manders, Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că SLAPP constituie o 
utilizare abuzivă a sistemelor judiciare și a 

3. subliniază că SLAPP constituie o 
utilizare abuzivă a sistemelor judiciare și a 
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cadrelor juridice ale statelor membre, în 
special pentru abordarea cu succes a 
provocărilor comune actuale prezentate în 
tabloul de bord privind justiția, cum ar fi 
administrarea volumului de cauze și 
întârzierile în soluționarea cauzelor; 
reamintește că un sistem de justiție care 
funcționează corespunzător emite hotărâri 
fără întârzieri nejustificate și gestionează 
resursele judiciare astfel încât să 
maximizeze eficiența și că acest lucru este 
posibil numai dacă judecătorii și 
organismele judiciare nu sunt împovărați 
cu soluționarea cererilor care sunt ulterior 
respinse ca fiind abuzive și lipsite de 
valoare juridică;

cadrelor juridice ale statelor membre, în 
special pentru abordarea cu succes a 
provocărilor comune actuale prezentate în 
tabloul de bord privind justiția, cum ar fi 
administrarea volumului de cauze și 
întârzierile în soluționarea cauzelor; 
reamintește că un sistem de justiție care 
funcționează corespunzător emite hotărâri 
fără întârzieri nejustificate și gestionează 
resursele judiciare astfel încât să 
maximizeze eficiența și că acest lucru este 
posibil numai dacă judecătorii și 
organismele judiciare nu sunt împovărați 
cu soluționarea cererilor nefondate care 
sunt ulterior respinse ca fiind abuzive și 
lipsite de valoare juridică;

Or. en

Amendamentul 164
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că independența justiției 
este parte integrantă a procesului 
decizional judiciar și o cerință care decurge 
din principiul protecției jurisdicționale 
efective prevăzut la articolul 19 din TUE;

4. subliniază că independența justiției 
este parte integrantă a procesului 
decizional judiciar și o cerință care decurge 
din principiul protecției jurisdicționale 
efective prevăzut la articolul 19 din TUE; 
reamintește îngrijorările formulate în 
raportul din 2020 al Comisiei privind 
statul de drept, cu privire la independența 
sistemului judiciar în mai multe state 
membre, și condamnă acțiunile 
guvernelor din unele state membre de 
slăbire a separării puterilor și a 
independenței sistemului judiciar, precum 
și utilizarea SLAPP pentru a reduce la 
tăcere vocile critice;

Or. en
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Amendamentul 165
Roberta Metsola, Tiemo Wölken

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că independența, 
calitatea și eficiența sistemelor judiciare 
naționale sunt esențiale pentru ca justiția 
să își poată face treaba; subliniază că 
disponibilitatea asistenței juridice și 
nivelul cheltuielilor de judecată pot avea 
un impact major asupra accesului la 
justiție; subliniază că Carta are aceeași 
valoare juridică ca și tratatele; observă că, 
deși potrivit orientărilor Curții de Justiție 
a Uniunii Europene, autoritățile judiciare 
ale statelor membre aplică Carta doar 
atunci când pun în aplicare legislația 
Uniunii, este totuși important, pentru a 
promova o cultură juridică, judiciară și a 
statului de drept comună, să se țină 
întotdeauna cont de drepturile consacrate 
în Cartă;

Or. en

Amendamentul 166
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că disparitatea actuală 
în ceea ce privește protecția, care derivă 
din seturi multiple de norme aplicabile în 
statele membre, are consecințe 
dăunătoare pentru buna funcționare a 
spațiului comun de cooperare judiciară 
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instituit de dreptul Uniunii; subliniază că 
în majoritatea cauzelor SLAPP se profită 
de elementele transfrontaliere pentru 
alegerea unei instanțe mai favorabile, cu 
scopul de a selecta jurisdicția în care 
probabilitatea de a obține rezultatul dorit 
este cea mai mare; insistă, în plus, că 
absența unei protecții armonizate 
afectează încrederea reciprocă și are 
impact asupra recunoașterii hotărârilor 
judecătorești între statele membre și 
asupra asigurării respectării lor;

Or. en

Amendamentul 167
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că, într-o societate 
democratică, sistemul judiciar are 
responsabilitatea de a păstra un echilibru 
între drepturile omului concurente, 
precum libertatea de exprimare și de 
informare, pe de o parte, și dreptul de 
protejare a propriei reputații și cel la viața 
privată și de familie, pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 168
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că, într-o societate 
democratică, sistemul judiciar are 
responsabilitatea de a păstra un echilibru 
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între drepturile omului concurente, 
precum libertatea de exprimare și de 
informare, pe de o parte, și dreptul de 
protejare a propriei reputații și cel la viața 
privată și de familie, pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 169
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. subliniază că scopul SLAPP nu 
este de a produce o hotărâre 
judecătorească în favoarea reclamantului, 
ci de a utiliza litigiul sau amenințarea cu 
litigiul pentru a reduce la tăcere sau a 
constrânge pârâtul să acționeze într-un 
mod pe care altfel acesta nu l-ar accepta; 
subliniază marele dezechilibru de putere 
între părți, o parte având resursele și 
capacitatea de a reduce la tăcere în mod 
efectiv cealaltă parte prin tehnici de litigiu 
care cresc costurile juridice și sarcina 
psihologică și economică a unor 
proceduri prelungite; este îngrijorat că 
dezechilibrul de putere și de resurse dintre 
părți subminează dreptul la un proces 
echitabil și la o cale de atac eficientă și 
reamintește că SLAPP reprezintă, în 
esență, o abuzare de sistemele de justiție;

Or. en

Amendamentul 170
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. subliniază varietatea largă a 
practicilor judecătorești și a standardelor 
privind defăimarea și libertatea de 
exprimare și subliniază necesitatea unei 
predictibilității crescute a jurisdicției, în 
special pentru jurnaliști, cadrele 
universitare și mass-media;

Or. en

Amendamentul 171
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Discursurile de incitare la ură eliminat

Or. en

Amendamentul 172
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTIQ, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 

eliminat
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libertatea de exprimare și siguranța 
publică, având în vedere că discursul 
online de incitare la ură poate incita la 
violență în lumea reală;

Or. en

Amendamentul 173
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTQI, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și siguranța 
publică, având în vedere că discursul 
online de incitare la ură poate incita la 
violență în lumea reală;

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTQI, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și siguranța 
publică, având în vedere că discursul 
online de incitare la ură poate incita la 
violență în lumea reală, îndeosebi în 
rândul tinerilor; reamintește necesitatea 
promovării Codului de Conduită privind 
combaterea discursurilor ilegale de 
incitare la ură în mediul online, promovat 
de Comisie;

Or. ro

Amendamentul 174
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
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devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTQI, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și siguranța 
publică, având în vedere că discursul 
online de incitare la ură poate incita la 
violență în lumea reală;

devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
apărătorilor drepturilor, a cadrelor 
universitare și a altor actori ai societății 
civile, inclusiv împotriva celor care apără 
SRHR și drepturile persoanelor LGBTIQ, 
precum și a celor care contestă 
inegalitatea rasială și care documentează 
efectele sale reale, amenințând astfel 
libertatea mass-mediei, libertatea de 
exprimare, egalitatea și siguranța publică, 
având în vedere că discursul online de 
incitare la ură poate incita la violență în 
lumea reală;

Or. en

Amendamentul 175
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTQI, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și siguranța 
publică, având în vedere că discursul 
online de incitare la ură poate incita la 
violență în lumea reală;

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a organizațiilor mass-
media, a ONG-urilor, a cadrelor 
universitare și a societății civile, inclusiv 
împotriva celor care apără drepturile și 
libertățile fundamentale, precum, printre 
altele, drepturile femeilor și drepturile 
persoanelor LGBTIQ, amenințând astfel 
libertatea mass-mediei, libertatea de 
exprimare și siguranța publică, având în 
vedere că discursul online de incitare la ură 
poate incita la violență în lumea reală;

Or. en

Amendamentul 176
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTQI, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și siguranța 
publică, având în vedere că discursul 
online de incitare la ură poate incita la 
violență în lumea reală;

5. consideră că o definiție prea 
generală și imprecisă a noțiunii de 
„discurs de incitare la ură” ar putea să nu 
fie eficientă și să conducă la o utilizare 
disproporționată și arbitrară, care să 
aducă atingere libertății de exprimare, 
libertății mass-mediei și siguranței publice 
și care să compromită intențiile inițiale;

Or. fr

Amendamentul 177
Terry Reintke, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Marie 
Toussaint, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Hilde Vautmans, Cyrus Engerer, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Manon Aubry, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Isabel 
Santos, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTQI, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și siguranța 
publică, având în vedere că discursul 
online de incitare la ură poate incita la 
violență în lumea reală;

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a cadrelor 
universitare, a organizațiilor societății 
civile, inclusiv împotriva ONG-urilor și a 
apărătorilor drepturilor omului, inclusiv a 
celor care apără drepturile persoanelor 
LGBTIQ, amenințând astfel libertatea 
mass-mediei, libertatea de exprimare și de 
întrunire, precum și siguranța publică, 
având în vedere că discursul online de 
incitare la ură poate incita la violență 
offline;
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Or. en

Amendamentul 178
Isabel Wiseler-Lima

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTQI, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și siguranța 
publică, având în vedere că discursul 
online de incitare la ură poate incita la 
violență în lumea reală;

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile de incitare la ură și 
discriminarea în mass-media, atât online, 
cât și offline, au devenit din ce în ce mai 
răspândite împotriva ziariștilor, a ONG-
urilor, a cadrelor universitare și a societății 
civile, inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTIQ, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și siguranța 
publică; reamintește că discursul online de 
incitare la ură poate incita la violență în 
lumea reală;

Or. en

Amendamentul 179
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTQI, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și siguranța 
publică, având în vedere că discursul 
online de incitare la ură poate incita la 

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
apărătorilor drepturilor, a cadrelor 
universitare și a altor actori ai societății 
civile, inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTIQ, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și de informare, 
egalitatea și siguranța publică, având în 
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violență în lumea reală; vedere că discursul online de incitare la ură 
poate incita la violență în lumea reală;

Or. en

Amendamentul 180
Magdalena Adamowicz, Axel Voss

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTQI, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și siguranța 
publică, având în vedere că discursul 
online de incitare la ură poate incita la 
violență în lumea reală;

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
apărătorilor drepturilor, a cadrelor 
universitare și a altor actori ai societății 
civile, inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTIQ, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și de întrunire, 
precum și siguranța publică, având în 
vedere că discursul online de incitare la ură 
poate incita la violență în lumea reală;

Or. en

Amendamentul 181
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTQI, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTIQ și celor 
care relatează cu privire la infracțiuni 
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libertatea de exprimare și siguranța 
publică, având în vedere că discursul 
online de incitare la ură poate incita la 
violență în lumea reală;

comise de migranți, amenințând astfel 
libertatea mass-mediei, libertatea de 
exprimare și siguranța publică, având în 
vedere că discursul online de incitare la ură 
poate incita la violență în lumea reală;

Or. en

Amendamentul 182
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Yana Toom, Karen Melchior, Fabienne 
Keller, Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTQI, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și siguranța 
publică, având în vedere că discursul 
online de incitare la ură poate incita la 
violență în lumea reală;

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
apărătorilor drepturilor, a cadrelor 
universitare și a altor actori ai societății 
civile, inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTIQ sau ale 
femeilor, amenințând astfel libertatea 
mass-mediei, libertatea de exprimare și 
siguranța publică, având în vedere că 
discursul online de incitare la ură poate 
incita la violență în lumea reală;

Or. en

Amendamentul 183
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
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împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTQI, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și siguranța 
publică, având în vedere că discursul 
online de incitare la ură poate incita la 
violență în lumea reală;

împotriva ziariștilor și a cadrelor 
universitare, amenințând astfel libertatea 
mass-mediei și libertatea de exprimare, 
având în vedere că discursul online de 
incitare la ură ar putea incita la violență în 
lumea reală;

Or. en

Amendamentul 184
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTQI, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și siguranța 
publică, având în vedere că discursul 
online de incitare la ură poate incita la 
violență în lumea reală;

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 
devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTIQ, religia și 
convingerile, amenințând astfel libertatea 
mass-mediei, libertatea de exprimare și 
siguranța publică, având în vedere că 
discursul online de incitare la ură poate 
incita la violență în lumea reală;

Or. en

Amendamentul 185
Cyrus Engerer

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură au 

5. subliniază că, în ultimii ani, 
discursurile online de incitare la ură și 
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devenit din ce în ce mai răspândite 
împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a 
cadrelor universitare și a societății civile, 
inclusiv împotriva celor care apără 
drepturile persoanelor LGBTQI, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și siguranța 
publică, având în vedere că discursul 
online de incitare la ură poate incita la 
violență în lumea reală;

violența cibernetică au devenit din ce în ce 
mai răspândite împotriva ziariștilor, a 
ONG-urilor, a cadrelor universitare și a 
societății civile, inclusiv împotriva celor 
care apără drepturile persoanelor LGBTIQ, 
amenințând astfel libertatea mass-mediei, 
libertatea de exprimare și siguranța 
publică, având în vedere că discursul 
online de incitare la ură poate incita la 
violență în lumea reală;

Or. en

Amendamentul 186
Isabel Wiseler-Lima

Propunere de rezoluție
Punctul 5 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

subliniază importanța unor standarde 
europene comune și a unei abordări 
coordonate pentru abordarea 
discursurilor de incitare la ură, în special 
în mediul online; salută, în această 
privință, propunerea pentru actul 
legislativ privind serviciile digitale, având 
în vedere că abordarea conținutului ilegal 
și a dezinformării online reprezintă unul 
dintre obiectivele sale principale, pentru a 
elimina fragmentarea reglementării și a 
asigura o legislație armonizată la nivelul 
Uniunii în domeniul respectiv;

Or. en

Amendamentul 187
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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5a. subliniază că legislația privind 
discursurile de incitare la ură ar putea fi 
utilizată ca temei juridic pentru a 
introduce SLAPP împotriva ONG-urilor, 
a organizațiilor societății civile și a 
jurnaliștilor pentru furnizarea către 
public a unor informații care nu țin 
seama de corectitudinea politică;

Or. en

Amendamentul 188
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că acest 
efect de descurajare poate duce la 
autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și frecvent abuzive și că 
nu sunt inițiate în scopul obținerii unui 
rezultat judiciar favorabil, ci doar pentru a 
intimida, a hărțui, a epuiza, a exercita 
presiuni psihologice sau a consuma 
resursele financiare ale „câinilor de pază” 
publici și ale altor actori care se implică 
în participarea publicului, inclusiv ale 
ziariștilor, ale cadrelor universitare, ale 
organizațiilor societății civile, ale ONG-
urilor și ale activiștilor, precum și ale 
apărătorilor drepturilor omului și ai 
mediului și ale avertizorilor, cu obiectivul 
final de a-i șantaja și de a-i obliga la tăcere 
prin însăși procedura judiciară; subliniază 
că SLAPP nu doar creează o sarcină 
financiară, ci au și consecințe psihologice 
cumplite pentru cei vizați, precum și 
pentru membrii familiilor lor, agravate de 
faptul că aceștia din urmă pot, de 
asemenea, să moștenească procedurile 
abuzive respective în cazul decesului 
pârâtului, astfel cum s-a întâmplat în 
cazul soțului și al fiilor jurnalistei 
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Daphne Caruana Galizia; subliniază că 
acest efect de descurajare poate duce la 
autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

Or. en

Amendamentul 189
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că acest 
efect de descurajare poate duce la 
autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale editorilor, ale 
cadrelor universitare, ale societății civile și 
ale ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că SLAPP 
nu doar creează o sarcină financiară, ci 
au și consecințe psihologice cumplite 
pentru cei vizați, precum și pentru 
membrii familiilor lor, agravate de faptul 
că aceștia din urmă pot, de asemenea, să 
moștenească procedurile abuzive 
respective în cazul decesului pârâtului, 
astfel cum s-a întâmplat în cazul soțului și 
al fiilor jurnalistei de investigație Daphne 
Caruana Galizia; subliniază că acest efect 
de descurajare poate duce la autocenzură, 
la suprimarea participării la viața 
democratică și, de asemenea, descurajează 
alte persoane să întreprindă acțiuni 
similare, să intre în aceste profesii sau să 
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desfășoare activități conexe pertinente;

Or. en

Amendamentul 190
Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Karen Melchior, Sylwia Spurek, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că acest 
efect de descurajare poate duce la 
autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că SLAPP 
nu doar creează o sarcină financiară, ci 
au și consecințe psihologice cumplite 
pentru cei vizați, precum și pentru 
membrii familiilor lor, agravate de faptul 
că aceștia din urmă pot, de asemenea, să 
moștenească procedurile abuzive 
respective în cazul decesului pârâtului, 
astfel cum s-a întâmplat în cazul soțului și 
al fiilor jurnalistei Daphne Caruana 
Galizia; subliniază că acest efect de 
descurajare poate duce la autocenzură, la 
suprimarea participării la viața democratică 
și, de asemenea, descurajează alte persoane 
să întreprindă acțiuni similare, să intre în 
aceste profesii sau să desfășoare activități 
conexe pertinente;

Or. en

Amendamentul 191
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Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că acest 
efect de descurajare poate duce la 
autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci pentru a intimida, a hărțui, a 
epuiza, a exercita presiuni psihologice sau 
a consuma resursele financiare ale celor pe 
care îi vizează, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că SLAPP 
nu doar creează o sarcină financiară, ci 
au și consecințe psihologice cumplite 
pentru cei vizați, precum și pentru 
membrii familiilor lor, agravate de faptul 
că aceștia din urmă pot, de asemenea, să 
moștenească procedurile abuzive 
respective în cazul decesului pârâtului, 
astfel cum s-a întâmplat în cazul soțului și 
al fiilor jurnalistei Daphne Caruana 
Galizia; subliniază că acest efect de 
descurajare duce adesea la autocenzură, la 
suprimarea participării la viața democratică 
și, de asemenea, descurajează alte persoane 
să întreprindă acțiuni similare, să intre în 
aceste profesii sau să desfășoare activități 
conexe pertinente;

