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16.4.2018 B8-0186/2 

Amendamentul  2 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0186/2018 

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

Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al 

Martinei Kušnírová 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât asasinatul a dus la cele mai 

mari proteste pașnice și demonstrații de 

stradă de după Revoluția de Catifea din 

1989, unde s-a manifestat pentru justiție, 

răspundere, stat de drept, respectarea 

libertății mass-mediei și combaterea 

corupției; întrucât încrederea în instituțiile 

statului trebuie restabilită; 

L. întrucât asasinatul a dus la cele mai 

mari proteste pașnice și demonstrații de 

stradă de după Revoluția de Catifea din 

1989, unde s-a manifestat pentru justiție, 

răspundere, stat de drept, respectarea 

libertății mass-mediei și combaterea 

corupției; întrucât protestatarii și publicul 

slovac au arătat o profundă lipsă de 

încredere în instituțiile statului și în 

funcționari, inclusiv în poliție; întrucât 

încrederea în instituțiile statului trebuie 

restabilită; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/3 

Amendamentul  3 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0186/2018 

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

Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al 

Martinei Kušnírová 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. își exprimă preocuparea în legătură 

cu constatările raportului elaborat de 

Comisia sa pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne și de Comisia sa pentru 

control bugetar în urma misiunii lor de 

informare în Slovacia, care menționează 

faptul că selectarea procurorilor de rang 

înalt este considerată foarte politizată și că 

au existat o serie de acuzații de corupție 

împotriva unor înalți funcționari ce nu au 

dus la o anchetă adecvată; invită 

autoritățile slovace să consolideze 

imparțialitatea serviciilor de aplicare a 

legii; 

17. își exprimă preocuparea în legătură 

cu constatările raportului elaborat de 

Comisia sa pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne și de Comisia sa pentru 

control bugetar în urma misiunii lor de 

informare în Slovacia, care menționează 

faptul că selectarea procurorilor de rang 

înalt este considerată foarte politizată și că 

au existat o serie de acuzații de corupție 

împotriva unor înalți funcționari ce nu au 

dus la o anchetă adecvată; invită 

autoritățile slovace să consolideze 

imparțialitatea serviciilor de aplicare a 

legii; invită guvernul și parlamentul din 

Slovacia să ia toate măsurile necesare 

pentru a restabili încrederea publicului în 

instituțiile statului, inclusiv în poliție; 

Or. en 

 

 


