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16.4.2018 B8-0186/2 

Pozměňovací návrh  2 

Benedek Jávor 

vza skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Marco Valli, Laura Ferrara 

Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka 

a Martiny Kušnírové 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

L. vzhledem k tomu, že vražda vedla 

k největším mírovým protestům 

a pouličním demonstracím od Sametové 

revoluce v roce 1989, při nichž lidé volali 

po spravedlnosti, odpovědnosti, právním 

státu, dodržování svobody médií 

a opatřeních pro boj s korupcí; vzhledem 

k tomu, že je třeba znovu nastolit důvěru 

ve státní instituce; 

L. vzhledem k tomu, že vražda vedla 

k největším mírovým protestům 

a pouličním demonstracím od Sametové 

revoluce v roce 1989, při nichž lidé volali 

po spravedlnosti, odpovědnosti, právním 

státu, dodržování svobody médií 

a opatřeních pro boj s korupcí; vzhledem k 

tomu, že demonstranti a slovenská 

veřejnost projevili závažnou nedůvěru ve 

státní instituce a úředníky, včetně policie; 

vzhledem k tomu, že je třeba znovu nastolit 

důvěru ve státní instituce; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/3 

Pozměňovací návrh  3 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Marco Valli, Laura Ferrara 

Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka 

a Martiny Kušnírové 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyjadřuje znepokojení ze zjištění 

zprávy vypracované Výborem pro 

občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 

věci a Výborem pro rozpočtovou kontrolu 

po vyšetřovací misi na Slovensku, která 

uvádí, že výběr vrchních státních zástupců 

je považován za vysoce zpolitizovaný a že 

se objevila řada tvrzení o korupci vysoce 

postavených úředníků, která nebyla řádně 

vyšetřena; vyzývá slovenské orgány, aby 

posílily nestrannost vymáhání práva; 

17. vyjadřuje znepokojení ze zjištění 

zprávy vypracované Výborem pro 

občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 

věci a Výborem pro rozpočtovou kontrolu 

po vyšetřovací misi na Slovensku, která 

uvádí, že výběr vrchních státních zástupců 

je považován za vysoce zpolitizovaný a že 

se objevila řada tvrzení o korupci vysoce 

postavených úředníků, která nebyla řádně 

vyšetřena; vyzývá slovenské orgány, aby 

posílily nestrannost vymáhání práva; 

vyzývá slovenskou vládu a parlament, aby 

přijaly veškerá nezbytná opatření k 

obnovení důvěry veřejnosti ve státní 

instituce, včetně policie; 

Or. en 

 

 