Or. en

Amendamentul 192
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
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scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că acest 
efect de descurajare poate duce la 
autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci , de cele mai multe ori, doar 
pentru a intimida, a hărțui, a epuiza, a 
exercita presiuni psihologice sau a 
consuma resursele financiare ale ziariștilor, 
ale cadrelor universitare, ale societății 
civile și ale ONG-urilor, cu obiectivul final 
de a-i șantaja și de a-i obliga la tăcere sau 
întârzieri nejustificate în publicarea 
informațiilor corecte prin însăși procedura 
judiciară; subliniază că acest efect de 
descurajare poate duce la autocenzură, la 
suprimarea participării la viața 
democratică, la cenzurarea libertății de 
exprimare și, de asemenea, generează o 
practică de descurajare a altor persoane 
de a întreprinde acțiuni similare, de a 
accesa aceste profesii sau de a desfășura 
acțiuni conexe pertinente;

Or. ro

Amendamentul 193
Tiemo Wölken, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că acest 
efect de descurajare poate duce la 
autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că SLAPP 
nu numai creează o sarcină financiară, ci 
au și consecințe psihologice cumplite 
pentru cei pe care îi vizează, precum și 
pentru membrii familiilor lor; subliniază 
că acest efect de descurajare poate duce la 
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sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

Or. en

Amendamentul 194
Isabel Wiseler-Lima

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că acest 
efect de descurajare poate duce la 
autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că 
procesele șicanatoare au efecte de 
descurajare mari, determinând pârâtul să 
se abțină de la a-și exercita dreptul de a 
relata, conducând la autocenzură, la 
suprimarea participării la viața democratică 
și, de asemenea, descurajând alte persoane 
să relateze despre chestiuni similare, să 
intre în aceste profesii sau să desfășoare 
activități conexe pertinente;

Or. en

Amendamentul 195
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
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Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin 
însăși procedura judiciară; subliniază că 
acest efect de descurajare poate duce la 
autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că, în cazuri 
specifice, nu sunt inițiate în scopul 
obținerii unui rezultat judiciar favorabil, ci 
doar pentru a intimida, a hărțui, a epuiza, a 
exercita presiuni psihologice sau a 
consuma resursele financiare ale ziariștilor, 
ale cadrelor universitare sau ale societății 
civile; subliniază că acest efect de 
descurajare ar putea duce la autocenzură, 
la suprimarea participării la viața 
democratică și, de asemenea, descurajează 
alte persoane să întreprindă acțiuni 
similare, să intre în aceste profesii sau să 
desfășoare activități conexe pertinente;

Or. en

Amendamentul 196
Axel Voss, Ralf Seekatz, Antonius Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că acest 
efect de descurajare poate duce la 

6. subliniază că SLAPP sunt lipsite de 
valoare, neserioase sau bazate pe afirmații 
exagerate și că nu sunt inițiate în scopul 
obținerii unui rezultat judiciar favorabil, ci 
doar pentru a intimida, a hărțui, a epuiza, a 
exercita presiuni psihologice sau a 
consuma resursele financiare ale ziariștilor, 
ale editorilor, ale cadrelor universitare, ale 
societății civile și ale ONG-urilor care se 
implică în protejarea libertății mass-
mediei, cu obiectivul final de a-i șantaja și 
de a-i obliga la tăcere prin însăși procedura 
judiciară; subliniază că acest efect de 
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autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

descurajare poate duce la autocenzură, la 
suprimarea participării la viața democratică 
și, de asemenea, descurajează alte persoane 
să întreprindă acțiuni similare, să intre în 
aceste profesii sau să desfășoare activități 
conexe pertinente;

Or. en

Amendamentul 197
Terry Reintke, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Marie 
Toussaint, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Hilde Vautmans, Cyrus Engerer, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Manon Aubry, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Isabel 
Santos, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că acest 
efect de descurajare poate duce la 
autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale organizațiilor societății 
civile, inclusiv ale ONG-urilor și ale 
apărătorilor drepturilor omului, cu 
obiectivul final de a-i șantaja și de a-i 
obliga la tăcere prin însăși procedura 
judiciară; subliniază că acest efect de 
descurajare poate duce la autocenzură, la 
suprimarea participării la viața democratică 
și, de asemenea, descurajează alte persoane 
să întreprindă acțiuni similare, să intre în 
aceste profesii sau să desfășoare activități 
conexe pertinente;

Or. en

Amendamentul 198
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că acest 
efect de descurajare poate duce la 
autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
discredita profesional, a hărțui, a epuiza, a 
exercita presiuni psihologice sau a 
consuma resursele financiare ale ziariștilor, 
ale cadrelor universitare, ale societății 
civile și ale ONG-urilor, cu obiectivul final 
de a-i șantaja și de a-i obliga la tăcere prin 
însăși procedura judiciară; subliniază că 
acest efect de descurajare poate duce la 
autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

Or. it

Amendamentul 199
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga să se supună 
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procedura judiciară; subliniază că acest 
efect de descurajare poate duce la 
autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

relatărilor impuse prin însăși procedura 
judiciară; subliniază că acest efect de 
descurajare poate duce la autocenzură, la 
suprimarea participării la viața democratică 
și, de asemenea, descurajează alte persoane 
să întreprindă acțiuni similare, să intre în 
aceste profesii sau să desfășoare activități 
conexe pertinente;

Or. en

Amendamentul 200
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Yana Toom, Karen Melchior, Fabienne 
Keller, Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că acest 
efect de descurajare poate duce la 
autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale celor pe care îi vizează, 
precum ziariștii, cadrele universitare, 
societatea civilă și ONG-urile, cu 
obiectivul final de a-i șantaja și de a-i 
obliga la tăcere prin însăși procedura 
judiciară; subliniază că acest efect de 
descurajare poate duce la autocenzură, la 
suprimarea participării la viața democratică 
și, de asemenea, descurajează alte persoane 
să întreprindă acțiuni similare, să intre în 
aceste profesii sau să desfășoare activități 
conexe pertinente;

Or. en

Amendamentul 201
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
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Ruiz Devesa, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 
șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că acest 
efect de descurajare poate duce la 
autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale organizațiilor 
mass-media, ale cadrelor universitare, ale 
societății civile și ale ONG-urilor, cu 
obiectivul final de a-i șantaja și de a-i 
obliga la tăcere prin însăși procedura 
judiciară; subliniază că acest efect de 
descurajare poate duce la autocenzură, la 
suprimarea participării la viața democratică 
și, de asemenea, descurajează alte persoane 
să întreprindă acțiuni similare, să intre în 
aceste profesii sau să desfășoare activități 
conexe pertinente;

Or. en

Amendamentul 202
Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale ziariștilor, ale cadrelor 
universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i 

6. subliniază că SLAPP sunt adesea 
lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe 
afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în 
scopul obținerii unui rezultat judiciar 
favorabil, ci doar pentru a intimida, a 
hărțui, a epuiza, a exercita presiuni 
psihologice sau a consuma resursele 
financiare ale celor pe care îi vizează, cu 
obiectivul final de a-i șantaja și de a-i 
obliga la tăcere prin însăși procedura 
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șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că acest 
efect de descurajare poate duce la 
autocenzură, la suprimarea participării la 
viața democratică și, de asemenea, 
descurajează alte persoane să întreprindă 
acțiuni similare, să intre în aceste profesii 
sau să desfășoare activități conexe 
pertinente;

judiciară; subliniază că acest efect de 
descurajare poate duce la autocenzură, la 
suprimarea participării la viața democratică 
și, de asemenea, descurajează alte persoane 
să întreprindă acțiuni similare, să intre în 
aceste profesii sau să desfășoare activități 
conexe pertinente;

Or. en

Amendamentul 203
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită stoparea cenzurii de către 
platformele de socializare online 
gigantice, precum Google, Facebook, 
Twitter, YouTube și altele, și subliniază că 
acestea trebuie să respecte dreptul 
fundamental al persoanelor de a cunoaște 
diferite opinii și fapte, precum și de a le 
exprima în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 204
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită stoparea cenzurii de către 
platformele de socializare online 
gigantice, precum Google, Facebook, 
Twitter, YouTube și altele, și subliniază că 
acestea trebuie să respecte dreptul 
fundamental al persoanelor de a cunoaște 
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diferite opinii și fapte, precum și de a le 
exprima în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 205
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că justițiabilii care 
recurg la SLAPP utilizează și abuzează de 
legile penale privind defăimarea, de 
procesele civile pentru calomnie, de 
protejarea reputației sau de drepturile de 
proprietate intelectuală, cum ar fi 
drepturile de autor, dar și de faptul că o 
serie de alte instrumente sunt utilizate 
pentru a reduce la tăcere participarea 
publicului, cum ar fi sancțiunile la locul de 
muncă (concedierea), acuzațiile penale de 
fraudă fiscală, procedurile de audit fiscal 
și abuzul de norme privind protecția 
datelor;

7. subliniază că justițiabilii care 
recurg la SLAPP utilizează și abuzează de 
legile penale privind defăimarea, de 
procesele civile pentru calomnie, de 
protejarea reputației, dar și de faptul că o 
serie de alte instrumente sunt utilizate 
pentru a reduce la tăcere participarea 
publicului, cum ar fi sancțiunile la locul de 
muncă (concedierea) sau acuzațiile penale 
de fraudă fiscală;

Or. en

Amendamentul 206
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că justițiabilii care 
recurg la SLAPP utilizează și abuzează de 
legile penale privind defăimarea, de 
procesele civile pentru calomnie, de 
protejarea reputației sau de drepturile de 
proprietate intelectuală, cum ar fi drepturile 
de autor, dar și de faptul că o serie de alte 

7. subliniază că justițiabilii care 
recurg la SLAPP utilizează și abuzează de 
legile penale privind defăimarea, de 
procesele civile pentru calomnie, de 
protejarea reputației, inclusiv de așa-
numitul prejudiciu de imagine, sau de 
drepturile de proprietate intelectuală, cum 
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instrumente sunt utilizate pentru a reduce 
la tăcere participarea publicului, cum ar fi 
sancțiunile la locul de muncă 
(concedierea), acuzațiile penale de fraudă 
fiscală, procedurile de audit fiscal și abuzul 
de norme privind protecția datelor;

ar fi drepturile de autor, dar și de faptul că 
o serie de alte instrumente sunt utilizate 
pentru a reduce la tăcere participarea 
publicului, cum ar fi sancțiunile la locul de 
muncă (concedierea), acuzațiile penale de 
fraudă fiscală, procedurile de audit fiscal și 
abuzul de norme privind protecția datelor;

Or. it

Amendamentul 207
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că justițiabilii care 
recurg la SLAPP utilizează și abuzează de 
legile penale privind defăimarea, de 
procesele civile pentru calomnie, de 
protejarea reputației sau de drepturile de 
proprietate intelectuală, cum ar fi drepturile 
de autor, dar și de faptul că o serie de alte 
instrumente sunt utilizate pentru a reduce 
la tăcere participarea publicului, cum ar fi 
sancțiunile la locul de muncă 
(concedierea), acuzațiile penale de fraudă 
fiscală, procedurile de audit fiscal și abuzul 
de norme privind protecția datelor;

7. subliniază că justițiabilii care 
recurg la SLAPP utilizează și abuzează de 
legile penale privind defăimarea, de 
dreptul administrativ, de procesele civile 
pentru calomnie, de protejarea reputației 
sau de drepturile de proprietate 
intelectuală, cum ar fi drepturile de autor, 
dar și de faptul că o serie de alte 
instrumente sunt utilizate abuziv pentru a 
reduce la tăcere participarea publicului, 
cum ar fi sancțiunile la locul de muncă 
(concedierea), acuzațiile penale de fraudă 
fiscală, procedurile de audit fiscal și abuzul 
de norme privind protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 208
Roberta Metsola, Tiemo Wölken

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că justițiabilii care 
recurg la SLAPP utilizează și abuzează de 

7. subliniază că justițiabilii care 
recurg la SLAPP utilizează și abuzează de 
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legile penale privind defăimarea, de 
procesele civile pentru calomnie, de 
protejarea reputației sau de drepturile de 
proprietate intelectuală, cum ar fi drepturile 
de autor, dar și de faptul că o serie de alte 
instrumente sunt utilizate pentru a reduce 
la tăcere participarea publicului, cum ar fi 
sancțiunile la locul de muncă 
(concedierea), acuzațiile penale de fraudă 
fiscală, procedurile de audit fiscal și abuzul 
de norme privind protecția datelor;

legile penale privind defăimarea, de 
procesele civile pentru calomnie, de 
protejarea reputației sau de drepturile de 
proprietate intelectuală, cum ar fi drepturile 
de autor, dar și de faptul că o serie de alte 
instrumente sunt utilizate abuziv pentru a 
reduce la tăcere participarea publicului, 
cum ar fi sancțiunile la locul de muncă 
(concedierea), acuzațiile penale de fraudă 
fiscală, procedurile de audit fiscal și abuzul 
de norme privind protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 209
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că justițiabilii care 
recurg la SLAPP utilizează și abuzează de 
legile penale privind defăimarea, de 
procesele civile pentru calomnie, de 
protejarea reputației sau de drepturile de 
proprietate intelectuală, cum ar fi drepturile 
de autor, dar și de faptul că o serie de alte 
instrumente sunt utilizate pentru a reduce 
la tăcere participarea publicului, cum ar fi 
sancțiunile la locul de muncă 
(concedierea), acuzațiile penale de fraudă 
fiscală, procedurile de audit fiscal și abuzul 
de norme privind protecția datelor;

7. subliniază că nu toți justițiabilii 
utilizează și abuzează de legile penale 
privind defăimarea, de procesele civile 
pentru calomnie, de protejarea reputației 
sau de drepturile de proprietate 
intelectuală, cum ar fi drepturile de autor; 
observă totuși că alte instrumente sunt 
utilizate pentru a reduce la tăcere 
participarea publicului, cum ar fi 
sancțiunile la locul de muncă 
(concedierea), acuzațiile penale de fraudă 
fiscală, procedurile de audit fiscal și abuzul 
de norme privind protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 210
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. deplânge faptul că uneori 
jurnaliștii plătesc cu viața pentru simplul 
fapt că își exercită profesia și că sunt 
„câinii de pază” ai democrațiilor noastre; 
subliniază cazul tragic al jurnalistului de 
investigație olandez Peter R. de Vries, 
care a fost împușcat în plină zi în 
Amsterdam;

Or. en

Amendamentul 211
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că un dezechilibru de 
putere între reclamant și pârât în ceea ce 
privește resursele financiare este o trăsătură 
comună a SLAPP;

8. subliniază că un dezechilibru de 
putere între reclamant și pârât în ceea ce 
privește resursele financiare și de altă 
natură este o trăsătură comună a SLAPP; 
condamnă utilizarea într-o măsură tot 
mai mare a SLAPP de membrii 
guvernelor, de entitățile publice și de 
autorități publice din Uniunea 
Europeană, în contextul mai larg al unui 
regres al democrației, al statului de drept 
și al drepturilor fundamentale; subliniază 
că independența judiciară este de 
importanță capitală pentru a împiedica 
membrii guvernelor, entitățile publice și 
autoritățile publice să reușească să 
introducă SLAPP împotriva persoanelor 
și a organizațiilor care participă în mod 
legal la dezbaterea publică; subliniază că 
o propunere legislativă ar trebui să 
includă în domeniul său de aplicare, 
alături de litigiile civile și penale, și 
procedurile juridice administrative 
abuzive;

Or. en
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Amendamentul 212
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Yana Toom, Karen Melchior, Fabienne 
Keller, Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că un dezechilibru de 
putere între reclamant și pârât în ceea ce 
privește resursele financiare este o trăsătură 
comună a SLAPP;

8. subliniază că un dezechilibru de 
putere între reclamant și pârât în ceea ce 
privește resursele financiare este o trăsătură 
comună a SLAPP; subliniază că cererile 
de acordare a unor daune-interese 
imprevizibil de mari în chestiuni precum 
calomnia pot produce un efect de 
descurajare puternic asupra celor pe care 
îi vizează și, prin urmare, admisibilitatea 
prezentării unor astfel de cereri ar trebui 
să necesite un control foarte atent și 
justificări foarte solide;

Or. en

Amendamentul 213
Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că un dezechilibru de 
putere între reclamant și pârât în ceea ce 
privește resursele financiare este o trăsătură 
comună a SLAPP;

8. subliniază că un dezechilibru de 
putere între reclamant și pârât în ceea ce 
privește resursele financiare este o trăsătură 
comună a SLAPP, în care persoanele care 
relatează despre corupția din cadrul 
guvernului sau al întreprinderilor mari, 
precum și cele care relatează despre 
daunele cauzate mediului de corporații 
mari sunt deosebit de vulnerabile la 
procese SLAPP înaintate de reclamanți 
care dispun de resurse substanțiale;
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Or. en

Amendamentul 214
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că un dezechilibru de 
putere între reclamant și pârât în ceea ce 
privește resursele financiare este o trăsătură 
comună a SLAPP;

8. subliniază că un dezechilibru de 
putere între reclamant și pârât, îndeosebi în 
ceea ce privește resursele financiare, este o 
trăsătură comună a SLAPP;

