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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

16.4.2018 B8-0186/2 

Módosítás  2 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0186/2018 

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

Az oknyomozó újságírók védelme Európában: Jan Kuciak szlovák újságíró és Martina 

Kušnírová ügye 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

L preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

L. mivel a gyilkosság az 1989-es 

bársonyos forradalmat követő legnagyobb 

békés tüntetésekhez és utcai 

felvonulásokhoz vezetett, melyek 

résztvevői igazságot, elszámoltathatóságot 

és jogállamiságot követeltek, valamint szót 

emeltek a tömegtájékoztatás 

szabadságának tiszteletben tartása és a 

korrupció elleni harc mellett; mivel vissza 

kell állítani az állami intézményekbe vetett 

bizalmat; 

L. mivel a gyilkosság az 1989-es 

bársonyos forradalmat követő legnagyobb 

békés tüntetésekhez és utcai 

felvonulásokhoz vezetett, melyek 

résztvevői igazságot, elszámoltathatóságot 

és jogállamiságot követeltek, valamint szót 

emeltek a tömegtájékoztatás 

szabadságának tiszteletben tartása és a 

korrupció elleni harc mellett; mivel a 

tüntetők és a szlovák nyilvánosság komoly 

bizalmatlansággal viseltetnek az állami 

intézmények és tisztségviselők, köztük a 

rendőrség iránt; mivel vissza kell állítani 

az állami intézményekbe vetett bizalmat; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/3 

Módosítás  3 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0186/2018 

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

Az oknyomozó újságírók védelme Európában: Jan Kuciak szlovák újságíró és Martina 

Kušnírová ügye 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. aggodalmát fejezi ki az 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző 

Bizottság által Szlovákiába tett tényfeltáró 

küldetésüket követően készített jelentés 

megállapításaival kapcsolatban, amely 

jelentés szerint a magas rangú ügyészek 

kiválasztása vélhetően erősen átpolitizált, 

és a magas beosztású tisztviselőkkel 

szemben számos olyan korrupciós esetet 

jelentettek, amelyek esetében nem került 

sor megfelelő kivizsgálásra; felhívja a 

szlovák hatóságokat, hogy erősítsék meg a 

bűnüldözés pártatlanságát; 

17. aggodalmát fejezi ki az 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző 

Bizottság által Szlovákiába tett tényfeltáró 

küldetésüket követően készített jelentés 

megállapításaival kapcsolatban, amely 

jelentés szerint a magas rangú ügyészek 

kiválasztása vélhetően erősen átpolitizált, 

és a magas beosztású tisztviselőkkel 

szemben számos olyan korrupciós esetet 

jelentettek, amelyek esetében nem került 

sor megfelelő kivizsgálásra; felhívja a 

szlovák hatóságokat, hogy erősítsék meg a 

bűnüldözés pártatlanságát; kéri a szlovák 

kormányt és a szlovák parlamentet, hogy 

tegyenek meg minden szükséges lépést 

annak érdekében, hogy helyreálljon a 

nyilvánosságnak az állami intézmények, 

többek között a rendőrség iránti bizalma; 

Or. en 

 

 


