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Pakeitimas 2 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0186/2018 

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

Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalistų Jano Kuciako ir 

Martinos Kušnírovos atvejis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

L konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

L. kadangi po šios žmogžudystės buvo 

surengti didžiausio masto taikūs protestai ir 

masinės demonstracijos nuo 1989 m. 

vykusios Aksominės revoliucijos, kuriuose 

buvo reikalaujama teisingumo, 

atskaitomybės, teisinės valstybės principų 

laikymosi, žiniasklaidos laisvės paisymo ir 

kovos su korupcija veiksmų; kadangi turi 

būti grąžintas pasitikėjimas valstybės 

institucijomis; 

L. kadangi po šios žmogžudystės buvo 

surengti didžiausio masto taikūs protestai ir 

masinės demonstracijos nuo 1989 m. 

vykusios Aksominės revoliucijos, kuriuose 

buvo reikalaujama teisingumo, 

atskaitomybės, teisinės valstybės principų 

laikymosi, žiniasklaidos laisvės paisymo ir 

kovos su korupcija veiksmų; kadangi 

protestuotojai ir Slovakijos visuomenė 

išreiškė didelį nepasitikėjimą valstybės 

institucijomis ir pareigūnais, įskaitant 

policiją; kadangi turi būti grąžintas 

pasitikėjimas valstybės institucijomis; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/3 

Pakeitimas 3 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0186/2018 

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

Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalistų Jano Kuciako ir 

Martinos Kušnírovos atvejis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. reiškia susirūpinimą dėl Piliečių 

laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto 

ataskaitoje išdėstytų išvadų, pateiktų po jų 

faktų nustatymo misijos vizito į Slovakiją, 

kuriose teigiama, kad aukščiausio lygio 

prokurorų atranka laikoma smarkiai 

politizuota ir kad aukščiausio lygio 

pareigūnams pareikšta daug įtarimų 

korupcija, dėl kurių nebuvo atliktas 

tinkamas tyrimas; ragina Slovakijos 

institucijas didinti teisėsaugos nešališkumą; 

17. reiškia susirūpinimą dėl Piliečių 

laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto 

ataskaitoje išdėstytų išvadų, pateiktų po jų 

faktų nustatymo misijos vizito į Slovakiją, 

kuriose teigiama, kad aukščiausio lygio 

prokurorų atranka laikoma smarkiai 

politizuota ir kad aukščiausio lygio 

pareigūnams pareikšta daug įtarimų 

korupcija, dėl kurių nebuvo atliktas 

tinkamas tyrimas; ragina Slovakijos 

institucijas didinti teisėsaugos nešališkumą; 

prašo Slovakijos vyriausybės ir 

parlamento imtis visų reikiamų veiksmų 

siekiant atkurti visuomenės pasitikėjimą 

valstybės institucijomis, įskaitant policiją; 

Or. en 

 

 