Or. en

Amendamentul 215
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. condamnă utilizarea într-o măsură 
tot mai mare a SLAPP de către actori 
comerciali în contextul mai larg al 
atacurilor împotriva persoanelor care 
avertizează cu privire la practici 
comerciale iresponsabile;

Or. en

Amendamentul 216
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
mediul universitar, societatea civilă și 
ONG-urile și pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale în statele 
membre;

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja „câinii de 
pază” publici și alți actori care se implică 
în participarea publicului, inclusiv 
ziariștii, mediul universitar, organizațiile 
societății civile, ONG-urile și activiștii, 
precum și apărătorii drepturilor omului și 
ai mediului și avertizorii, și pentru a 
asigura respectarea drepturilor 
fundamentale în statele membre;

Or. en

Amendamentul 217
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
mediul universitar, societatea civilă și 
ONG-urile și pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale în statele 
membre;

9. subliniază că toate statele membre 
ar trebui să apere drepturile 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 218
Ioan-Rareș Bogdan

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, în ceea ce privește 9. subliniază, în ceea ce privește 
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această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
mediul universitar, societatea civilă și 
ONG-urile și pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale în statele 
membre;

această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
mediul universitar, societatea civilă și 
ONG-urile și pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale în statele 
membre; subliniază, în acest sens, 
necesitatea unor măsuri concrete către un 
mediu sigur pentru jurnaliști și lucrătorii 
din domeniul mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 219
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Yana Toom, Karen Melchior, Fabienne 
Keller, Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
mediul universitar, societatea civilă și 
ONG-urile și pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale în statele 
membre;

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de legislație privind standarde 
minime și de armonizarea acestora pentru 
a proteja într-o măsură suficientă țintele 
SLAPP, precum ziariștii, mediul 
universitar, apărătorii drepturilor, 
activiștii, actorii societății civile și ONG-
urile și pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale în statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 220
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
mediul universitar, societatea civilă și 
ONG-urile și pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale în statele 
membre;

9. consideră că, în conformitate cu 
principiile subsidiarității și 
proporționalității, statele membre sunt 
primele care trebuie să răspundă 
preocupărilor legate de libertatea de 
exprimare, de libertatea mass-mediei și a 
presei, precum și celor legate de 
dezinformare și de propagandă, acestea 
trebuind să protejeze ziariștii, mediul 
universitar, reprezentanții societății civile 
și ONG-urile;

Or. fr

Amendamentul 221
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
mediul universitar, societatea civilă și 
ONG-urile și pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale în statele 
membre;

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja într-o măsură 
suficientă țintele, precum ziariștii, mediul 
universitar, apărătorii drepturilor, 
avertizorii, activiștii, ONG-urile și alte 
victime potențiale și pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale în 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 222
Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
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nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
mediul universitar, societatea civilă și 
ONG-urile și pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale în statele 
membre;

nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja în mod adecvat 
ziariștii, mediul universitar, apărătorii 
drepturilor, avertizorii, activiștii, ONG-
urile și alți actori ai societății civile și 
pentru a asigura respectarea drepturilor 
fundamentale în statele membre;

Or. en

Amendamentul 223
Axel Voss, Ralf Seekatz, Antonius Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
mediul universitar, societatea civilă și 
ONG-urile și pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale în statele 
membre;

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
editorii, mediul universitar, societatea 
civilă și ONG-urile care se implică în 
protejarea libertății mass-mediei și pentru 
a asigura respectarea drepturilor 
fundamentale în statele membre;

Or. en

Amendamentul 224
Terry Reintke, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Marie 
Toussaint, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Hilde Vautmans, Cyrus Engerer, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Manon Aubry, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Isabel 
Santos, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
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mediul universitar, societatea civilă și 
ONG-urile și pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale în statele 
membre;

mediul universitar, organizațiile societății 
civile, inclusiv ONG-urile și apărătorii 
drepturilor omului, și pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale în 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 225
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
mediul universitar, societatea civilă și 
ONG-urile și pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale în statele 
membre;

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
organizațiile mass-media, mediul 
universitar, societatea civilă și ONG-urile 
și pentru a asigura respectarea drepturilor 
fundamentale în statele membre;

Or. en

Amendamentul 226
Tiemo Wölken, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
mediul universitar, societatea civilă și 
ONG-urile și pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale în statele 
membre;

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja într-o măsură 
suficientă ziariștii, mediul universitar, 
societatea civilă și ONG-urile și pentru a 
asigura respectarea drepturilor 
fundamentale în statele membre;
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Or. en

Amendamentul 227
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
mediul universitar, societatea civilă și 
ONG-urile și pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale în statele 
membre;

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
editorii, mediul universitar, societatea 
civilă și ONG-urile și pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale în 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 228
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii, 
mediul universitar, societatea civilă și 
ONG-urile și pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale în statele 
membre;

9. subliniază, în ceea ce privește 
această problemă, că niciun stat membru 
nu dispune de standarde minime 
armonizate pentru a proteja ziariștii și 
mediul universitar și pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale în 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 229
Yana Toom, Karen Melchior
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că SLAPP sunt doar o 
metodă de a reduce la tăcere diverși actori 
prin intermediul litigiilor; observă în acest 
sens practica instituțiilor guvernamentale 
de a publica afirmații false însoțite de liste 
de critici pentru a defăima actorii 
respectivi; subliniază că astfel de practici 
necesită ca, printre alții, activiștii, 
jurnaliștii și criticii să înainteze 
chestiunea instanțelor judecătorești, ceea 
ce conduce la proceduri de lungă durată 
și costisitoare; subliniază necesitatea de a 
combate toate formele de abuzare de 
sistemul judiciar pentru a submina 
libertatea mass-mediei, indiferent dacă 
jurnaliștii sunt reclamanți sau pârâți în 
cauzele respective;

Or. en

Amendamentul 230
Roberta Metsola, Tiemo Wölken

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. cunoaște faptul că victimele sau 
victimele potențiale ale proceselor SLAPP 
sunt ajutate atât financiar, cât și 
psihologic de colegii lor care s-au 
confruntat cu procese similare sau care 
au cunoștințe despre caracterul și 
procedura proceselor SLAPP, pentru a 
putea să înțeleagă și posibil chiar să 
conteste procesul care le-a fost înaintat;

Or. en
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Amendamentul 231
Roberta Metsola, Tiemo Wölken

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. laudă activitatea importantă și 
utilă a societății civile în sensibilizarea cu 
privire la efectele dăunătoare ale SLAPP, 
precum și sprijinul pe care aceasta îl 
acordă victimelor și țintelor potențiale ale 
SLAPP;

Or. en

Amendamentul 232
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă faptul că niciun stat membru 
nu a adoptat până în prezent o legislație 
specifică pentru a oferi protecție împotriva 
SLAPP; constată, cu toate acestea, că 
legislația anti-SLAPP este deosebit de bine 
constituită în statele federale ale Statelor 
Unite, în Australia și în Canada; 
încurajează Comisia să analizeze cele mai 
bune practici anti-SLAPP aplicate în 
prezent în afara UE, care ar putea 
constitui o sursă valoroasă de inspirație 
pentru măsurile legislative și nelegislative 
ale Uniunii în această privință; subliniază 
importanța angajamentului față de cea 
mai ambițioasă legislație și cele mai bune 
practici în vigoare în prezent, care ar 
descuraja utilizarea SLAPP în Uniune;

10. regretă, prin urmare, faptul că 
niciun stat membru nu a adoptat până în 
prezent o legislație specifică pentru a oferi 
protecție împotriva SLAPP; constată, cu 
toate acestea, că legislația anti-SLAPP este 
deosebit de bine constituită în statele 
federale ale Statelor Unite, în Australia și 
în Canada; încurajează statele membre și 
Comisia să analizeze cele mai bune practici 
anti-SLAPP aplicate în prezent în afara 
UE;

Or. fr
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Amendamentul 233
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă faptul că niciun stat membru 
nu a adoptat până în prezent o legislație 
specifică pentru a oferi protecție împotriva 
SLAPP; constată, cu toate acestea, că 
legislația anti-SLAPP este deosebit de bine 
constituită în statele federale ale Statelor 
Unite, în Australia și în Canada; 
încurajează Comisia să analizeze cele mai 
bune practici anti-SLAPP aplicate în 
prezent în afara UE, care ar putea constitui 
o sursă valoroasă de inspirație pentru 
măsurile legislative și nelegislative ale 
Uniunii în această privință; subliniază 
importanța angajamentului față de cea 
mai ambițioasă legislație și cele mai bune 
practici în vigoare în prezent, care ar 
descuraja utilizarea SLAPP în Uniune;

10. regretă faptul că niciun stat membru 
nu a adoptat până în prezent o legislație 
specifică pentru a oferi protecție împotriva 
SLAPP; constată, cu toate acestea, că 
legislația anti-SLAPP este deosebit de bine 
constituită în statele federale ale Statelor 
Unite, în Australia și în Canada; 
încurajează Comisia să analizeze cele mai 
bune practici anti-SLAPP aplicate în 
prezent în afara UE, care ar putea constitui 
o sursă valoroasă de inspirație pentru 
măsurile legislative și nelegislative ale 
Uniunii în această privință; subliniază 
importanța adoptării unei abordări 
integrate pentru a descuraja și a pune 
capăt utilizării SLAPP în Uniune, inclusiv 
a adoptării unui act legislativ cât mai 
ambițios posibil și a promovării de măsuri 
de sprijinire a schimbului de cele mai 
bune practici în vigoare în prezent, a 
promovării formării autorităților judiciare 
în vederea sensibilizării judecătorilor și a 
procurorilor cu privire la riscurile 
SLAPP, a furnizării de resurse pentru a 
sprijini moral și financiar victimele 
SLAPP;

Or. it

Amendamentul 234
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă faptul că niciun stat membru 
nu a adoptat până în prezent o legislație 

10. regretă faptul că niciun stat membru 
nu a adoptat până în prezent o legislație 
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specifică pentru a oferi protecție împotriva 
SLAPP; constată, cu toate acestea, că 
legislația anti-SLAPP este deosebit de bine 
constituită în statele federale ale Statelor 
Unite, în Australia și în Canada; 
încurajează Comisia să analizeze cele mai 
bune practici anti-SLAPP aplicate în 
prezent în afara UE, care ar putea constitui 
o sursă valoroasă de inspirație pentru 
măsurile legislative și nelegislative ale 
Uniunii în această privință; subliniază 
importanța angajamentului față de cea mai 
ambițioasă legislație și cele mai bune 
practici în vigoare în prezent, care ar 
descuraja utilizarea SLAPP în Uniune;

specifică pentru a oferi protecție împotriva 
SLAPP; constată, cu toate acestea, că 
legislația anti-SLAPP este deosebit de bine 
constituită în statele federale ale Statelor 
Unite, în Australia și în Canada; 
încurajează Comisia să analizeze cele mai 
bune practici anti-SLAPP aplicate în 
prezent în afara UE, care ar putea constitui 
o sursă valoroasă de inspirație pentru 
măsurile legislative și nelegislative ale 
Uniunii în această privință; ia act de faptul 
că este necesară o direcție armonizată în 
procesul de propunere a măsurilor 
legislative și nelegislative în cadrul 
Uniunii; subliniază importanța 
angajamentului față de cea mai ambițioasă 
legislație și cele mai bune practici în 
vigoare în prezent, care ar descuraja 
utilizarea SLAPP în Uniune;

Or. ro

Amendamentul 235
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă faptul că niciun stat 
membru nu a adoptat până în prezent o 
legislație specifică pentru a oferi protecție 
împotriva SLAPP; constată, cu toate 
acestea, că legislația anti-SLAPP este 
deosebit de bine constituită în statele 
federale ale Statelor Unite, în Australia și 
în Canada; încurajează Comisia să 
analizeze cele mai bune practici anti-
SLAPP aplicate în prezent în afara UE, 
care ar putea constitui o sursă valoroasă de 
inspirație pentru măsurile legislative și 
nelegislative ale Uniunii în această 
privință; subliniază importanța 
angajamentului față de cea mai 
ambițioasă legislație și cele mai bune 
practici în vigoare în prezent, care ar 

10. observă faptul că niciun stat 
membru nu a adoptat până în prezent o 
legislație specifică pentru a oferi protecție 
împotriva SLAPP; constată, cu toate 
acestea, că legislația anti-SLAPP este 
deosebit de bine constituită în statele 
federale ale Statelor Unite, în Australia și 
în Canada; încurajează Comisia să 
analizeze cele mai bune practici anti-
SLAPP aplicate în prezent în afara UE, 
care ar putea constitui o sursă valoroasă de 
inspirație pentru măsurile legislative și 
nelegislative ale Uniunii în această 
privință;
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descuraja utilizarea SLAPP în Uniune;

Or. en

Amendamentul 236
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă faptul că niciun stat membru 
nu a adoptat până în prezent o legislație 
specifică pentru a oferi protecție împotriva 
SLAPP; constată, cu toate acestea, că 
legislația anti-SLAPP este deosebit de bine 
constituită în statele federale ale Statelor 
Unite, în Australia și în Canada; 
încurajează Comisia să analizeze cele mai 
bune practici anti-SLAPP aplicate în 
prezent în afara UE, care ar putea constitui 
o sursă valoroasă de inspirație pentru 
măsurile legislative și nelegislative ale 
Uniunii în această privință; subliniază 
importanța angajamentului față de cea mai 
ambițioasă legislație și cele mai bune 
practici în vigoare în prezent, care ar 
descuraja utilizarea SLAPP în Uniune;

10. regretă faptul că niciun stat membru 
nu a adoptat până în prezent o legislație 
specifică pentru a oferi protecție împotriva 
SLAPP; constată, cu toate acestea, că 
legislația anti-SLAPP este deosebit de bine 
constituită în statele federale ale Statelor 
Unite, în Australia și în Canada; îndeamnă 
Comisia să analizeze cele mai bune practici 
anti-SLAPP aplicate în prezent în afara 
UE, precum procedurile aplicate pentru a 
asigura respingerea timpurie a cauzelor 
abuzive, inclusiv teste de proporționalitate 
clar formulate de instanțele judecătorești, 
care ar putea constitui o sursă valoroasă de 
inspirație pentru măsurile legislative și 
nelegislative ale Uniunii în această 
privință; subliniază importanța 
angajamentului față de cea mai ambițioasă 
legislație și cele mai bune practici în 
vigoare în prezent, care ar descuraja 
utilizarea SLAPP în Uniune;

Or. en

Amendamentul 237
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă faptul că niciun stat membru 
nu a adoptat până în prezent o legislație 
specifică pentru a oferi protecție împotriva 
SLAPP; constată, cu toate acestea, că 
legislația anti-SLAPP este deosebit de bine 
constituită în statele federale ale Statelor 
Unite, în Australia și în Canada; 
încurajează Comisia să analizeze cele mai 
bune practici anti-SLAPP aplicate în 
prezent în afara UE, care ar putea constitui 
o sursă valoroasă de inspirație pentru 
măsurile legislative și nelegislative ale 
Uniunii în această privință; subliniază 
importanța angajamentului față de cea 
mai ambițioasă legislație și cele mai bune 
practici în vigoare în prezent, care ar 
descuraja utilizarea SLAPP în Uniune;

10. regretă faptul că niciun stat membru 
nu a adoptat până în prezent o legislație 
specifică pentru a oferi protecție împotriva 
SLAPP; constată, cu toate acestea, că 
legislația anti-SLAPP este deosebit de bine 
constituită în statele federale ale Statelor 
Unite, în Australia și în Canada; 
încurajează Comisia să analizeze cele mai 
bune practici anti-SLAPP aplicate în 
prezent în afara UE, care ar putea constitui 
o sursă valoroasă de inspirație pentru 
măsurile potențiale ale Uniunii în această 
privință, dacă o evaluare a impactului 
efectuată în mod corespunzător ar 
constata că o astfel de inițiativă este 
potrivită; subliniază importanța adoptării 
unor măsuri care sunt adecvate scopului 
și care respectă pe deplin competențele 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 238
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. condamnă cu fermitate asasinarea 
lui David Beriain și a lui Roberto Fraile; 
invită toate instituțiile europene și 
guvernul din Burkina Faso să ia toate 
măsurile posibile pentru a pune capăt 
impunității și a-i aduce în fața justiției pe 
cei responsabili de moartea lor și 
reamintește că asumarea răspunderii este 
un element esențial în prevenirea 
viitoarelor atacuri;

Or. en
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Amendamentul 239
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Nevoia de acțiuni legislative eliminat

Or. fr

Amendamentul 240
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. încurajează statele membre să 
adopte o legislație clară și eficace, care să 
asigure transparența proprietății asupra 
mass-mediei și să acorde o atenție 
deosebită finanțării, transparenței și 
obiectivelor mass-mediei tradiționale;

Or. fr

Amendamentul 241
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este de acord cu numeroasele 
cadre universitare, cu practicienii din 
domeniul dreptului și cu victimele care 
subliniază necesitatea unei acțiuni 
legislative împotriva problemei din ce în 
ce mai mari pe care o reprezintă SLAPP; 
solicită, prin urmare, de urgență ca 
Regulamentele Bruxelles I și Roma II să 

11. sugerează că lipsa măsurilor 
naționale care reglementează utilizarea 
SLAPP poate fi inclusă în evaluarea din 
cadrul raportului anual al Comisiei 
privind statul de drept;
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fie modificate pentru a împiedica 
„turismul de calomnie” sau „căutarea 
instanței celei mai favorabile”; solicită de 
urgență introducerea unei norme 
uniforme de alegere a legii în ceea ce 
privește defăimarea, precum și propuneri 
legislative obligatorii la nivelul Uniunii 
privind garanții armonizate și efective 
pentru victimele SLAPP în întreaga 
Uniune, inclusiv prin intermediul unei 
directive; susține că, fără o astfel de 
acțiune legislativă, SLAPP vor continua 
să amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, 
de asociere și de informare în Uniune; 
este preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

