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16.4.2018 B8-0186/2 

Amendement  2 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0186/2018 

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

De bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: de zaak van de Slowaakse journalist 

Jan Kuciak en van Martina Kušnírová 

Ontwerpresolutie 

Overweging L 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat de moord heeft 

geleid tot de grootste vreedzame protesten 

en betogingen sedert de Fluwelen 

Revolutie in 1989, waarin werd 

opgeroepen tot gerechtigheid, 

verantwoordingsplicht, de rechtstaat, 

eerbiediging van de mediavrijheid en 

maatregelen voor corruptiebestrijding; 

overwegende dat het vertrouwen in de 

staatsinstellingen moet worden hersteld; 

L. overwegende dat de moord heeft 

geleid tot de grootste vreedzame protesten 

en betogingen sedert de Fluwelen 

Revolutie in 1989, waarin werd 

opgeroepen tot gerechtigheid, 

verantwoordingsplicht, de rechtstaat, 

eerbiediging van de mediavrijheid en 

maatregelen voor corruptiebestrijding; 

overwegende dat de betogers en de 

Slowaakse bevolking blijk hebben 

gegeven van hun diepe wantrouwen 

jegens overheidsinstellingen en 

overheidsfunctionarissen, waaronder de 

politie; overwegende dat het vertrouwen in 

de staatsinstellingen moet worden hersteld; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/3 

Amendement  3 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0186/2018 

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

De bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: de zaak van de Slowaakse journalist 

Jan Kuciak en van Martina Kušnírová 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. uit zijn bezorgdheid over de 

bevindingen van het verslag dat zijn 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 

en binnenlandse zaken en zijn Commissie 

begrotingscontrole hebben opgesteld na 

hun onderzoeksmissie naar Slowakije, en 

waarin wordt gesteld dat de selectie van 

hoofdaanklagers naar wordt aangenomen 

sterk gepolitiseerd is en dat er een aantal 

beschuldigingen van corruptie tegen hoge 

ambtenaren zijn geweest die niet hebben 

geleid tot een behoorlijk onderzoek; roept 

de Slowaakse autoriteiten op de 

onpartijdigheid van de wetshandhaving te 

versterken; 

17. uit zijn bezorgdheid over de 

bevindingen van het verslag dat zijn 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 

en binnenlandse zaken en zijn Commissie 

begrotingscontrole hebben opgesteld na 

hun onderzoeksmissie naar Slowakije, en 

waarin wordt gesteld dat de selectie van 

hoofdaanklagers naar wordt aangenomen 

sterk gepolitiseerd is en dat er een aantal 

beschuldigingen van corruptie tegen hoge 

ambtenaren zijn geweest die niet hebben 

geleid tot een behoorlijk onderzoek; roept 

de Slowaakse autoriteiten op de 

onpartijdigheid van de wetshandhaving te 

versterken; vraagt de Slowaakse regering 

en het Slowaakse parlement de nodige 

stappen te nemen om het vertrouwen van 

de burgers in de overheidsinstellingen, 

met inbegrip van de politie, te herstellen; 

Or. en 

 

 


