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Põhjendus L 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

L. arvestades, et see mõrv tõi kaasa 

suurimad rahumeelsed 

tänavameeleavaldused alates 1989. aasta 

sametrevolutsioonist ja neil 

meeleavaldustel nõutakse õiglust, 

vastutust, õigusriigi põhimõtte ja 

meediavabaduse austamist ja meetmeid 

korruptsiooniga võitlemiseks; arvestades, 

et vaja on taastada usaldus riigi 

institutsioonide vastu; 

L. arvestades, et see mõrv tõi kaasa 

suurimad rahumeelsed 

tänavameeleavaldused alates 1989. aasta 

sametrevolutsioonist ja neil 

meeleavaldustel nõutakse õiglust, 

vastutust, õigusriigi põhimõtte ja 

meediavabaduse austamist ja meetmeid 

korruptsiooniga võitlemiseks; arvestades, 

et meeleavaldajad ja Slovakkia avalikkus 

on väljendanud tõsist usaldamatust riigi 

institutsioonide ja ametnike, sh politsei 

vastu; arvestades, et vaja on taastada 

usaldus riigi institutsioonide vastu; 

Or. en 
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17. väljendab muret seoses 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjoni ning eelarvekontrollikomisjoni 

koostatud aruande järeldustega pärast 

Slovakkiasse korraldatud 

teabekogumismissiooni, märkides et tipp-

prokuröride valik on ilmselt väga 

politiseeritud ning et kõrgete ametnike 

vastu on esitatud arvukalt süüdistusi, mis ei 

ole toonud kaasa nõuetekohast uurimist; 

kutsub Slovakkia ametiasutusi üles 

tugevdama õiguskaitse erapooletust; 

17. väljendab muret seoses 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjoni ning eelarvekontrollikomisjoni 

koostatud aruande järeldustega pärast 

Slovakkiasse korraldatud 

teabekogumismissiooni, märkides et tipp-

prokuröride valik on ilmselt väga 

politiseeritud ning et kõrgete ametnike 

vastu on esitatud arvukalt süüdistusi, mis ei 

ole toonud kaasa nõuetekohast uurimist; 

kutsub Slovakkia ametiasutusi üles 

tugevdama õiguskaitse erapooletust; palub 

Slovakkia valitsusel ja parlamendil võtta 

kõik vajalikud meetmed avalikkuse 

usalduse taastamiseks riigi 

institutsioonide, sh politsei vastu; 

Or. en 

 

 


