
 

EP bude monitorovať korupciu a slobodu tlače,
posvieti si aj na Slovensko
 
Poslanci budú v nasledujúcich mesiacoch intenzívnejšie monitorovať právny štát v EÚ,
najmä v oblasti korupcie a slobody médií. Zaujímať ich bude aj pokrok vo vyšetrovaní
vraždy Jána Kuciaka.
 
Výbor  EP  pre  občianskej  slobody  (LIBE)  zriadil  Monitorovaciu  skupinu  pre  právny  štát
(ROLMG), ktorá sa pod vedením poslankyne Sophie in ‘t Veld (ALDE, NL) po prvýkrát stretla v
utorok.
 
 
 
Monitorovacia skupina nadviaže na dve ad hoc delegácie, ktoré Európsky parlament vyslal po
vražde novinárky a blogerky Daphne Caruany Galizie v decembri 2017 na Maltu a po vražde
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej  v  marci  2018 na Slovensko.
Podkladom pre ich prácu budú aj dve uznesenia EP so závermi a odporúčaniami vo vzťahu k
Malte (zo dňa 15.11.2017) a Slovensku (zo dňa 19.04.2018).
 
 
 
Európsky parlament znepokojuje nedostatočný pokrok vo vyšetrovaní vrážd v oboch krajinách,
ale aj opakujúce sa tvrdenia o obťažovaní a zastrašovaní novinárov či množiace sa obvinenia
z korupcie a podvodov. Cieľom novej monitorovacej skupiny je poskytnúť plnú podporu snahám
o dosiahnutie spravodlivosti a zaistenie dodržiavania princípov právneho štátu.
 
 
 
Mandát monitorovacej skupiny, ktorý vyprší 31. decembra, jej umožňuje zorganizovať vypočutia
a formálne stretnutia, ale aj vyslať poslancov na prieskumné pracovné cesty. Skupina by mala o
svojej činnosti  priebežne informovať celý Európsky parlament. Na konci svojho pôsobenia
predloží plénu návrh uznesenia.
 
 
 
Členmi monitorovacej skupiny budú okrem jej predsedníčky Sophie in ‘t Veld (ALDE, NL) aj
Roberta Metsola (EPP, MT), Josef Weidenholzer (S&D, AT),  Judith Sargentini (Zelení/EFA, NL)
, Laura Ferrara (EFDD, IT) a Auke Zijlstra (ENF, NL). Skupiny ECR a GUE/NGL zatiaľ svojich
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http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/28266/SOPHIA_IN+'T+VELD_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20171201IPR89323/ep-delegation-concludes-visit-to-malta-to-investigate-rule-of-law
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180309IPR99437/delegacia-ep-pozaduje-dokladne-vysetrenie-vrazdy-novinara-jana-kuciaka
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0438+0+DOC+XML+V0//SK&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0183&language=SK&ring=B8-2018-0186
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/118859/ROBERTA_METSOLA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/111014/JOSEF_WEIDENHOLZER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/124833/LAURA_FERRARA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/103246/AUKE_ZIJLSTRA_home.html


členov nenominovali.
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http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_EU_Rule_of_Law.pdf
https://twitter.com/EP_Justice

