
 

AM\1151118PT.docx  PE618.433v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

16.4.2018 B8-0186/2 

Alteração  2 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0186/2018 

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

Proteção dos jornalistas de investigação na Europa: o caso do jornalista eslovaco Jan Kuciak e 

de Martina Kušnírová 

Proposta de resolução 

Considerando L 

 

Proposta de resolução Alteração 

L. Considerando que o homicídio 

desencadeou as maiores manifestações e 

protestos pacíficos de rua desde a 

Revolução de Veludo, em 1989, 

reivindicando justiça, prestação de contas, 

respeito pelo Estado de direito, respeito 

pela liberdade dos meios de comunicação 

social e medidas de luta contra a 

corrupção; que a confiança nas instituições 

do Estado tem de ser restabelecida; 

L. Considerando que o homicídio 

desencadeou as maiores manifestações e 

protestos pacíficos de rua desde a 

Revolução de Veludo, em 1989, 

reivindicando justiça, prestação de contas, 

respeito pelo Estado de direito, respeito 

pela liberdade dos meios de comunicação 

social e medidas de luta contra a 

corrupção; que os manifestantes e os 

cidadãos eslovacos demonstraram uma 

profunda desconfiança nas instituições e 

nos funcionários estatais, incluindo a 

polícia; que a confiança nas instituições do 

Estado tem de ser restabelecida; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/3 

Alteração  3 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0186/2018 

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

Proteção dos jornalistas de investigação na Europa: o caso do jornalista eslovaco Jan Kuciak e 

de Martina Kušnírová 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Manifesta preocupação 

relativamente às conclusões do relatório 

elaborado pela Comissão das Liberdades 

Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

e pela Comissão do Controlo Orçamental, 

na sequência da sua missão de averiguação 

à Eslováquia, que refere que a escolha de 

altos magistrados do Ministério Público é 

considerada extremamente politizada e que 

houve uma série de alegações de corrupção 

contra altos funcionários que não foram 

sujeitas a uma investigação adequada; insta 

as autoridades eslovacas a reforçarem a 

imparcialidade dos organismos 

responsáveis pela aplicação da lei; 

17. Manifesta preocupação 

relativamente às conclusões do relatório 

elaborado pela Comissão das Liberdades 

Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

e pela Comissão do Controlo Orçamental, 

na sequência da sua missão de averiguação 

à Eslováquia, que refere que a escolha de 

altos magistrados do Ministério Público é 

considerada extremamente politizada e que 

houve uma série de alegações de corrupção 

contra altos funcionários que não foram 

sujeitas a uma investigação adequada; insta 

as autoridades eslovacas a reforçarem a 

imparcialidade dos organismos 

responsáveis pela aplicação da lei; insta o 

Governo e o Parlamento eslovacos a 

tomarem todas as medidas necessárias no 

sentido de restabelecer a confiança do 

público nas instituições do Estado, 

incluindo a polícia; 

Or. en 

 

 