Or. en

Amendamentul 242
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de 
calomnie” sau „căutarea instanței celei 
mai favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea, precum și propuneri 
legislative obligatorii la nivelul Uniunii 
privind garanții armonizate și efective 

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; susține că, 
fără o astfel de acțiune legislativă, SLAPP 
vor continua să amenințe libertatea de 
exprimare, de asociere și de informare în 
Uniune; este preocupat de faptul că, dacă 
măsurile vizează doar acțiunile referitoare 
la informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;
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pentru victimele SLAPP în întreaga 
Uniune, inclusiv prin intermediul unei 
directive; susține că, fără o astfel de 
acțiune legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, 
de asociere și de informare în Uniune; este 
preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

Or. fr

Amendamentul 243
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este de acord cu numeroasele 
cadre universitare, cu practicienii din 
domeniul dreptului și cu victimele care 
subliniază necesitatea unei acțiuni 
legislative împotriva problemei din ce în ce 
mai mari pe care o reprezintă SLAPP; 
solicită, prin urmare, de urgență ca 
Regulamentele Bruxelles I și Roma II să 
fie modificate pentru a împiedica „turismul 
de calomnie” sau „căutarea instanței celei 
mai favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea, precum și propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
garanții armonizate și efective pentru 
victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei directive; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, 
de asociere și de informare în Uniune; 
este preocupat de faptul că, dacă măsurile 

11.  subliniază că numeroase cadre 
universitare, practicienii din domeniul 
dreptului și victimele subliniază necesitatea 
unei acțiuni legislative împotriva 
problemei din ce în ce mai mari pe care o 
reprezintă SLAPP; solicită, prin urmare, de 
urgență ca Regulamentele Bruxelles I și 
Roma II să fie modificate pentru a 
împiedica „turismul de calomnie” sau 
„căutarea instanței celei mai favorabile”; 
solicită de urgență introducerea unei norme 
uniforme de alegere a legii în ceea ce 
privește defăimarea, precum și propuneri 
legislative obligatorii la nivelul Uniunii 
privind garanții armonizate și efective 
pentru victimele SLAPP în întreaga 
Uniune, inclusiv prin intermediul unei 
directive;
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vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

Or. en

Amendamentul 244
Yana Toom, Karen Melchior

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea, precum și propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
garanții armonizate și efective pentru 
victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei directive; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere și de informare în Uniune; este 
preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile” în cauzele de defăimare; 
solicită de urgență introducerea unei norme 
uniforme de alegere a legii în ceea ce 
privește defăimarea, inclusiv o definiție la 
nivelul UE, precum și propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
garanții armonizate și efective pentru 
victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei legislații 
anti-SLAPP care să stabilească standarde 
minime pentru protejarea împotriva 
SLAPP, respectând drepturile și 
principiile consacrate în Carta drepturilor 
fundamentale a UE; susține că, fără o 
astfel de acțiune legislativă, SLAPP vor 
continua să amenințe statul de drept și 
drepturile fundamentale la libertatea de 
exprimare, de asociere și de informare în 
Uniune; este preocupat de faptul că, dacă 
măsurile vizează doar acțiunile referitoare 
la informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
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proceduri penale;

Or. en

Amendamentul 245
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea, precum și propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
garanții armonizate și efective pentru 
victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei directive; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere și de informare în Uniune; este 
preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”, stabilind ca instanța 
competentă și legea aplicabilă plângerilor 
penale sau cauzelor civile în ceea ce 
privește defăimarea, prejudiciul de 
imagine și protecția propriei reputații, să 
fie cele de la locul în care pârâtul își are 
reședința obișnuită, precum și propuneri 
legislative obligatorii la nivelul Uniunii 
privind garanții armonizate și efective 
pentru victimele SLAPP în întreaga 
Uniune, inclusiv prin intermediul unei 
directive; susține că, fără o astfel de 
acțiune legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere și de informare în Uniune; este 
preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

Or. it
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Amendamentul 246
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea, precum și propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
garanții armonizate și efective pentru 
victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei directive; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere și de informare în Uniune; este 
preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

11. este de acord cu numeroasele 
organizații ale societății civile, cu cadrele 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles Ia și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”, inclusiv introducerea unei 
norme uniforme de alegere a legii în ceea 
ce privește defăimarea; invită de urgență 
Comisia să prezinte propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
garanții armonizate și efective pentru 
victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei directive; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere și de informare în Uniune; este 
preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
defăimare, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale, la inițiativa 
reclamanților cu reședința în UE sau în 
afara acesteia;

Or. en

Amendamentul 247
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Karen Melchior, Fabienne Keller, Dace 
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Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea, precum și propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
garanții armonizate și efective pentru 
victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei directive; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere și de informare în Uniune; este 
preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles Ia și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme și 
predictibile de alegere a legii în ceea ce 
privește defăimarea, precum și propuneri 
legislative obligatorii la nivelul Uniunii 
privind stabilirea de standarde minime, 
precum și de garanții armonizate și 
efective pentru victimele SLAPP în 
întreaga Uniune, inclusiv prin intermediul 
unei directive sau al unui regulament; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere și de informare în Uniune; este 
preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
defăimare, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

Or. en

Amendamentul 248
Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea, precum și propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
garanții armonizate și efective pentru 
victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei directive; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere și de informare în Uniune; este 
preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

11. este de acord cu numeroasele 
organizații ale societății civile, cu cadrele 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea; invită de urgență Comisia să 
prezinte propuneri legislative obligatorii la 
nivelul Uniunii privind garanții armonizate 
și efective pentru victimele SLAPP în 
întreaga Uniune, inclusiv prin intermediul 
unei directive; susține că, fără o astfel de 
acțiune legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
întrunire, de asociere și de informare în 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 249
Tiemo Wölken, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 

11. este de acord cu numeroasele 
organizații ale societății civile, cu cadrele 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
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urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea, precum și propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
garanții armonizate și efective pentru 
victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei directive; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere și de informare în Uniune; este 
preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență inclusiv 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea; invită de urgență Comisia să 
prezinte propuneri legislative obligatorii la 
nivelul Uniunii privind garanții armonizate 
și efective pentru victimele SLAPP în 
întreaga Uniune, inclusiv prin intermediul 
unei directive; susține că, fără o astfel de 
acțiune legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere, de întrunire și de informare în 
Uniune; este preocupat de faptul că, dacă 
măsurile vizează doar acțiunile referitoare 
la defăimare, se poate face uz în 
continuare de acțiuni bazate pe alte materii 
civile sau proceduri penale;

Or. en

Amendamentul 250
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 

11. este de acord cu numeroasele 
organizații ale societății civile, cu cadrele 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
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defăimarea, precum și propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
garanții armonizate și efective pentru 
victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei directive; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, 
de asociere și de informare în Uniune; este 
preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea, precum și propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
garanții armonizate și efective pentru 
victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei directive; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe democrația, statul de drept, 
libertățile fundamentale de exprimare, de 
informare, de asociere și de întrunire 
pașnică în Uniune; este preocupat de faptul 
că, dacă măsurile vizează doar acțiunile 
referitoare la defăimare, se poate face uz în 
continuare de acțiuni bazate pe alte 
proceduri administrative, civile sau 
penale;

Or. en

Amendamentul 251
Terry Reintke, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Marie 
Toussaint, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Hilde Vautmans, Cyrus Engerer, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Manon Aubry, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Isabel 
Santos, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea, precum și propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
garanții armonizate și efective pentru 

11. este de acord cu numeroasele 
organizații ale societății civile, cu cadrele 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea, precum și propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
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victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei directive; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere și de informare în Uniune; este 
preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

garanții armonizate și efective pentru 
victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei directive; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
întrunire, de asociere și de informare în 
Uniune; este preocupat de faptul că, dacă 
măsurile vizează doar acțiunile referitoare 
la defăimare, se poate face uz în 
continuare de acțiuni bazate pe alte materii 
civile sau proceduri penale;

Or. en

Amendamentul 252
Magdalena Adamowicz, Axel Voss

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea, precum și propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
garanții armonizate și efective pentru 
victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei directive; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere și de informare în Uniune; este 

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea, precum și propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
garanții armonizate și efective pentru 
victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei directive; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere, de întrunire pașnică și de 
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preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

informare în Uniune; este preocupat de 
faptul că, dacă măsurile vizează doar 
acțiunile referitoare la informații, se poate 
face uz în continuare de acțiuni bazate pe 
alte materii civile sau proceduri penale;

Or. en

Amendamentul 253
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea, precum și propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
garanții armonizate și efective pentru 
victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei directive; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere și de informare în Uniune; este 
preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP 
transfrontaliere; solicită, prin urmare, de 
urgență ca Regulamentele Bruxelles I și 
Roma II să fie modificate pentru a 
împiedica „turismul de calomnie” sau 
„căutarea instanței celei mai favorabile”; 
solicită de urgență introducerea unei norme 
uniforme de alegere a legii în ceea ce 
privește defăimarea, precum și propuneri 
legislative obligatorii la nivelul Uniunii 
privind garanții armonizate și efective 
pentru victimele SLAPP în întreaga 
Uniune, inclusiv prin intermediul unei 
directive; susține că, fără o astfel de 
acțiune legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere și de informare în Uniune; este 
preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

Or. en
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Amendamentul 254
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate 
pentru a împiedica „turismul de calomnie” 
sau „căutarea instanței celei mai 
favorabile”; solicită de urgență 
introducerea unei norme uniforme de 
alegere a legii în ceea ce privește 
defăimarea, precum și propuneri legislative 
obligatorii la nivelul Uniunii privind 
garanții armonizate și efective pentru 
victimele SLAPP în întreaga Uniune, 
inclusiv prin intermediul unei directive; 
susține că, fără o astfel de acțiune 
legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere și de informare în Uniune; este 
preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

11. este de acord cu numeroasele cadre 
universitare, cu practicienii din domeniul 
dreptului și cu victimele care subliniază 
necesitatea unei acțiuni legislative 
împotriva problemei din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin 
urmare, de urgență ca Regulamentele 
Bruxelles I și Roma II să fie modificate în 
mod corespunzător pentru a împiedica 
„turismul de calomnie” sau „căutarea 
instanței celei mai favorabile”; solicită 
introducerea urgentă a unei norme 
uniforme de alegere a legii în ceea ce 
privește defăimarea, precum și propuneri 
legislative obligatorii la nivelul Uniunii 
privind garanții armonizate și efective 
pentru victimele SLAPP în întreaga 
Uniune, inclusiv prin intermediul unei 
directive; susține că, fără o astfel de 
acțiune legislativă, SLAPP vor continua să 
amenințe statul de drept și drepturile 
fundamentale la libertatea de exprimare, de 
asociere și de informare în Uniune; este 
preocupat de faptul că, dacă măsurile 
vizează doar acțiunile referitoare la 
informații, se poate face uz în continuare 
de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

Or. en

Amendamentul 255
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită de urgență Comisia 
Europeană să prezinte o propunere de 
directivă anti-SLAPP; subliniază că 
recomandările fără caracter obligatoriu 
pentru statele membre nu vor reuși să 
abordeze problema și să protejeze 
participarea democratică și drepturile 
fundamentale; consideră că un 
regulament nu ar acorda o marjă de 
manevră suficientă pentru ca statele 
membre să adapteze măsurile anti-SLAPP 
la sistemele lor juridice diferite;

Or. en

Amendamentul 256
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că este necesar ca 
Comisia să armonizeze normele juridice 
relevante și să furnizeze orientări pentru 
statele membre cu privire la modul în care 
își pot actualiza legislația penală 
relevantă pentru a realiza obiectivul de 
descurajare a SLAPP la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 257
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. afirmă că măsurile legislative la 
nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze pe 
articolul 81 din TFUE (pentru acțiunile 
civile transfrontaliere) și pe articolul 82 
din TFUE (pentru amenințările de 
procese în cauzele transfrontaliere) și, 
separat, pe articolul 114 din TFUE, pentru 
a proteja participarea publicului în 
vederea asigurării bunei funcționări a 
pieței interne prin demascarea corupției și 
a altor denaturări; afirmă că aceasta din 
urmă măsură ar putea aborda, de 
asemenea, încercările de a împiedica 
anchetarea și informarea despre încălcările 
dreptului Uniunii utilizând același temei 
juridic ca Directiva (UE) 2019/1937 
(„Directiva privind avertizorii”);

12. afirmă că măsurile legislative la 
nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze în 
principal pe articolul 114 din TFUE, 
pentru a proteja buna funcționare a pieței 
interne și participarea publicului într-un 
mod armonizat la nivelul UE și că acestea 
ar trebui să aibă temeiuri juridice 
specifice suplimentare pentru a acoperi 
domeniile pe care se bazează, în special, 
articolele 19, 50, 56, 192 și 325 din 
TFUE; afirmă că aceste măsuri ar trebui 
să urmărească, de asemenea, să abordeze 
încercările de a împiedica anchetarea și 
informarea despre încălcările dreptului 
Uniunii și să asigure cel mai înalt nivel de 
protecție pentru victimele SLAPP, 
utilizând același temei juridic ca Directiva 
(UE) 2019/1937 („Directiva privind 
avertizorii”); consideră că aceste măsuri 
legislative ar putea să se întemeieze, în al 
doilea rând, pe articolele 81 și 82 din 
TFUE, abordând în special procesele 
civile și penale transfrontaliere; consideră 
că anumite garanții, inclusiv garanții 
procedurale, ar putea fi armonizate 
pentru a asigura că se aplică nu numai 
cauzelor SLAPP transfrontaliere, ci și 
cauzelor interne;

Or. en

Amendamentul 258
Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Karen Melchior, Sylwia Spurek, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. afirmă că măsurile legislative la 
nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze pe 
articolul 81 din TFUE (pentru acțiunile 
civile transfrontaliere) și pe articolul 82 din 

12. afirmă că măsurile legislative la 
nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze pe 
articolul 81 din TFUE (pentru acțiunile 
civile transfrontaliere) și pe articolul 82 din 
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TFUE (pentru amenințările de procese în 
cauzele transfrontaliere) și, separat, pe 
articolul 114 din TFUE, pentru a proteja 
participarea publicului în vederea asigurării 
bunei funcționări a pieței interne prin 
demascarea corupției și a altor denaturări; 
afirmă că aceasta din urmă măsură ar putea 
aborda, de asemenea, încercările de a 
împiedica anchetarea și informarea despre 
încălcările dreptului Uniunii utilizând 
același temei juridic ca Directiva (UE) 
2019/1937 („Directiva privind 
avertizorii”);

TFUE (pentru amenințările de procese în 
cauzele transfrontaliere) și, separat, pe 
articolul 114 din TFUE, pentru a proteja 
participarea publicului în vederea asigurării 
bunei funcționări a pieței interne prin 
demascarea corupției și a altor denaturări; 
afirmă că aceasta din urmă măsură ar putea 
aborda, de asemenea, încercările de a 
împiedica anchetarea și informarea despre 
încălcările dreptului Uniunii utilizând o 
abordare similară care a condus la 
adoptarea Directivei (UE) 2019/1937 
(„Directiva privind avertizorii”); consideră 
că temeiurile juridice de mai sus pot să 
abordeze și SLAPP combinate în procese 
penale și civile;

Or. en

Amendamentul 259
Axel Voss, Ralf Seekatz, Antonius Manders, Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. afirmă că măsurile legislative la 
nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze pe 
articolul 81 din TFUE (pentru acțiunile 
civile transfrontaliere) și pe articolul 82 din 
TFUE (pentru amenințările de procese în 
cauzele transfrontaliere) și, separat, pe 
articolul 114 din TFUE, pentru a proteja 
participarea publicului în vederea asigurării 
bunei funcționări a pieței interne prin 
demascarea corupției și a altor denaturări; 
afirmă că aceasta din urmă măsură ar putea 
aborda, de asemenea, încercările de a 
împiedica anchetarea și informarea despre 
încălcările dreptului Uniunii utilizând 
același temei juridic ca Directiva (UE) 
2019/1937 („Directiva privind 
avertizorii”);

12. afirmă că măsurile legislative la 
nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze pe 
articolul 81 din TFUE (pentru acțiunile 
civile transfrontaliere) și pe articolul 82 din 
TFUE (pentru procesele penale în cauzele 
transfrontaliere) și, separat, pe articolul 114 
din TFUE, pentru a proteja participarea 
publicului în vederea asigurării bunei 
funcționări a pieței interne prin demascarea 
corupției și a altor acțiuni ilegale; afirmă 
că aceasta din urmă măsură ar putea 
aborda, de asemenea, amenințările reale, 
prezente și suficient de grave adresate 
pentru a împiedica anchetarea și 
informarea despre încălcările dreptului 
Uniunii utilizând același temei juridic ca 
Directiva (UE) 2019/1937 („Directiva 
privind avertizorii”);

