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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IB 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

δολοφονία οδήγησε στις μεγαλύτερες 

ειρηνικές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις 

μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989, 

με αιτήματα για δικαιοσύνη, λογοδοσία, 

κράτος δικαίου, σεβασμό της ελευθερίας 

των μέσων ενημέρωσης και ανάληψη 

δράσης για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 

πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη 

στα κρατικά όργανα· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

δολοφονία οδήγησε στις μεγαλύτερες 

ειρηνικές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις 

μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989, 

με αιτήματα για δικαιοσύνη, λογοδοσία, 

κράτος δικαίου, σεβασμό της ελευθερίας 

των μέσων ενημέρωσης και ανάληψη 

δράσης για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

διαδηλωτές και οι Σλοβάκοι πολίτες 

έχουν επιδείξει σημαντική δυσπιστία στα 

κρατικά όργανα και στους κρατικούς 

υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένης της 

Αστυνομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 

πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη 

στα κρατικά όργανα· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. εκφράζει την ανησυχία του για τα 

πορίσματα της έκθεσης της Επιτροπής 

Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων και της 

Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 

μετά από τη διερευνητική αποστολή τους 

στη Σλοβακία, όπου αναφέρεται ότι η 

επιλογή των ανώτατων εισαγγελέων 

θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά 

πολιτικοποιημένη και ότι υπήρξαν πολλές 

καταγγελίες για διαφθορά εναντίον 

κορυφαίων αξιωματούχων που δεν 

οδήγησαν σε κατάλληλη έρευνα· καλεί τις 

σλοβακικές αρχές να ενισχύσουν την 

αμεροληψία της επιβολής του νόμου· 

17. εκφράζει την ανησυχία του για τα 

πορίσματα της έκθεσης της Επιτροπής 

Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων και της 

Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 

μετά από τη διερευνητική αποστολή τους 

στη Σλοβακία, όπου αναφέρεται ότι η 

επιλογή των ανώτατων εισαγγελέων 

θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά 

πολιτικοποιημένη και ότι υπήρξαν πολλές 

καταγγελίες για διαφθορά εναντίον 

κορυφαίων αξιωματούχων που δεν 

οδήγησαν σε κατάλληλη έρευνα· καλεί τις 

σλοβακικές αρχές να ενισχύσουν την 

αμεροληψία της επιβολής του νόμου· ζητεί 

από την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο 

της Σλοβακίας να λάβουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των 

πολιτών στα κρατικά όργανα, 

συμπεριλαμβανομένης της Αστυνομίας· 
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