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BG Единство в многообразието BG 

16.4.2018 B8-0186/2 

Изменение  2 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Марко Вали, Лаура Ферара 

Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян 

Куцяк и Мартина Кушнирова 

Предложение за резолюция 

Съображение Л 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Л. като има предвид, че убийството, 

доведе до най-големите мирни протести 

и улични демонстрации след Нежната 

революция от 1989 г., които призоваха 

за правосъдие, отчетност, спазване на 

принципите на правовата държава, 

зачитане на свободата на медиите и 

предприемане на действия за борба с 

корупцията; като има предвид, че 

доверието в държавните институции 

трябва да бъде възстановено; 

Л. като има предвид, че убийството, 

доведе до най-големите мирни протести 

и улични демонстрации след Нежната 

революция от 1989 г., които призоваха 

за правосъдие, отчетност, спазване на 

принципите на правовата държава, 

зачитане на свободата на медиите и 

предприемане на действия за борба с 

корупцията; като има предвид, че 

протестиращи и словашката 

общественост показаха сериозно 

недоверие в държавните институции 

и длъжностни лица, включително в 

полицията; като има предвид, че 

доверието в държавните институции 

трябва да бъде възстановено; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/3 

Изменение  3 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Марко Вали, Лаура Ферара 

Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян 

Куцяк и Мартина Кушнирова 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. изразява загриженост във връзка 

с констатациите на доклада, изготвен от 

комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи и 

комисията по бюджетен контрол след 

констативната командировка в 

Словакия, в който се твърди, че 

подборът на висши прокурори се счита 

за силно политизиран и че съществуват 

редица твърдения за корупция срещу 

висши длъжностни лица, които не са 

довели до надлежно разследване; 

призовава словашките органи да 

укрепят безпристрастността на 

правоприлагането; 

17. изразява загриженост във връзка 

с констатациите на доклада, изготвен от 

комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи и 

комисията по бюджетен контрол след 

констативната командировка в 

Словакия, в който се твърди, че 

подборът на висши прокурори се счита 

за силно политизиран и че съществуват 

редица твърдения за корупция срещу 

висши длъжностни лица, които не са 

довели до надлежно разследване; 

призовава словашките органи да 

укрепят безпристрастността на 

правоприлагането; призовава 

словашкото правителство и 

парламент да предприемат всички 

необходими мерки за възстановяване 

на общественото доверие в 

държавните институции, в т.ч. в 

полицията; 

Or. en 

 

 