Or. en
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Amendamentul 260
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Karen Melchior, Fabienne Keller, Dace 
Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. afirmă că măsurile legislative la 
nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze pe 
articolul 81 din TFUE (pentru acțiunile 
civile transfrontaliere) și pe articolul 82 din 
TFUE (pentru amenințările de procese în 
cauzele transfrontaliere) și, separat, pe 
articolul 114 din TFUE, pentru a proteja 
participarea publicului în vederea asigurării 
bunei funcționări a pieței interne prin 
demascarea corupției și a altor denaturări; 
afirmă că aceasta din urmă măsură ar putea 
aborda, de asemenea, încercările de a 
împiedica anchetarea și informarea despre 
încălcările dreptului Uniunii utilizând 
același temei juridic ca Directiva (UE) 
2019/1937 („Directiva privind 
avertizorii”);

12. afirmă că măsurile legislative la 
nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze pe 
articolul 81 din TFUE (pentru acțiunile 
civile transfrontaliere) și pe articolul 82 din 
TFUE (pentru amenințările de procese în 
cauzele transfrontaliere) și, separat, pe 
articolul 114 din TFUE, pentru a proteja 
participarea publicului în vederea asigurării 
bunei funcționări a pieței interne prin 
demascarea corupției și a altor denaturări; 
afirmă că aceasta din urmă măsură ar putea 
aborda, de asemenea, încercările de a 
împiedica anchetarea și informarea despre 
încălcările dreptului Uniunii utilizând o 
abordare similară cu cea care a condus la 
adoptarea Directivei (UE) 2019/1937 
(„Directiva privind avertizorii”);

Or. en

Amendamentul 261
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. afirmă că măsurile legislative la 
nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze pe 
articolul 81 din TFUE (pentru acțiunile 
civile transfrontaliere) și pe articolul 82 din 
TFUE (pentru amenințările de procese în 
cauzele transfrontaliere) și, separat, pe 
articolul 114 din TFUE, pentru a proteja 

12. afirmă că măsurile legislative la 
nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze pe 
articolul 81 din TFUE (pentru acțiunile 
civile transfrontaliere) și pe articolul 82 din 
TFUE (pentru procesele penale în cauzele 
transfrontaliere) și, separat, pe articolul 114 
din TFUE, pentru a proteja participarea 
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participarea publicului în vederea asigurării 
bunei funcționări a pieței interne prin 
demascarea corupției și a altor denaturări; 
afirmă că aceasta din urmă măsură ar putea 
aborda, de asemenea, încercările de a 
împiedica anchetarea și informarea despre 
încălcările dreptului Uniunii utilizând 
același temei juridic ca Directiva (UE) 
2019/1937 („Directiva privind 
avertizorii”);

publicului în vederea asigurării bunei 
funcționări a pieței interne prin demascarea 
corupției și a altor denaturări; afirmă că 
aceasta din urmă măsură ar putea aborda, 
de asemenea, încercările de a împiedica 
anchetarea și informarea despre încălcările 
dreptului Uniunii utilizând o abordare 
similară cu cea care a condus la 
adoptarea Directivei (UE) 2019/1937 
(„Directiva privind avertizorii”);

Or. en

Amendamentul 262
Roberta Metsola, Tiemo Wölken

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. afirmă că măsurile legislative la 
nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze pe 
articolul 81 din TFUE (pentru acțiunile 
civile transfrontaliere) și pe articolul 82 din 
TFUE (pentru amenințările de procese în 
cauzele transfrontaliere) și, separat, pe 
articolul 114 din TFUE, pentru a proteja 
participarea publicului în vederea asigurării 
bunei funcționări a pieței interne prin 
demascarea corupției și a altor denaturări; 
afirmă că aceasta din urmă măsură ar putea 
aborda, de asemenea, încercările de a 
împiedica anchetarea și informarea despre 
încălcările dreptului Uniunii utilizând 
același temei juridic ca Directiva (UE) 
2019/1937 („Directiva privind 
avertizorii”);

12. afirmă că măsurile legislative la 
nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze pe 
articolul 81 din TFUE (pentru acțiunile 
civile transfrontaliere) și pe articolul 82 din 
TFUE (pentru procesele penale în cauzele 
transfrontaliere) și, separat, pe articolul 114 
din TFUE, pentru a proteja participarea 
publicului în vederea asigurării bunei 
funcționări a pieței interne prin demascarea 
corupției și a altor denaturări; afirmă că 
aceasta din urmă măsură ar putea aborda, 
de asemenea, încercările de a împiedica 
anchetarea și informarea despre încălcările 
dreptului Uniunii utilizând o abordare 
similară cu cea care a condus la 
adoptarea Directivei (UE) 2019/1937 
(„Directiva privind avertizorii”);

Or. en

Amendamentul 263
Clare Daly

Propunere de rezoluție
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Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. afirmă că măsurile legislative la 
nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze pe 
articolul 81 din TFUE (pentru acțiunile 
civile transfrontaliere) și pe articolul 82 din 
TFUE (pentru amenințările de procese în 
cauzele transfrontaliere) și, separat, pe 
articolul 114 din TFUE, pentru a proteja 
participarea publicului în vederea asigurării 
bunei funcționări a pieței interne prin 
demascarea corupției și a altor denaturări; 
afirmă că aceasta din urmă măsură ar putea 
aborda, de asemenea, încercările de a 
împiedica anchetarea și informarea despre 
încălcările dreptului Uniunii utilizând 
același temei juridic ca Directiva (UE) 
2019/1937 („Directiva privind 
avertizorii”);

12. afirmă că măsurile legislative la 
nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze pe 
articolul 81 din TFUE (pentru acțiunile 
civile transfrontaliere) și pe articolul 82 din 
TFUE (pentru amenințările de procese în 
cauzele transfrontaliere) și, separat, pe 
articolul 114 din TFUE, pentru a proteja 
participarea publicului în vederea asigurării 
bunei funcționări a pieței interne prin 
demascarea corupției și a altor denaturări; 
afirmă că aceasta din urmă măsură ar putea 
aborda, de asemenea, încercările de a 
împiedica anchetarea și informarea despre 
încălcările dreptului Uniunii utilizând ca 
temei Directiva (UE) 2019/1937 
(„Directiva privind avertizorii”);

Or. en

Amendamentul 264
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. afirmă că măsurile legislative la 
nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze pe 
articolul 81 din TFUE (pentru acțiunile 
civile transfrontaliere) și pe articolul 82 din 
TFUE (pentru amenințările de procese în 
cauzele transfrontaliere) și, separat, pe 
articolul 114 din TFUE, pentru a proteja 
participarea publicului în vederea asigurării 
bunei funcționări a pieței interne prin 
demascarea corupției și a altor denaturări; 
afirmă că aceasta din urmă măsură ar putea 
aborda, de asemenea, încercările de a 
împiedica anchetarea și informarea despre 
încălcările dreptului Uniunii utilizând 
același temei juridic ca Directiva (UE) 

12. afirmă că măsurile care ar putea fi 
adoptate la nivelul Uniunii ar putea să se 
întemeieze pe articolul 81 din TFUE 
(pentru acțiunile civile transfrontaliere) și 
pe articolul 82 din TFUE (pentru 
amenințările de procese în cauzele 
transfrontaliere) și, separat, pe articolul 114 
din TFUE, pentru a proteja participarea 
publicului în vederea asigurării bunei 
funcționări a pieței interne prin demascarea 
corupției și a altor denaturări; afirmă că 
aceasta din urmă măsură ar putea aborda, 
de asemenea, încercările de a împiedica 
anchetarea și informarea despre încălcările 
dreptului Uniunii utilizând același temei 
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2019/1937 („Directiva privind 
avertizorii”);

juridic ca Directiva (UE) 2019/1937 
(„Directiva privind avertizorii”);

Or. fr

Amendamentul 265
Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; 
îndeamnă Comisia să prezinte o propunere 
legislativă care să stabilească garanții 
pentru persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public;

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul „câinilor de pază” publici, 
al actorilor societății civile și al altor 
actori implicați în participarea publicului, 
inclusiv al ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al apărătorilor drepturilor, al 
avertizorilor, al activiștilor și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii; îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere legislativă care să stabilească, 
printre altele, garanții pentru persoanele 
care investighează și informează cu privire 
la aceste chestiuni de interes public sau le 
expun în alt mod, inclusiv măsuri pentru 
a asigura respingerea timpurie a 
proceselor abuzive și a sancționa abuzul, 
în special prin inversarea costurilor 
procedurilor, precum și propuneri de 
reducere la minimum și compensare a 
efectelor SLAPP prin furnizarea gratuită 
de sprijin practic celor care fac obiectul 
proceselor SLAPP; îndeamnă Comisia să 
prezinte și propuneri pentru luarea în 
considerare a motivelor abuzive chiar și 
atunci când nu se respinge procesul sau 
acțiunea;

Or. en

Amendamentul 266
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
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Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
care să stabilească garanții pentru 
persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public;

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile, inclusiv al 
ONG-urilor și al activiștilor, precum și al 
apărătorilor drepturilor omului și ai 
mediului, în prevenirea încălcărilor 
dreptului Uniunii și în asigurarea 
funcționării corespunzătoare a pieței 
interne; îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere legislativă care să stabilească 
garanții pentru persoanele care 
investighează și informează cu privire la 
aceste chestiuni de interes public, inclusiv 
garanții procedurale comune atât 
cauzelor civile, cât și celor penale, precum 
norme privind respingerea timpurie a 
proceselor abuzive împotriva victimelor 
SLAPP sau a membrilor familiilor lor, și 
altor acțiuni înaintate instanțelor 
judecătorești care au scopul de a preveni 
participarea publicului; insistă că astfel 
de norme ar trebui să acopere sancțiunile, 
luarea în considerare a motivelor abuzive 
chiar și atunci când nu se respinge 
procesul sau acțiunea, precum și costurile 
și daunele-interese;

Or. en

Amendamentul 267
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Karen Melchior, Fabienne Keller, Dace 
Melbārde, Yana Toom

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
care să stabilească garanții pentru 
persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public;

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul actorilor care se implică în 
participarea publicului, precum ziariștii, 
cadrele universitare, societatea civilă și 
ONG-urile în prevenirea încălcărilor 
dreptului Uniunii și în asigurarea 
funcționării corespunzătoare a pieței 
interne; îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere legislativă care să stabilească 
garanții pentru persoanele care 
investighează și informează cu privire la 
aceste chestiuni de interes public sau care 
le demască; subliniază că o astfel de 
propunere ar trebui să includă norme 
privind respingerea timpurie a proceselor 
abuzive, împreună cu măsuri de 
descurajare care vizează să descurajeze 
cererile menite să suprime participarea 
publicului, precum sancțiuni civile sau 
amenzi administrative, inclusiv sancțiuni 
care implică inversarea costurilor; 
subliniază că aceste măsuri ar trebui să se 
aplice atât cauzelor SLAPP 
transfrontaliere, cât și celor interne;

Or. en

Amendamentul 268
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
care să stabilească garanții pentru 

13. consideră că este esențial să se 
adopte măsuri legislative care să protejeze 
actorii care se implică în participarea 
publicului sau o facilitează, inclusiv 
„câini de pază” publici, actori ai societății 
civile, ziariști, cadre universitare, ONG-uri 
și alte victime potențiale, în investigarea, 
relatarea sau expunerea în alt mod a 
chestiunilor de interes public, inclusiv a 
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persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni 
de interes public;

încălcărilor dreptului Uniunii sau ale 
legilor naționale, precum și a practicilor 
care pot amenința drepturile și libertățile 
fundamentale, democrația, statul de drept 
sau buna guvernanță, precum și să 
asigure funcționarea corespunzătoare a 
pieței interne; îndeamnă Comisia să 
prezinte o propunere legislativă care să 
stabilească garanții pentru persoanele care 
investighează chestiuni de interes public, 
informează cu privire la acestea sau le 
expun în alt mod;

Or. en

Amendamentul 269
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
care să stabilească garanții pentru 
persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public;

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
care să stabilească garanții pentru 
persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public; solicită statelor membre ca, 
atunci când acționează în acest sens, să 
asigure echilibrul între principiile 
concurente ale libertății de exprimare și 
ale dreptului la protejarea reputației și a 
vieții private, asigurând echitatea 
procedurală și respectarea principiului 
egalității armelor;

Or. en
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Amendamentul 270
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere 
legislativă care să stabilească garanții 
pentru persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni 
de interes public;

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne;

Or. fr

Amendamentul 271
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
care să stabilească garanții pentru 
persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public;

13. consideră că este esențial să se 
adopte norme armonizate la nivelul 
Uniunii, o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne și în 
respectarea pe deplin a drepturilor 
fundamentale; îndeamnă Comisia să 
prezinte o propunere legislativă care să 
stabilească garanții armonizate pentru 
persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public;
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Or. ro

Amendamentul 272
Yana Toom, Karen Melchior

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
care să stabilească garanții pentru 
persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public;

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; subliniază 
că măsurile legislative ar trebui să îi 
protejeze pe toți cei afectați de SLAPP; 
îndeamnă Comisia să prezinte o propunere 
legislativă care să stabilească garanții 
pentru persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public;

Or. en

Amendamentul 273
Axel Voss, Ralf Seekatz, Antonius Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
care să stabilească garanții pentru 
persoanele care investighează și 

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al editorilor, al 
cadrelor universitare, al societății civile și 
al ONG-urilor care se implică în 
protejarea libertății mass-mediei în 
prevenirea încălcărilor dreptului Uniunii și 
astfel în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
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informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public;

care să stabilească garanții pentru 
persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public;

Or. en

Amendamentul 274
Tiemo Wölken, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
care să stabilească garanții pentru 
persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public;

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea, relatarea și 
denunțarea încălcărilor dreptului Uniunii 
și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
care să stabilească garanții, inclusiv 
mecanisme de respingere timpurie, pentru 
persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public;

Or. en

Amendamentul 275
Terry Reintke, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Marie 
Toussaint, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Hilde Vautmans, Cyrus Engerer, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Manon Aubry, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Isabel 
Santos, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
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protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
care să stabilească garanții pentru 
persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public;

protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al apărătorilor drepturilor 
omului și al organizațiilor societății civile, 
inclusiv al ONG-urilor în prevenirea 
încălcărilor dreptului Uniunii și în 
asigurarea funcționării corespunzătoare a 
pieței interne; îndeamnă Comisia să 
prezinte o propunere legislativă care să 
stabilească garanții pentru persoanele care 
investighează și informează cu privire la 
aceste chestiuni de interes public;

Or. en

Amendamentul 276
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
care să stabilească garanții pentru 
persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public;

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al organizațiilor 
mass-media, al cadrelor universitare, al 
societății civile și al ONG-urilor în 
prevenirea încălcărilor dreptului Uniunii și 
în asigurarea funcționării corespunzătoare 
a pieței interne; îndeamnă Comisia să 
prezinte o propunere legislativă care să 
stabilească garanții pentru persoanele care 
investighează și informează cu privire la 
aceste chestiuni de interes public;

Or. en

Amendamentul 277
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
care să stabilească garanții pentru 
persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public;

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al editorilor, al 
cadrelor universitare, al societății civile și 
al ONG-urilor în prevenirea încălcărilor 
dreptului Uniunii și în asigurarea 
funcționării corespunzătoare a pieței 
interne; îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere legislativă care să stabilească 
garanții pentru persoanele care 
investighează și informează cu privire la 
aceste chestiuni de interes public;

Or. en

Amendamentul 278
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor, al cadrelor 
universitare, al societății civile și al ONG-
urilor în prevenirea încălcărilor dreptului 
Uniunii și în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
care să stabilească garanții pentru 
persoanele care investighează și 
informează cu privire la aceste chestiuni de 
interes public;

13. consideră că este esențial să se 
adopte o măsură legislativă care să 
protejeze rolul ziariștilor și al cadrelor 
universitare în prevenirea încălcărilor 
dreptului Uniunii și în asigurarea 
funcționării corespunzătoare a pieței 
interne; îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere legislativă care să stabilească 
garanții pentru persoanele care 
investighează și informează cu privire la 
aceste chestiuni de interes public;

Or. en

Amendamentul 279
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că armonizarea 
anumitor aspecte procedurale, precum 
procedura pentru asigurarea respingerii 
timpurii a cauzelor abuzive, efectele unei 
hotărâri de respingere și aplicarea 
sancțiunilor, ar putea să fie benefică 
pentru a crește protecția pentru victimele 
SLAPP; invită Comisia să exploreze 
această posibilitate și să asigure că 
garanțiile, inclusiv garanțiile procedurale, 
nu se aplică numai cauzelor SLAPP 
transfrontaliere, ci și celor interne;

Or. en

Amendamentul 280
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. reamintește că definiția statului de 
drept presupune că normele sunt 
obligatorii pentru cei care le instituie și 
că, prin urmare, protejarea libertății de 
exprimare trebuie să se aplice și la nivelul 
instituțiilor europene, iar organele 
Uniunii nu trebuie să recurgă la acțiuni 
în justiție sau la amenințarea cu acestea 
pentru a reduce la tăcere vocile contrare 
politicilor și practicilor lor;

Or. fr

Amendamentul 281
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție



AM\1236346RO.docx 169/202 PE695.299v01-00

RO

Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită statele membre să includă 
norme privind respingerea timpurile a 
proceselor abuzive și a altor acțiuni 
înaintate instanței judecătorești, care au 
scopul de a preveni participarea 
publicului; subliniază că modalitățile de 
solicitare a unei respingeri timpurii ar 
trebui să fie favorabile celor vizați de 
SLAPP (constrângeri legate de timp, 
nivelul probatoriu etc.);

Or. en

Amendamentul 282
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că o astfel de legislație 
ar trebui să includă, de asemenea, 
interzicerea percheziționării jurnaliștilor 
din motive legate de activitatea lor și să 
protejeze pe deplin secretul profesional al 
jurnaliștilor în ceea ce privește sursele de 
știri, chiar și atunci când divulgarea 
surselor este solicitată în mod indirect;

