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16.4.2018 B8-0186/2 

Grozījums Nr.  2 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0186/2018 

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

Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Jan Kuciak un Martina 

Kušnírová lieta 

Rezolūcijas priekšlikums 

L apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

L. tā kā šīs slepkavības dēļ notika 

plaša mēroga miermīlīgi protesti un ielu 

demonstrācijas, kas bija lielākie kopš 

1989. gadā notikušās tā dēvētās Samta 

revolūcijas un kuros izskanēja prasība 

nodrošināt taisnīgumu, saukt vainīgos pie 

atbildības, nodrošināt tiesiskumu, 

plašsaziņas līdzekļu brīvības ievērošanu un 

rīcību cīņā pret korupciju; tā kā ir jāatjauno 

uzticēšanās valsts iestādēm; 

L. tā kā šīs slepkavības dēļ notika 

plaša mēroga miermīlīgi protesti un ielu 

demonstrācijas, kas bija lielākie kopš 

1989. gadā notikušās tā dēvētās Samta 

revolūcijas un kuros izskanēja prasība 

nodrošināt taisnīgumu, saukt vainīgos pie 

atbildības, nodrošināt tiesiskumu, 

plašsaziņas līdzekļu brīvības ievērošanu un 

rīcību cīņā pret korupciju; tā kā 

protestētāji un Slovākijas sabiedrība ir 

izrādījuši ievērojamu neuzticēšanos valsts 

iestādēm un amatpersonām, tostarp 

policijai; tā kā ir jāatjauno uzticēšanās 

valsts iestādēm; 

Or. en 
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Benedek Jávor 
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Rezolūcijas priekšlikums B8-0186/2018 

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

Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Jan Kuciak un Martina 

Kušnírová lieta 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. pauž bažas par konstatējumiem, kas 

pausti ziņojumā, ko Pilsoņu brīvību, 

tieslietu un iekšlietu komiteja un Budžeta 

kontroles komiteja sagatavoja pēc faktu 

vākšanas misijas Slovākijā, norādot, ka 

augstākā līmeņa prokuroru atlase tiek 

uzskatīta par ļoti politizētu, un ka ir tikuši 

izteikti vairāki apgalvojumi par augstākā 

līmeņa amatpersonu korumpētību, par 

kuriem nav tikusi veikta pienācīga 

izmeklēšana; aicina Slovākijas iestādes 

nostiprināt tiesībaizsardzības struktūru 

objektivitāti; 

17. pauž bažas par konstatējumiem, kas 

pausti ziņojumā, ko Pilsoņu brīvību, 

tieslietu un iekšlietu komiteja un Budžeta 

kontroles komiteja sagatavoja pēc faktu 

vākšanas misijas Slovākijā, norādot, ka 

augstākā līmeņa prokuroru atlase tiek 

uzskatīta par ļoti politizētu, un ka ir tikuši 

izteikti vairāki apgalvojumi par augstākā 

līmeņa amatpersonu korumpētību, par 

kuriem nav tikusi veikta pienācīga 

izmeklēšana; aicina Slovākijas iestādes 

nostiprināt tiesībaizsardzības struktūru 

objektivitāti; prasa Slovākijas valdībai un 

parlamentam veikt visas nepieciešamās 

darbības, lai atjaunotu sabiedrības 

uzticēšanos valsts iestādēm, tostarp 

policijai; 

Or. en 

 

 


