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Forslag til beslutning 

Betragtning L 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

L. der henviser til, at mordet førte til 

de største fredelige protestaktioner og 

gadedemonstrationer siden 

fløjlsrevolutionen i 1989 med krav om 

retfærdighed, ansvarlighed, 

retsstatsforhold, respekt for mediefrihed og 

en indsats til bekæmpelse af korruption; 

der henviser til, at det er nødvendigt at få 

genoprettet tilliden til de statslige 

institutioner; 

L. der henviser til, at mordet førte til 

de største fredelige protestaktioner og 

gadedemonstrationer siden 

fløjlsrevolutionen i 1989 med krav om 

retfærdighed, ansvarlighed, 

retsstatsforhold, respekt for mediefrihed og 

en indsats til bekæmpelse af korruption; 

der henviser til, at deltagerne i disse 

protestaktioner og den slovakiske 

offentlighed har tilkendegivet, at de nærer 

alvorlig mistillid til de statslige 

institutioner og embedsmænd, herunder 

politiet; der henviser til, at det er 

nødvendigt at få genoprettet tilliden til de 

statslige institutioner; 

Or. en 
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Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. er foruroliget over konklusionerne i 

den rapport, som Udvalget om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender og Budgetkontroludvalget har 

udarbejdet efter undersøgelsesmissionen til 

Slovakiet, og hvoraf det fremgår, at 

udvælgelsen af de ledende anklagere 

menes at være stærkt politiseret, og at der 

har været fremsat flere påstande om 

korruption blandt topembedsmænd, uden at 

disse påstande har ført til en egentlig 

efterforskning; opfordrer de slovakiske 

myndigheder til at styrke de 

retshåndhævende myndigheders 

upartiskhed; 

17. er foruroliget over konklusionerne i 

den rapport, som Udvalget om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender og Budgetkontroludvalget har 

udarbejdet efter undersøgelsesmissionen til 

Slovakiet, og hvoraf det fremgår, at 

udvælgelsen af de ledende anklagere 

menes at være stærkt politiseret, og at der 

har været fremsat flere påstande om 

korruption blandt topembedsmænd, uden at 

disse påstande har ført til en egentlig 

efterforskning; opfordrer de slovakiske 

myndigheder til at styrke de 

retshåndhævende myndigheders 

upartiskhed; anmoder den slovakiske 

regering og det slovakiske parlament om 

at træffe alle nødvendige foranstaltninger 

for at genoprette offentlighedens tillid til 

de statslige institutioner, herunder 

politiet; 

Or. en 

 

 