Or. it

Amendamentul 283
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. consideră că normele de protecție 
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generale ar trebui să includă garanții 
juridice anti-repetare, inclusiv 
împiedicarea inițiatorilor SLAPP de a 
înainta alte acțiuni legate de aceleași 
fapte, și luarea în considerare în mod 
corespunzător, atunci când se examinează 
acuzații noi referitoare la SLAPP (chiar și 
pentru fapte diferite și împotriva unor 
părți diferite), a faptului că o parte a 
inițiat SLAPP anterior;

Or. en

Amendamentul 284
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. consideră că este important ca o 
astfel de măsură legislativă să includă, în 
caz de condamnare, și dispoziții privind 
protejarea bunurilor imobile ale 
jurnalistului în scopul protejării 
intereselor familiei sale;

Or. it

Amendamentul 285
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. subliniază că, atunci când o 
instanță judecătorească identifică în mod 
formal existența unei SLAPP, inițiatorul 
ar trebui să facă obiectul unor sancțiuni 
adecvate, iar victimele ar trebui să 
primească o compensare adecvată pentru 
prejudiciile suferite (economice, 
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psihologice, aduse reputației sau de altă 
natură);

Or. en

Amendamentul 286
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Subtitlul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Justiția civilă Drepturile reclamanților, obligațiile 
instanțelor judecătorești și dreptul 
internațional privat

Or. en

Amendamentul 287
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Justiția civilă Justiția civilă și dreptul internațional 
privat

Or. en

Amendamentul 288
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să prezinte o 14. îndeamnă Comisia să prezinte o 
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propunere de măsură care să dezvolte 
cooperarea judiciară în materie civilă, 
astfel încât să abordeze cauzele SLAPP 
transfrontaliere, prevăzând norme privind 
respingerea proceselor abuzive și a altor 
acțiuni în instanță care au scopul de a 
împiedica participarea publicului, care ar 
trebui să includă sancțiuni, luarea în 
considerare a motivelor abuzive, chiar 
dacă procesul sau acțiunea nu este 
respinsă, costuri și daune; invită, de 
asemenea, Comisia să abordeze chestiunile 
care conduc la căutarea instanței celei mai 
favorabile și la turismul de calomnie în 
cadrul unei viitoare reexaminări a 
Regulamentelor Bruxelles I și Roma II;

propunere de măsură care să dezvolte 
cooperarea judiciară în materie civilă, 
astfel încât să abordeze cauzele SLAPP 
transfrontaliere și invită, de asemenea, 
Comisia să abordeze chestiunile care 
conduc la căutarea instanței celei mai 
favorabile și la turismul de calomnie în 
cadrul unei viitoare reexaminări a 
Regulamentelor Bruxelles I și Roma II;

Or. en

Amendamentul 289
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsură care să dezvolte 
cooperarea judiciară în materie civilă, 
astfel încât să abordeze cauzele SLAPP 
transfrontaliere, prevăzând norme privind 
respingerea proceselor abuzive și a altor 
acțiuni în instanță care au scopul de a 
împiedica participarea publicului, care ar 
trebui să includă sancțiuni, luarea în 
considerare a motivelor abuzive, chiar 
dacă procesul sau acțiunea nu este 
respinsă, costuri și daune; invită, de 
asemenea, Comisia să abordeze 
chestiunile care conduc la căutarea 
instanței celei mai favorabile și la turismul 
de calomnie în cadrul unei viitoare 
reexaminări a Regulamentelor Bruxelles I 
și Roma II;

14. invită Comisia să abordeze 
chestiunile care conduc la căutarea 
instanței celei mai favorabile și la turismul 
de calomnie în cadrul unei viitoare 
reexaminări a Regulamentelor Bruxelles I 
și Roma II; invită, în plus, Comisia să 
realizeze un exercițiu de sensibilizare în 
rândul judecătorilor și al procurorilor din 
întreaga UE în ceea ce privește SLAPP, 
care să includă informații despre 
necesitatea respingerii timpurii a unor 
astfel de procese, precum și despre 
punerea în aplicare în mod adecvat a 
jurisprudenței Curții Europene a 
Drepturilor Omului cu privire la 
defăimare;

Or. en
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Amendamentul 290
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsură care să dezvolte 
cooperarea judiciară în materie civilă, 
astfel încât să abordeze cauzele SLAPP 
transfrontaliere, prevăzând norme privind 
respingerea proceselor abuzive și a altor 
acțiuni în instanță care au scopul de a 
împiedica participarea publicului, care ar 
trebui să includă sancțiuni, luarea în 
considerare a motivelor abuzive, chiar 
dacă procesul sau acțiunea nu este 
respinsă, costuri și daune; invită, de 
asemenea, Comisia să abordeze chestiunile 
care conduc la căutarea instanței celei mai 
favorabile și la turismul de calomnie în 
cadrul unei viitoare reexaminări a 
Regulamentelor Bruxelles I și Roma II;

14. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsură care să dezvolte 
cooperarea judiciară în materie civilă, 
astfel încât să abordeze cauzele SLAPP 
transfrontaliere, prevăzând norme 
armonizate privind SLAPP care provin 
din cereri de drept civil; invită, de 
asemenea, Comisia să abordeze chestiunile 
care conduc la căutarea instanței celei mai 
favorabile și la turismul de calomnie în 
cadrul unei viitoare reexaminări a 
Regulamentelor Bruxelles Ia și Roma II, 
cu sprijinul practicienilor din domeniul 
judiciar, precum Conferința de la Haga 
de Drept Internațional Privat;

Or. en

Amendamentul 291
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Yana Toom, Karen Melchior, Fabienne 
Keller, Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsură care să dezvolte 
cooperarea judiciară în materie civilă, 
astfel încât să abordeze cauzele SLAPP 
transfrontaliere, prevăzând norme privind 

14. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsură care să dezvolte 
cooperarea judiciară în materie civilă, 
astfel încât să abordeze cauzele SLAPP 
transfrontaliere, prevăzând norme privind 
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respingerea proceselor abuzive și a altor 
acțiuni în instanță care au scopul de a 
împiedica participarea publicului, care ar 
trebui să includă sancțiuni, luarea în 
considerare a motivelor abuzive, chiar dacă 
procesul sau acțiunea nu este respinsă, 
costuri și daune; invită, de asemenea, 
Comisia să abordeze chestiunile care 
conduc la căutarea instanței celei mai 
favorabile și la turismul de calomnie în 
cadrul unei viitoare reexaminări a 
Regulamentelor Bruxelles I și Roma II;

respingerea timpurie a proceselor abuzive 
și a altor acțiuni în instanță care au scopul 
de a împiedica participarea publicului, care 
ar trebui să includă sancțiuni disuasive 
care implică schimbarea costurilor, luarea 
în considerare a motivelor abuzive, chiar 
dacă procesul sau acțiunea nu este respinsă, 
costuri și daune; invită, de asemenea, 
Comisia să abordeze chestiunile care 
conduc la căutarea instanței celei mai 
favorabile și la turismul de calomnie în 
cadrul unei viitoare reexaminări a 
Regulamentelor Bruxelles Ia și Roma II;

Or. en

Amendamentul 292
Axel Voss, Ralf Seekatz, Antonius Manders, Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsură care să dezvolte 
cooperarea judiciară în materie civilă, 
astfel încât să abordeze cauzele SLAPP 
transfrontaliere, prevăzând norme privind 
respingerea proceselor abuzive și a altor 
acțiuni în instanță care au scopul de a 
împiedica participarea publicului, care ar 
trebui să includă sancțiuni, luarea în 
considerare a motivelor abuzive, chiar dacă 
procesul sau acțiunea nu este respinsă, 
costuri și daune; invită, de asemenea, 
Comisia să abordeze chestiunile care 
conduc la căutarea instanței celei mai 
favorabile și la turismul de calomnie în 
cadrul unei viitoare reexaminări a 
Regulamentelor Bruxelles I și Roma II;

14. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsură care să dezvolte 
cooperarea judiciară în materie civilă, 
astfel încât să abordeze cauzele SLAPP 
transfrontaliere, prevăzând norme privind 
respingerea proceselor abuzive și a altor 
acțiuni în instanță care au scopul clar de a 
împiedica participarea publicului, care ar 
trebui să includă sancțiuni, luarea în 
considerare a motivelor abuzive, chiar dacă 
procesul sau acțiunea nu este respinsă, 
costuri și daune; invită, de asemenea, 
Comisia să abordeze chestiunile care 
conduc la căutarea instanței celei mai 
favorabile și la turismul de calomnie în 
cadrul unei viitoare reexaminări a 
Regulamentelor Bruxelles I și Roma II;

Or. en

Amendamentul 293
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Tiemo Wölken, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsură care să dezvolte 
cooperarea judiciară în materie civilă, 
astfel încât să abordeze cauzele SLAPP 
transfrontaliere, prevăzând norme privind 
respingerea proceselor abuzive și a altor 
acțiuni în instanță care au scopul de a 
împiedica participarea publicului, care ar 
trebui să includă sancțiuni, luarea în 
considerare a motivelor abuzive, chiar dacă 
procesul sau acțiunea nu este respinsă, 
costuri și daune; invită, de asemenea, 
Comisia să abordeze chestiunile care 
conduc la căutarea instanței celei mai 
favorabile și la turismul de calomnie în 
cadrul unei viitoare reexaminări a 
Regulamentelor Bruxelles I și Roma II;

14. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 294
Roberta Metsola, Tiemo Wölken

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsură care să dezvolte 
cooperarea judiciară în materie civilă, 
astfel încât să abordeze cauzele SLAPP 
transfrontaliere, prevăzând norme privind 
respingerea proceselor abuzive și a altor 
acțiuni în instanță care au scopul de a 
împiedica participarea publicului, care ar 
trebui să includă sancțiuni, luarea în 
considerare a motivelor abuzive, chiar dacă 
procesul sau acțiunea nu este respinsă, 
costuri și daune; invită, de asemenea, 

14. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsură care să dezvolte 
cooperarea judiciară în materie civilă, 
astfel încât să abordeze cauzele SLAPP, 
prevăzând norme privind respingerea 
proceselor abuzive și a altor acțiuni în 
instanță care au scopul de a împiedica 
participarea publicului, care ar trebui să 
includă sancțiuni, luarea în considerare a 
motivelor abuzive, chiar dacă procesul sau 
acțiunea nu este respinsă, costuri și daune; 
invită, de asemenea, Comisia să abordeze 
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Comisia să abordeze chestiunile care 
conduc la căutarea instanței celei mai 
favorabile și la turismul de calomnie în 
cadrul unei viitoare reexaminări a 
Regulamentelor Bruxelles I și Roma II;

chestiunile care conduc la căutarea 
instanței celei mai favorabile și la turismul 
de calomnie în cadrul unei viitoare 
reexaminări a Regulamentelor Bruxelles I 
și Roma II;

Or. en

Amendamentul 295
Tiemo Wölken, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că orice revizuire a 
normelor relevante ale Regulamentului 
Bruxelles I ar trebui să se reflecte în mod 
corespunzător într-o revizuire echivalentă 
a Convenției de la Lugano, pentru a 
asigura o aplicare coerentă a normelor 
internaționale privind jurisdicția în 
materie civilă și comercială în afara 
Uniunii și acolo unde sunt vizați cetățeni 
ai Uniunii;

Or. en

Amendamentul 296
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că motivele abuzive ar 
trebui luate în considerare chiar dacă nu 
se respinge procesul sau acțiunea, 
inclusiv inversând sarcina probei, alocând 
reclamantului costurile juridice cu 
procedurile și acordând sprijin juridic și 
financiar pârâtului;
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Or. en

Amendamentul 297
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsuri care să asigure că 
defăimarea și calomnia, care constituie 
infracțiuni penale în majoritatea statelor 
membre, nu pot fi utilizate pentru SLAPP, 
inclusiv prin urmărirea penală privată; 
subliniază solicitările Consiliului Europei 
și ale OSCE privind dezincriminarea 
defăimării; invită Comisia să abordeze într-
o propunere legislativă problema gravității 
amenințărilor reprezentate de SLAPP; ia 
act de faptul că pârâții se confruntă adesea 
cu acuzații penale și, în același timp, sunt 
acționați în justiție pentru răspunderea 
civilă care ar decurge din același 
comportament;

15. îndeamnă Comisia să abordeze 
gravitatea SLAPP introduse prin 
proceduri penale, invitând statele membre 
să adopte măsuri care să asigure că 
defăimarea și calomnia, care constituie 
infracțiuni penale în majoritatea statelor 
membre, nu pot fi utilizate pentru SLAPP, 
inclusiv prin urmărirea penală privată, 
precum și să răspundă la solicitările 
Consiliului Europei și ale OSCE privind 
dezincriminarea defăimării; invită Comisia 
să abordeze într-o propunere legislativă 
problema gravității amenințărilor 
reprezentate de SLAPP; ia act de faptul că 
pârâții se confruntă adesea cu acuzații 
penale și, în același timp, sunt acționați în 
justiție pentru răspunderea civilă care ar 
decurge din același comportament; invită, 
de asemenea, Comisia să exploreze 
posibilitatea de a introduce garanții 
procedurale armonizate împotriva SLAPP 
combinate respective;

Or. en

Amendamentul 298
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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15. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsuri care să asigure că 
defăimarea și calomnia, care constituie 
infracțiuni penale în majoritatea statelor 
membre, nu pot fi utilizate pentru SLAPP, 
inclusiv prin urmărirea penală privată; 
subliniază solicitările Consiliului Europei 
și ale OSCE privind dezincriminarea 
defăimării; invită Comisia să abordeze 
într-o propunere legislativă problema 
gravității amenințărilor reprezentate de 
SLAPP; ia act de faptul că pârâții se 
confruntă adesea cu acuzații penale și, în 
același timp, sunt acționați în justiție pentru 
răspunderea civilă care ar decurge din 
același comportament;

15. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere pentru a aborda gravitatea 
SLAPP introduse prin proceduri penale, 
invitând statele membre să adopte măsuri 
care să asigure că defăimarea și calomnia, 
care constituie infracțiuni penale în 
majoritatea statelor membre, nu pot fi 
utilizate pentru SLAPP, inclusiv prin 
urmărirea penală privată; subliniază 
solicitările Consiliului Europei și ale OSCE 
privind dezincriminarea defăimării și invită 
Comisia să răspundă la ele; ia act de faptul 
că pârâții se confruntă adesea cu acuzații 
penale și, în același timp, sunt acționați în 
justiție pentru răspunderea civilă care ar 
decurge din același comportament și invită 
Comisia să exploreze posibilitatea de a 
introduce garanții procedurale 
armonizate împotriva SLAPP combinate 
respective;

Or. en

Amendamentul 299
Roberta Metsola, Tiemo Wölken

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsuri care să asigure că 
defăimarea și calomnia, care constituie 
infracțiuni penale în majoritatea statelor 
membre, nu pot fi utilizate pentru SLAPP, 
inclusiv prin urmărirea penală privată; 
subliniază solicitările Consiliului Europei 
și ale OSCE privind dezincriminarea 
defăimării; invită Comisia să abordeze într-
o propunere legislativă problema gravității 
amenințărilor reprezentate de SLAPP; ia 
act de faptul că pârâții se confruntă adesea 
cu acuzații penale și, în același timp, sunt 
acționați în justiție pentru răspunderea 
civilă care ar decurge din același 

15. îndeamnă Comisia să abordeze 
gravitatea SLAPP introduse prin 
proceduri penale, asigurând că defăimarea 
și calomnia, care constituie infracțiuni 
penale în majoritatea statelor membre, nu 
pot fi utilizate pentru SLAPP, inclusiv prin 
urmărirea penală privată; subliniază 
solicitările Consiliului Europei și ale OSCE 
privind dezincriminarea defăimării; invită 
Comisia să abordeze într-o propunere 
legislativă problema gravității 
amenințărilor reprezentate de SLAPP; ia 
act de faptul că pârâții se confruntă adesea 
cu acuzații penale și, în același timp, sunt 
acționați în justiție pentru răspunderea 
civilă care ar decurge din același 
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comportament; comportament și invită Comisia să 
introducă garanții procedurale 
armonizate împotriva SLAPP combinate 
respective;

Or. en

Amendamentul 300
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsuri care să asigure că 
defăimarea și calomnia, care constituie 
infracțiuni penale în majoritatea statelor 
membre, nu pot fi utilizate pentru SLAPP, 
inclusiv prin urmărirea penală privată; 
subliniază solicitările Consiliului Europei 
și ale OSCE privind dezincriminarea 
defăimării; invită Comisia să abordeze 
într-o propunere legislativă problema 
gravității amenințărilor reprezentate de 
SLAPP; ia act de faptul că pârâții se 
confruntă adesea cu acuzații penale și, în 
același timp, sunt acționați în justiție pentru 
răspunderea civilă care ar decurge din 
același comportament;

15. îndeamnă Comisia să abordeze 
gravitatea SLAPP introduse prin 
proceduri penale, invitând statele membre 
să adopte măsuri care să asigure că 
defăimarea și calomnia, care constituie 
infracțiuni penale în majoritatea statelor 
membre, nu pot fi utilizate pentru SLAPP, 
inclusiv prin urmărirea penală privată, 
precum și să răspundă la solicitările 
Consiliului Europei și ale OSCE privind 
dezincriminarea defăimării; ia act de faptul 
că pârâții se confruntă adesea cu acuzații 
penale și, în același timp, sunt acționați în 
justiție pentru răspunderea civilă care ar 
decurge din același comportament și invită 
Comisia să exploreze posibilitatea de a 
introduce garanții procedurale 
armonizate împotriva SLAPP combinate 
respective;

