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Predlog spremembe  2 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0186/2018 

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

Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in 

Martine Kušnírove 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

L. ker je umor vodil do največjih 

mirnih protestov in uličnih demonstracij po 

žametni revoluciji leta 1989, protestniki pa 

so pozivali k sodnemu varstvu, politični 

odgovornosti, pravni državi, spoštovanju 

svobode medijev in ukrepom za boj proti 

korupciji; ker je treba obnoviti zaupanje v 

državne institucije; 

L. ker je umor vodil do največjih 

mirnih protestov in uličnih demonstracij po 

žametni revoluciji leta 1989, protestniki pa 

so pozivali k sodnemu varstvu, politični 

odgovornosti, pravni državi, spoštovanju 

svobode medijev in ukrepom za boj proti 

korupciji; ker so protestniki in slovaška 

javnost pokazali močno nezaupanje 

državnim institucijam in njihovim 

uradnikom, vključno s policijo; ker je 

treba obnoviti zaupanje v državne 

institucije; 

Or. en 
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Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0186/2018 

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

Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in 

Martine Kušnírove 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. izraža zaskrbljenost zaradi 

ugotovitev, ki sta jih po misiji za 

ugotavljanje dejstev na Slovaškem v 

poročilu objavila Odbor za državljanske 

svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

ter Odbor za proračunski nadzor, ki sta 

zapisala, da naj bi bil postopek izbora 

vrhovnih tožilcev zelo spolitiziran in da 

številne obtožbe o korupciji zoper vodilne 

uradnike niso bile ustrezno preiskane; 

poziva slovaške oblasti, naj povečajo 

neodvisnost organov kazenskega pregona; 

17. izraža zaskrbljenost zaradi 

ugotovitev, ki sta jih po misiji za 

ugotavljanje dejstev na Slovaškem v 

poročilu objavila Odbor za državljanske 

svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

ter Odbor za proračunski nadzor, ki sta 

zapisala, da naj bi bil postopek izbora 

vrhovnih tožilcev zelo spolitiziran in da 

številne obtožbe o korupciji zoper vodilne 

uradnike niso bile ustrezno preiskane; 

poziva slovaške oblasti, naj povečajo 

neodvisnost organov kazenskega pregona; 

poziva slovaško vlado in parlament, naj 

sprejmeta vse potrebne ukrepe za 

obnovitev zaupanja javnosti v državne 

institucije, vključno s policijo; 

Or. en 

 

 


