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16.4.2018 B8-0186/2 

Poprawka  2 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0186/2018 

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

Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána 

Kuciaka i Martiny Kušnírovej 

Projekt rezolucji 

Motyw L 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

L. mając na uwadze, że zabójstwo to 

wywołało największe od aksamitnej 

rewolucji w 1989 r. pokojowe protesty i 

demonstracje uliczne, w których domagano 

się sprawiedliwości, rozliczalności, 

praworządności i poszanowania dla 

wolności mediów oraz działań na rzecz 

walki z korupcją; mając na uwadze 

konieczność przywrócenia zaufania do 

instytucji państwowych; 

L. mając na uwadze, że zabójstwo to 

wywołało największe od aksamitnej 

rewolucji w 1989 r. pokojowe protesty i 

demonstracje uliczne, w których domagano 

się sprawiedliwości, rozliczalności, 

praworządności i poszanowania dla 

wolności mediów oraz działań na rzecz 

walki z korupcją; mając na uwadze, że 

demonstranci i słowacka opinia publiczna 

wyrazili poważny brak zaufania do 

instytucji i funkcjonariuszy państwowych, 

w tym policji; mając na uwadze 

konieczność przywrócenia zaufania do 

instytucji państwowych; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/3 

Poprawka  3 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Motion for a resolution B8-0186/2018 

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

Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána 

Kuciaka i Martiny Kušnírovej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wyraża zaniepokojenie ustaleniami 

zawartymi w sprawozdaniu opracowanym 

przez swoją Komisję Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych i swoją Komisję Kontroli 

Budżetowej w następstwie ich misji 

informacyjnej na Słowacji, mówiącymi o 

tym, że wybór głównych prokuratorów 

uważa się za wysoce upolityczniony oraz 

że podniesiono szereg zarzutów o korupcję 

wobec wysokiej rangi urzędników, ale nie 

zakończyły się one właściwym 

dochodzeniem; wzywa słowackie władze 

do zwiększenia bezstronności ścigania 

przestępstw; 

17. wyraża zaniepokojenie ustaleniami 

zawartymi w sprawozdaniu opracowanym 

przez swoją Komisję Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych i swoją Komisję Kontroli 

Budżetowej w następstwie ich misji 

informacyjnej na Słowacji, mówiącymi o 

tym, że wybór głównych prokuratorów 

uważa się za wysoce upolityczniony oraz 

że podniesiono szereg zarzutów o korupcję 

wobec wysokiej rangi urzędników, ale nie 

zakończyły się one właściwym 

dochodzeniem; wzywa słowackie władze 

do zwiększenia bezstronności ścigania 

przestępstw; wzywa rząd i parlament 

Słowacji do podjęcia wszelkich 

niezbędnych kroków, aby przywrócić 

zaufanie opinii publicznej do instytucji 

państwowych, w tym policji; 

Or. en 

 

 