Or. en

Amendamentul 301
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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15. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsuri care să asigure că 
defăimarea și calomnia, care constituie 
infracțiuni penale în majoritatea statelor 
membre, nu pot fi utilizate pentru SLAPP, 
inclusiv prin urmărirea penală privată; 
subliniază solicitările Consiliului Europei 
și ale OSCE privind dezincriminarea 
defăimării; invită Comisia să abordeze 
într-o propunere legislativă problema 
gravității amenințărilor reprezentate de 
SLAPP; ia act de faptul că pârâții se 
confruntă adesea cu acuzații penale și, în 
același timp, sunt acționați în justiție pentru 
răspunderea civilă care ar decurge din 
același comportament;

15. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsuri cu cerințe clare în 
temeiul cărora defăimarea și calomnia, 
care constituie infracțiuni penale în 
majoritatea statelor membre, să nu poată fi 
considerate ca fiind utilizate pentru 
SLAPP, inclusiv prin urmărirea penală 
privată; invită Comisia să abordeze într-o 
propunere legislativă problema gravității 
amenințărilor reprezentate de SLAPP; ia 
act de faptul că pârâții se confruntă adesea 
cu acuzații penale și, în același timp, sunt 
acționați în justiție pentru răspunderea 
civilă care ar decurge din același 
comportament;

Or. en

Amendamentul 302
Axel Voss, Ralf Seekatz, Antonius Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsuri care să asigure că 
defăimarea și calomnia, care constituie 
infracțiuni penale în majoritatea statelor 
membre, nu pot fi utilizate pentru SLAPP, 
inclusiv prin urmărirea penală privată; 
subliniază solicitările Consiliului Europei 
și ale OSCE privind dezincriminarea 
defăimării; invită Comisia să abordeze într-
o propunere legislativă problema gravității 
amenințărilor reprezentate de SLAPP; ia 
act de faptul că pârâții se confruntă adesea 
cu acuzații penale și, în același timp, sunt 
acționați în justiție pentru răspunderea 
civilă care ar decurge din același 
comportament;

15. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsuri care să asigure că 
defăimarea și calomnia, care constituie 
infracțiuni penale în majoritatea statelor 
membre, nu pot fi utilizate pentru SLAPP, 
inclusiv prin urmărirea penală privată; 
subliniază solicitările Consiliului Europei 
și ale OSCE privind dezincriminarea 
defăimării; invită Comisia să abordeze într-
o propunere legislativă problema 
amenințărilor reale, prezente și suficient 
de grave reprezentate de SLAPP; ia act de 
faptul că pârâții se confruntă adesea cu 
acuzații penale și, în același timp, sunt 
acționați în justiție pentru răspunderea 
civilă care ar decurge din același 
comportament;

Or. en
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Amendamentul 303
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsuri care să asigure că 
defăimarea și calomnia, care constituie 
infracțiuni penale în majoritatea statelor 
membre, nu pot fi utilizate pentru SLAPP, 
inclusiv prin urmărirea penală privată; 
subliniază solicitările Consiliului Europei 
și ale OSCE privind dezincriminarea 
defăimării; invită Comisia să abordeze într-
o propunere legislativă problema gravității 
amenințărilor reprezentate de SLAPP; ia 
act de faptul că pârâții se confruntă adesea 
cu acuzații penale și, în același timp, sunt 
acționați în justiție pentru răspunderea 
civilă care ar decurge din același 
comportament;

15. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere de măsuri care să asigure că 
defăimarea și calomnia, care constituie 
infracțiuni penale în majoritatea statelor 
membre, nu pot fi utilizate pentru SLAPP 
prin urmărirea penală publică sau privată; 
se alătură solicitărilor Consiliului Europei 
și ale OSCE privind dezincriminarea 
defăimării; invită Comisia să abordeze într-
o propunere legislativă problema gravității 
amenințărilor reprezentate de SLAPP; ia 
act de faptul că pârâții se confruntă adesea 
cu acuzații penale și, în același timp, sunt 
acționați în justiție pentru răspunderea 
civilă care ar decurge din același 
comportament;

Or. en

Amendamentul 304
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. reamintește că, în temeiul 
articolului 47 din Cartă, conceptul de 
egalitate a armelor între părțile din 
procedurile penale este inerent dreptului 
la un proces echitabil și se află în centrul 
acestuia; este îngrijorat că dezechilibrul 
de putere și de resurse între părțile din 
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cauzele SLAPP subminează egalitatea 
armelor și, prin urmare, dreptul la un 
proces echitabil;

Or. en

Amendamentul 305
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. își exprimă îngrijorarea că SLAPP 
introduse prin proceduri penale au adesea 
un impact mare asupra victimelor și 
familiilor lor;

Or. en

Amendamentul 306
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Interesul legitim al reclamanților Asigurarea echilibrului/egalității armelor 
între părți

Or. en

Amendamentul 307
Axel Voss, Ralf Seekatz, Antonius Manders, Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. declară că protecția drepturilor 
legitime care decurg din dreptul Uniunii 
trebuie să fie asigurată de instanțele 
statelor membre și nu poate fi pusă în 
pericol, inclusiv drepturile care sunt 
invocate în mod obișnuit în procese 
abuzive; susține, în același timp și fără a 
aduce atingere acestei protecții, că este 
necesar să se împiedice orice utilizare 
abuzivă a acestor drepturi într-un mod 
vădit contrar intenției legiuitorilor atunci 
când le conferă persoanelor fizice sau 
juridice; consideră că împiedicarea unor 
astfel de abuzuri este, de asemenea, 
necesară pentru aplicarea corectă și 
uniformă a dreptului Uniunii, protejând 
astfel eficacitatea acestuia;

16. declară că protecția drepturilor 
legitime care decurg din dreptul Uniunii 
trebuie să fie asigurată de instanțele 
statelor membre și nu poate fi pusă în 
pericol, inclusiv drepturile care sunt 
invocate în mod obișnuit în procese 
abuzive; subliniază, prin urmare, că 
măsurile de combatere a SLAPP nu ar 
trebui să aducă atingere acțiunilor 
legitime în fața instanțelor judecătorești și 
dreptului reclamanților la acces la 
justiție; susține, în același timp că este 
necesar să se împiedice orice utilizare 
abuzivă a drepturilor într-un mod vădit 
contrar intenției legiuitorilor atunci când le 
conferă persoanelor fizice sau juridice; 
consideră că, în acest scop, sunt necesare 
garanții nu numai pentru a proteja 
victimele SLAPP, ci și pentru a preveni și 
a sancționa abuzarea de garanțiile 
furnizate împotriva SLAPP și/sau 
utilizarea greșită a garanțiilor respective; 
observă că împiedicarea unor astfel de 
abuzuri este, de asemenea, necesară pentru 
aplicarea corectă și uniformă a dreptului 
Uniunii, protejând astfel eficacitatea 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 308
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. declară că protecția drepturilor 
legitime care decurg din dreptul Uniunii 
trebuie să fie asigurată de instanțele 
statelor membre și nu poate fi pusă în 

16. declară că dreptul la accesul la 
justiție, dreptul la un proces echitabil și 
dreptul de a avea acces la o reprezentare 
juridică de calitate și publică, precum și la 
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pericol, inclusiv drepturile care sunt 
invocate în mod obișnuit în procese 
abuzive; susține, în același timp și fără a 
aduce atingere acestei protecții, că este 
necesar să se împiedice orice utilizare 
abuzivă a acestor drepturi într-un mod 
vădit contrar intenției legiuitorilor atunci 
când le conferă persoanelor fizice sau 
juridice; consideră că împiedicarea unor 
astfel de abuzuri este, de asemenea, 
necesară pentru aplicarea corectă și 
uniformă a dreptului Uniunii, protejând 
astfel eficacitatea acestuia;

informații și la documentație într-o limbă 
pe care victima o înțelege trebuie să fie 
asigurate de instanțele statelor membre și 
nu pot fi puse în pericol; susține că este 
necesar să se împiedice orice utilizare 
abuzivă a sistemelor de justiție și să se 
asigure independența judiciară pentru a 
garanta dreptul la un proces echitabil; 
consideră că împiedicarea unor astfel de 
abuzuri este, de asemenea, necesară pentru 
aplicarea corectă și uniformă a dreptului 
Uniunii, protejând astfel eficacitatea 
acestuia; recomandă ca testele de 
proporționalitate să fie efectuate de 
instanțele judecătorești pentru a asigura 
respingerea timpurie a cauzelor SLAPP; 
consideră totuși că măsurile precum 
acțiunea corectivă care constă în 
respingerea timpurie a cauzelor SLAPP 
nu ar trebui să fie stabilite în așa fel încât 
să priveze reclamantul de posibilitatea de 
a-și formula cererea;

Or. en

Amendamentul 309
Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. declară că protecția drepturilor 
legitime care decurg din dreptul Uniunii 
trebuie să fie asigurată de instanțele 
statelor membre și nu poate fi pusă în 
pericol, inclusiv drepturile care sunt 
invocate în mod obișnuit în procese 
abuzive; susține, în același timp și fără a 
aduce atingere acestei protecții, că este 
necesar să se împiedice orice utilizare 
abuzivă a acestor drepturi într-un mod 
vădit contrar intenției legiuitorilor atunci 
când le conferă persoanelor fizice sau 
juridice; consideră că împiedicarea unor 
astfel de abuzuri este, de asemenea, 

16. consideră, fără a aduce atingere 
protecției drepturilor reclamanților, că 
este necesar să se împiedice orice utilizare 
abuzivă a acestor drepturi într-un mod 
vădit contrar intenției legiuitorilor atunci 
când le conferă persoanelor fizice sau 
juridice; consideră că împiedicarea unor 
astfel de abuzuri este, de asemenea, 
necesară pentru aplicarea corectă și 
uniformă a dreptului Uniunii, protejând 
astfel eficacitatea acestuia;
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necesară pentru aplicarea corectă și 
uniformă a dreptului Uniunii, protejând 
astfel eficacitatea acestuia;

Or. en

Amendamentul 310
Antonius Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. declară că protecția drepturilor 
legitime care decurg din dreptul Uniunii 
trebuie să fie asigurată de instanțele 
statelor membre și nu poate fi pusă în 
pericol, inclusiv drepturile care sunt 
invocate în mod obișnuit în procese 
abuzive; susține, în același timp și fără a 
aduce atingere acestei protecții, că este 
necesar să se împiedice orice utilizare 
abuzivă a acestor drepturi într-un mod 
vădit contrar intenției legiuitorilor atunci 
când le conferă persoanelor fizice sau 
juridice; consideră că împiedicarea unor 
astfel de abuzuri este, de asemenea, 
necesară pentru aplicarea corectă și 
uniformă a dreptului Uniunii, protejând 
astfel eficacitatea acestuia;

16. declară că un proces corespunzător 
și expeditiv și protecția drepturilor legitime 
care decurg din dreptul Uniunii trebuie să 
fie asigurată de instanțele statelor membre, 
inclusiv prin introducerea unei verificări 
obligatorii a SLAPP la cererea uneia 
dintre părți înainte de audierea cauzei, și 
nu poate fi pusă în pericol, inclusiv 
drepturile care sunt invocate în mod 
obișnuit în procese abuzive; susține, în 
același timp și fără a aduce atingere acestei 
protecții, că este necesar să se împiedice 
orice utilizare abuzivă a acestor drepturi 
într-un mod vădit contrar intenției 
legiuitorilor atunci când le conferă 
persoanelor fizice sau juridice; consideră 
că împiedicarea unor astfel de abuzuri este, 
de asemenea, necesară pentru aplicarea 
corectă și uniformă a dreptului Uniunii, 
protejând astfel eficacitatea acestuia;

Or. en

Amendamentul 311
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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16. declară că protecția drepturilor 
legitime care decurg din dreptul Uniunii 
trebuie să fie asigurată de instanțele 
statelor membre și nu poate fi pusă în 
pericol, inclusiv drepturile care sunt 
invocate în mod obișnuit în procese 
abuzive; susține, în același timp și fără a 
aduce atingere acestei protecții, că este 
necesar să se împiedice orice utilizare 
abuzivă a acestor drepturi într-un mod 
vădit contrar intenției legiuitorilor atunci 
când le conferă persoanelor fizice sau 
juridice; consideră că împiedicarea unor 
astfel de abuzuri este, de asemenea, 
necesară pentru aplicarea corectă și 
uniformă a dreptului Uniunii, protejând 
astfel eficacitatea acestuia;

16. declară că protecția drepturilor 
legitime care decurg din dreptul Uniunii 
trebuie să fie asigurată de instanțele 
statelor membre; susține, în același timp și 
fără a aduce atingere acestei protecții, că 
este necesar să se împiedice orice utilizare 
abuzivă a acestor drepturi într-un mod 
vădit contrar intenției legiuitorilor atunci 
când le conferă persoanelor fizice sau 
juridice; consideră că împiedicarea unor 
astfel de abuzuri este, de asemenea, 
necesară pentru aplicarea corectă și 
uniformă a dreptului Uniunii, protejând 
astfel eficacitatea acestuia; observă totuși 
că este necesar să se găsească un 
echilibru pentru a nu priva cetățenii de 
dreptul lor de a introduce acțiuni în 
instanță și de a solicita protejarea 
drepturilor lor împotriva cererilor false și 
a defăimării persoanei lor;

Or. en

Amendamentul 312
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. declară că protecția drepturilor 
legitime care decurg din dreptul Uniunii 
trebuie să fie asigurată de instanțele 
statelor membre și nu poate fi pusă în 
pericol, inclusiv drepturile care sunt 
invocate în mod obișnuit în procese 
abuzive; susține, în același timp și fără a 
aduce atingere acestei protecții, că este 
necesar să se împiedice orice utilizare 
abuzivă a acestor drepturi într-un mod 
vădit contrar intenției legiuitorilor atunci 
când le conferă persoanelor fizice sau 
juridice; consideră că împiedicarea unor 
astfel de abuzuri este, de asemenea, 
necesară pentru aplicarea corectă și 
uniformă a dreptului Uniunii, protejând 

16. declară că protecția drepturilor 
legitime care decurg din dreptul Uniunii, 
precum dreptul la protejarea propriei 
reputații, trebuie să fie asigurată de 
instanțele statelor membre și nu poate fi 
pusă în pericol; susține, în același timp și 
fără a aduce atingere acestei protecții, că 
este necesar să se împiedice orice utilizare 
abuzivă a acestor drepturi într-un mod 
vădit contrar intenției legiuitorilor atunci 
când le conferă persoanelor fizice sau 
juridice; consideră că împiedicarea unor 
astfel de abuzuri este, de asemenea, 
necesară pentru aplicarea corectă și 
uniformă a dreptului Uniunii, protejând 
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astfel eficacitatea acestuia; astfel eficacitatea acestuia;

Or. en

Amendamentul 313
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. reamintește că reclamanții SLAPP 
sunt adesea societăți sau persoane fizice 
influente, inclusiv autorități publice, care 
urmăresc să își protejeze interesele prin 
reducerea la tăcere a vocilor critice; 
subliniază că interesele reclamantului nu 
pot fi considerate legitime în cazul în care 
sunt considerate chestiuni de interes 
public; subliniază rolul deosebit de 
important al „câinilor de pază” publici în 
protejarea interesului public și în 
promovarea unei culturi a asumării 
publice a răspunderii și a integrității și 
reamintește că printre funcțiile lor 
principale se numără tragerea la 
răspundere a puterii, denunțarea faptelor 
ilegale și informarea cu privire la 
chestiuni de interes public;

Or. en

Amendamentul 314
Clare Daly, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16 a. subliniază că în cazul în care 
există motive pentru a considera că 
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cererea este un proces abuziv împotriva 
participării publicului, pârâtul ar trebui 
să aibă posibilitatea de a depune o cerere 
de respingere chiar la începerea 
procedurilor;

Or. en

Amendamentul 315
Tiemo Wölken, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază necesitatea urgentă a 
unui fond solid pentru sprijinirea 
victimelor SLAPP; subliniază că este 
important ca victimele și potențialele 
victime ale SLAPP să dispună de 
informații simple și accesibile cu privire la 
acest tip de cauze, asistență juridică și 
sprijin;

17. subliniază necesitatea urgentă a 
unui fond solid pentru sprijinirea 
victimelor SLAPP și a organizațiilor care 
le sprijină, în măsura în care fondurile 
sunt utilizate în mod direct pentru a 
sprijini cheltuielile juridice sau pentru a 
furniza asistență juridică și sprijin 
psihologic; subliniază că este important ca 
victimele și potențialele victime ale SLAPP 
să dispună de informații simple și 
accesibile cu privire la acest tip de cauze, 
asistență juridică și sprijin, inclusiv sprijin 
psihologic pentru victime și membrii 
familiilor lor;

Or. en

Amendamentul 316
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază necesitatea urgentă a 
unui fond solid pentru sprijinirea 

17. subliniază necesitatea urgentă a 
unui fond solid pentru sprijinirea 
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victimelor SLAPP; subliniază că este 
important ca victimele și potențialele 
victime ale SLAPP să dispună de 
informații simple și accesibile cu privire la 
acest tip de cauze, asistență juridică și 
sprijin;

financiară a tuturor victimelor SLAPP, 
inclusiv în cazurile în care SLAPP sau 
amenințarea cu SLAPP provine de la 
reclamanți stabiliți într-o țară terță; 
subliniază că este important ca victimele și 
potențialele victime ale SLAPP și familiile 
lor să dispună de informații simple și 
accesibile, precum și de sensibilizare cu 
privire la aceste tipuri de cauze, asistență 
juridică și sprijin moral, atât în cadrul 
procesului judiciar, cât și în afara 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 317
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază necesitatea urgentă a 
unui fond solid pentru sprijinirea 
victimelor SLAPP; subliniază că este 
important ca victimele și potențialele 
victime ale SLAPP să dispună de 
informații simple și accesibile cu privire la 
acest tip de cauze, asistență juridică și 
sprijin;

