
AM\1151118MT.docx  PE618.433v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

16.4.2018 B8-0186/2 

Emenda  2 

Benedek Jávor 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0186/2018 

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

Il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u 

ta' Martina Kušnírová 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa L 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

L. billi l-qtil qanqal l-akbar protesti u 

dimostrazzjonijiet fit-toroq b'mod paċifiku 

mir-Rivoluzzjoni tal-Bellus tal-1989 'l 

hawn, favur il-ġustizzja, l-obbligu ta' 

rendikont, l-istat tad-dritt, ir-rispett tal-

libertà tal-mezzi tal-komunikazzjoni u l-

azzjoni fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni; billi 

għandha terġa' tinġieb il-fiduċja fl-

istituzzjonijiet tal-Istat; 

L. billi l-qtil qanqal l-akbar protesti u 

dimostrazzjonijiet fit-toroq b'mod paċifiku 

mir-Rivoluzzjoni tal-Bellus tal-1989 'l 

hawn, favur il-ġustizzja, l-obbligu ta' 

rendikont, l-istat tad-dritt, ir-rispett tal-

libertà tal-mezzi tal-komunikazzjoni u l-

azzjoni fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni; billi 

d-dimostranti u l-pubbliku Slovakk urew 

nuqqas serju ta' fiduċja fl-istituzzjonijiet 

tal-istat, u fl-uffiċjali inklużi fil-pulizija; 

billi għandha terġa' tinġieb il-fiduċja fl-

istituzzjonijiet tal-Istat; 

Or. en 
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Emenda  3 

Benedek Jávor 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0186/2018 

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

Il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u 

ta' Martina Kušnírová 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jesprimi tħassib dwar il-

konklużjonijiet tar-rapport imfassal mill-

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 

u l-Intern u mill-Kumitat għall-Kontroll 

tal-Baġit b'segwitu għall-missjoni ta' ġbir 

ta' informazzjoni tagħhom fis-Slovakkja, li 

fih jintqal li s-selezzjoni tal-ogħla 

prosekuturi hija politiċizzata ħafna u li kien 

hemm għadd ta' allegazzjonijiet ta' 

korruzzjoni fil-konfront ta' uffiċjali għoljin 

li ma wasslux għal investigazzjoni xierqa; 

jistieden lill-awtoritajiet Slovakki jsaħħu l-

imparzjalità tal-eżekuzzjoni tal-liġi; 

17. Jesprimi tħassib dwar il-

konklużjonijiet tar-rapport imfassal mill-

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 

u l-Intern u mill-Kumitat għall-Kontroll 

tal-Baġit b'segwitu għall-missjoni ta' ġbir 

ta' informazzjoni tagħhom fis-Slovakkja, li 

fih jintqal li s-selezzjoni tal-ogħla 

prosekuturi hija politiċizzata ħafna u li kien 

hemm għadd ta' allegazzjonijiet ta' 

korruzzjoni fil-konfront ta' uffiċjali għoljin 

li ma wasslux għal investigazzjoni xierqa; 

jistieden lill-awtoritajiet Slovakki jsaħħu l-

imparzjalità tal-eżekuzzjoni tal-liġi; jitlob 

lill-Gvern Slovakk u lill-Parlament biex 

jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex terġa' 

tiġġedded il-fiduċja tal-pubbliku fl-

istituzzjonijiet tal-istat, inkluż fil-pulizija; 

Or. en 

 

 