17. subliniază că este important ca 
victimele și potențialele victime ale SLAPP 
să dispună de informații simple și 
accesibile cu privire la acest tip de cauze, 
asistență juridică și sprijin;

Or. fr

Amendamentul 318
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Karen Melchior, Fabienne Keller, Dace 
Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază necesitatea urgentă a 17. subliniază necesitatea urgentă a 
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unui fond solid pentru sprijinirea 
victimelor SLAPP; subliniază că este 
important ca victimele și potențialele 
victime ale SLAPP să dispună de 
informații simple și accesibile cu privire la 
acest tip de cauze, asistență juridică și 
sprijin;

unui fond solid pentru sprijinirea 
victimelor SLAPP; subliniază că este 
important ca victimele și potențialele 
victime ale SLAPP să dispună de 
informații simple și accesibile cu privire la 
acest tip de cauze, asistență juridică și 
sprijin, inclusiv sprijin psihologic pentru 
victime și membrii familiilor lor;

Or. en

Amendamentul 319
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază necesitatea urgentă a 
unui fond solid pentru sprijinirea 
victimelor SLAPP; subliniază că este 
important ca victimele și potențialele 
victime ale SLAPP să dispună de 
informații simple și accesibile cu privire la 
acest tip de cauze, asistență juridică și 
sprijin;

17. subliniază necesitatea urgentă a 
unui fond solid pentru sprijinirea 
victimelor SLAPP; subliniază că este 
important ca victimele și potențialele 
victime ale SLAPP să dispună de 
informații simple și accesibile cu privire la 
acest tip de cauze, asistență juridică și 
sprijin, inclusiv sprijin psihologic pentru 
victime și membrii familiilor lor;

Or. en

Amendamentul 320
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază necesitatea urgentă a 
unui fond solid pentru sprijinirea 
victimelor SLAPP; subliniază că este 
important ca victimele și potențialele 
victime ale SLAPP să dispună de 

17. subliniază necesitatea urgentă a 
unui fond solid pentru sprijinirea 
victimelor SLAPP; subliniază că este 
important ca victimele și potențialele 
victime ale SLAPP să dispună de 
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informații simple și accesibile cu privire la 
acest tip de cauze, asistență juridică și 
sprijin;

informații simple și accesibile cu privire la 
acest tip de cauze, asistență juridică și 
sprijin, inclusiv sprijin psihologic pentru 
victime și membrii familiilor lor;

Or. en

Amendamentul 321
Magdalena Adamowicz, Axel Voss

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază necesitatea urgentă a 
unui fond solid pentru sprijinirea 
victimelor SLAPP; subliniază că este 
important ca victimele și potențialele 
victime ale SLAPP să dispună de 
informații simple și accesibile cu privire la 
acest tip de cauze, asistență juridică și 
sprijin;

17. subliniază necesitatea urgentă a 
unui fond solid pentru sprijinirea 
victimelor SLAPP; subliniază că este 
important ca victimele și potențialele 
victime ale SLAPP să dispună de 
informații simple și accesibile cu privire la 
acest tip de cauze, asistență juridică și 
sprijin, precum și de sprijin psihologic;

Or. en

Amendamentul 322
Terry Reintke, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Marie 
Toussaint, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Hilde Vautmans, Cyrus Engerer, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Manon Aubry, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Isabel 
Santos, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază necesitatea urgentă a 
unui fond solid pentru sprijinirea 
victimelor SLAPP; subliniază că este 
important ca victimele și potențialele 
victime ale SLAPP să dispună de 
informații simple și accesibile cu privire la 
acest tip de cauze, asistență juridică și 
sprijin;

17. (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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Or. en

Amendamentul 323
Axel Voss, Ralf Seekatz, Antonius Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că sprijinirea 
organismelor independente care pot audia 
plângeri și oferi asistență potențialelor 
victime ale SLAPP, precum și formarea 
adecvată a judecătorilor și avocaților, pot 
contribui în mod substanțial la consolidarea 
cunoștințelor și a capacităților în ceea ce 
privește detectarea și gestionarea SLAPP și 
a amenințării pe care o reprezintă acestea;

18. consideră că sprijinirea 
organismelor independente care pot audia 
plângeri și oferi asistență potențialelor 
victime ale SLAPP, precum și formarea 
adecvată a judecătorilor și avocaților, pot 
contribui în mod substanțial la consolidarea 
cunoștințelor și a capacităților în ceea ce 
privește detectarea și gestionarea SLAPP 
care urmează să fie considerate reale, 
prezente și suficient de grave, precum și a 
amenințării pe care o reprezintă acestea;

Or. en

Amendamentul 324
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că este necesar să se 
colecteze date privind cauzele SLAPP și să 
se crească gradul de conștientizare cu 
privire la efectele negative ale acestora;

19. consideră că este necesar să se 
colecteze date privind cauzele SLAPP și să 
se crească gradul de conștientizare cu 
privire la caracterul și efectele negative ale 
acestora; consideră că, în acest scop, UE 
ar trebui să elaboreze o listă de state 
membre prioritare în care acțiunile sale 
de protejare a victimelor SLAPP, în 
special cele care vizează apărătorii 
drepturilor omului și ai mediului, ar 
trebui intensificate;
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Or. en

Amendamentul 325
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că este necesar să se 
colecteze date privind cauzele SLAPP și să 
se crească gradul de conștientizare cu 
privire la efectele negative ale acestora;

19. consideră că este necesar să se 
colecteze date privind cauzele SLAPP și să 
se crească gradul de conștientizare cu 
privire la caracterul și efectele negative ale 
acestora;

Or. en

Amendamentul 326
Roberta Metsola, Tiemo Wölken

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că este necesar să se 
colecteze date privind cauzele SLAPP și să 
se crească gradul de conștientizare cu 
privire la efectele negative ale acestora;

19. consideră că este necesar să se 
colecteze date privind cauzele SLAPP și să 
se crească gradul de conștientizare cu 
privire la caracterul și efectele negative ale 
acestora;

Or. en

Amendamentul 327
Magdalena Adamowicz, Axel Voss

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că este necesar să se 
colecteze date privind cauzele SLAPP și să 

19. consideră că este necesar să se 
colecteze date privind cauzele SLAPP și să 
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se crească gradul de conștientizare cu 
privire la efectele negative ale acestora;

se crească gradul de conștientizare cu 
privire la caracterul și efectele negative ale 
acestora;

Or. en

Amendamentul 328
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. salută intenția Comisiei de a 
propune o recomandare privind siguranța 
jurnaliștilor; își exprimă totuși 
îngrijorarea că domeniul său de aplicare 
este limitat din punct de vedere geografic; 
subliniază că multe organizații mass-
media europene își desfășoară activitatea 
într-un mediu internațional; este 
îngrijorat de faptul că organizațiile mass-
media cedează tot mai mult obligația lor 
de diligență în interiorul și exteriorul UE 
unor jurnaliști angajați de acestea sau 
care produc conținut mediatic pe care îl 
achiziționează; observă utilizarea crescută 
a lucrătorilor independenți, în special a 
jurnaliștilor tineri și a lucrătorilor din 
domeniul mass-media aflați la începutul 
carierei, pentru a acoperi zone cu risc 
ridicat și zone de conflict; este îngrijorat 
de condițiile de muncă precare și de 
condițiile de siguranță scăzută în care își 
desfășoară activitatea lucrătorii 
independenți din zone cu risc ridicat și din 
cele de conflict;

Or. en

Amendamentul 329
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, Cyrus Engerer, Bettina Vollath, Tanja Fajon, Domènec 
Ruiz Devesa, Klára Dobrev
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Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. invită statele membre să pună în 
aplicare pe deplin Recomandarea 
Consiliului Europei privind protecția 
jurnalismului și siguranța jurnaliștilor și 
a altor actori din domeniul mass-mediei, 
invită Comisia să includă un Protocol 
Beriain-Fraile în viitoarea recomandare 
privind siguranța jurnaliștilor, în 
conformitate cu recomandarea 
Consiliului Europei, stabilind orientări și 
proceduri europene comune pentru 
trimiterea jurnaliștilor și a altor lucrători 
din domeniul mass-mediei în misiuni 
dificile sau periculoase, precum în zone 
de conflict; consideră că Protocolul 
Beriain-Fraile ar trebui să detalieze 
responsabilitățile instituționale ale 
întreprinderilor mass-media, inclusiv, 
printre altele, faptul că jurnaliștilor și 
altor lucrători din domeniul mass-media 
trebuie să li se furnizeze informații 
adecvate, inclusiv cu privire la riscurile 
implicate, și formare în toate aspectele ce 
țin de siguranță, de securitatea digitală și 
de confidențialitate, să li se pună la 
dispoziție mecanisme pentru contractarea 
asigurărilor de viață, de sănătate și de 
călătorie ca parte dintr-un pachet 
cuprinzător și echitabil de condiții de 
muncă, să li se furnizeze asistență 
juridică, după caz, și reprezentare și 
consiliere psihologică pentru depășirea 
traumelor la întoarcerea din misiuni, și 
subliniază că trimiterea în astfel de 
misiuni ar trebui să fie voluntară și în 
cunoștință de cauză; subliniază că 
Protocolul Beriain-Fraile ar trebui să se 
aplice în mod nediscriminatoriu tuturor 
jurnaliștilor și tuturor celorlalți actori din 
domeniul mass-media care lucrează 
pentru întreprinderi mass-media europene 
– ca salariați, ca lucrători independenți și 
în orice altă capacitate;
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Or. en

Amendamentul 330
Diana Riba i Giner, Marie Toussaint, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Anna Deparnay-
Grunenberg, Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută Strategia Uniunii de 
combatere a criminalității organizate 
pentru perioada 2021-2025 și solicită 
intensificarea eforturilor în acest sens; 
constată că măsurile legislative și 
neobligatorii nu pot fi eficace în statele 
membre în care există preocupări cu privire 
la independența sistemului judiciar sau la 
combaterea corupției;

20. consideră că noile măsuri 
legislative și nelegislative anti-SLAPP ar 
trebui să fie complementare cu alte 
instrumente și politici ale UE, precum 
Planul de acțiune pentru democrația 
europeană, Strategia UE privind 
egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 
2020-2025, Strategia UE privind 
egalitatea de gen, Planul de acțiune al UE 
de combatere a rasismului și Strategia 
Uniunii de combatere a criminalității 
organizate pentru perioada 2021-2025 și 
solicită intensificarea eforturilor în acest 
sens; constată că măsurile legislative și 
neobligatorii nu pot fi eficace în statele 
membre în care există preocupări cu privire 
la independența sistemului judiciar sau la 
combaterea corupției; repetă, în această 
privință, că este stringent necesar un 
mecanism la nivelul UE pentru 
democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale, astfel cum a propus 
Parlamentul, care să includă o analiză 
anuală independentă, bazată pe dovezi și 
nediscriminatorie, a modului în care 
statele membre respectă articolul 2 din 
TUE;

Or. en

Amendamentul 331
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută Strategia Uniunii de 
combatere a criminalității organizate 
pentru perioada 2021-2025 și solicită 
intensificarea eforturilor în acest sens; 
constată că măsurile legislative și 
neobligatorii nu pot fi eficace în statele 
membre în care există preocupări cu privire 
la independența sistemului judiciar sau la 
combaterea corupției;

20. salută Strategia Uniunii de 
combatere a criminalității organizate 
pentru perioada 2021-2025 și solicită 
intensificarea eforturilor în acest sens; 
constată că măsurile legislative și 
neobligatorii nu pot fi eficace în statele 
membre în care există preocupări cu privire 
la independența sistemului judiciar, 
precum în Germania20a, sau la combaterea 
corupției;

_________________
20a JO al UE din 3 iunie 2019, C 187, 
p. 52, cauzele C-272/19 și C-276/2020; 
Hotărârea CJUE din 27 mai 2019, OG și 
PI, cauzele conexate C-508/18 și C-82/19 
PPU, ECLI:EU:C:2019:456; Beschluss 
vom 18. Februar 2020 - 2 BvR 2082/19.

Or. en

Amendamentul 332
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută Strategia Uniunii de 
combatere a criminalității organizate 
pentru perioada 2021-2025 și solicită 
intensificarea eforturilor în acest sens; 
constată că măsurile legislative și 
neobligatorii nu pot fi eficace în statele 
membre în care există preocupări cu 
privire la independența sistemului judiciar 
sau la combaterea corupției;

20. salută Strategia Uniunii de 
combatere a criminalității organizate 
pentru perioada 2021-2025 și solicită 
intensificarea eforturilor în acest sens; 
constată că măsurile legislative și 
neobligatorii nu pot fi eficace în statele 
membre în care există dovezi clare care 
arată o lipsă a independenței sistemului 
judiciar sau a mecanismelor de combatere 
a corupției;

Or. en
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Amendamentul 333
Manon Aubry, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută Strategia Uniunii de 
combatere a criminalității organizate 
pentru perioada 2021-2025 și solicită 
intensificarea eforturilor în acest sens; 
constată că măsurile legislative și 
neobligatorii nu pot fi eficace în statele 
membre în care există preocupări cu privire 
la independența sistemului judiciar sau la 
combaterea corupției;

20. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 334
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că angajamentul 
Uniunii Europene de a respecta libertatea 
și pluralismul mass-mediei și de a apăra 
libertatea de exprimare – care include 
dreptul de a primi și a împărtăși 
informații fără intervenția autorităților 
publice – este consacrat de articolul 11 
din Carta drepturilor fundamentale a UE, 
care reflectă articolul 10 din Convenția 
europeană pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale; 
reamintește că articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) 
stabilește valori fundamentale pe care este 
fondată UE, inclusiv libertatea, 
democrația, statul de drept și pluralismul; 
subliniază că mai multe dispoziții pentru 
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protejarea libertății mass-mediei și 
protejarea jurnaliștilor sunt stabilite în 
mecanismul privind statul de drept, în 
actul legislativ privind serviciile digitale și 
în Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale; subliniază că SLAPP sunt 
în dezacord cu aceste valori 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 335
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește importanța 
Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092 
privind un regim general de 
condiționalitate pentru protecția bugetului 
Uniunii, care se aplică tuturor creditelor de 
angajament și de plată începând cu 1 
ianuarie 2021;

21. reamintește importanța 
Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092 
privind un regim general de 
condiționalitate pentru protecția bugetului 
Uniunii, care se aplică tuturor creditelor de 
angajament și de plată începând cu 1 
ianuarie 2021; subliniază că interesele 
financiare ale Uniunii trebuie protejate în 
conformitate cu valorile și angajamentele 
UE și că Comisia ar trebui să utilizeze 
mecanismul de condiționalitate dacă 
statele membre nu reușesc să protejeze 
aceste valori; laudă, în acest context, 
activitatea importantă a jurnaliștilor de 
investigație în denunțarea cazurilor de 
abuzuri în utilizarea fondurilor UE și 
subliniază că este important ca jurnaliștii 
să își poată exercita profesia fără a fi 
împiedicați prin SLAPP;

Or. en

Amendamentul 336
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Casa, Maite Pagazaurtundúa, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Karen Melchior, Fabienne Keller
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește importanța 
Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092 
privind un regim general de 
condiționalitate pentru protecția bugetului 
Uniunii, care se aplică tuturor creditelor de 
angajament și de plată începând cu 1 
ianuarie 2021;

21. reamintește importanța 
Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092 
privind un regim general de 
condiționalitate pentru protecția bugetului 
Uniunii, care se aplică tuturor creditelor de 
angajament și de plată începând cu 1 
ianuarie 2021; invită Comisia să utilizeze 
dispozițiile legale existente în cadrul 
regulamentului și să pună imediat în 
aplicare un regim de condiționalitate, 
odată ce condițiile sunt îndeplinite în 
orice stat membru;

Or. en

Amendamentul 337
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că măsurile luate la 
nivelul Uniunii pentru combaterea SLAPP 
ar trebui să fie complementare și coerente 
cu alte instrumente disponibile, cum ar fi 
mecanismul de protecție a democrației, a 
statului de drept și a drepturilor 
fundamentale, politicile de combatere a 
corupției și programele financiare actuale 
de sprijinire a societății civile și a 
sistemelor judiciare;

22. subliniază că măsurile luate la 
nivelul Uniunii pentru combaterea SLAPP 
ar trebui să fie complementare și coerente 
cu politicile de combatere a corupției și 
programele financiare actuale de sprijinire 
a societății civile și a sistemelor judiciare;

Or. fr

Amendamentul 338
Roberta Metsola, Tiemo Wölken

Propunere de rezoluție
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Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că combaterea corupției 
este esențială pentru menținerea 
democrației, a drepturilor fundamentale și 
a statului de drept, întrucât corupția, care 
poate lua multe forme, ne subminează 
valorile și buna funcționare a statelor și 
facilitează criminalitatea organizată;

Or. en

Amendamentul 339
Roberta Metsola, Tiemo Wölken

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. invită Comisia să consolideze, în 
cadrul mecanismului anual pentru 
democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale, dialogul periodic, incluziv 
și structurat cu autoritățile naționale, cu 
ONG-urile, cu asociațiile profesionale și 
cu alte părți interesate pentru a proteja și 
a sprijini jurnaliștii și alți reprezentanți ai 
societății civile care sunt expuși riscului 
SLAPP, de urmărire penală sau de 
hărțuire;

Or. en

Amendamentul 340
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia să prezinte eliminat



PE695.299v01-00 202/202 AM\1236346RO.docx

RO

propuneri pe baza anexei la prezenta 
rezoluție;

Or. fr


