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16.4.2018 B8-0186/2 

Ändringsförslag  2 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0186/2018 

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

Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján 

Kuciak samt Martina Kušnírová 

Förslag till resolution 

Skäl L 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

L. Mordet ledde till de största 

fredligaste protester och 

gatudemonstrationer som förekommit 

sedan sammetsrevolutionen 1989, med 

krav på rättvisa, ansvarsutkrävande, 

rättsstat, respekt för mediefriheten och 

insatser mot korruptionen. Förtroendet för 

statens institutioner måste återställas. 

L. Mordet ledde till de största 

fredligaste protester och 

gatudemonstrationer som förekommit 

sedan sammetsrevolutionen 1989, med 

krav på rättvisa, ansvarsutkrävande, 

rättsstat, respekt för mediefriheten och 

insatser mot korruptionen. De 

protesterande har, tillsammans med den 

slovakiska allmänheten, ådagalagt en svår 

brist på förtroende för statens 

institutioner och ämbetsmän, bland dem 

också polisen. Förtroendet för statens 

institutioner måste återställas. 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/3 

Ändringsförslag  3 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0186/2018 

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

Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján 

Kuciak samt Martina Kušnírová 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över vad som framkommit av den rapport 

som sammanställts av parlamentets utskott 

för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor och dess 

budgetkontrollutskott efter deras 

informationsuppdrag i Slovakien, nämligen 

att de högst uppsatta åklagarna anses väljas 

på ytterst politiska grunder, jämte att ett 

antal anklagelser om korruption bland 

tjänstemän på högsta nivå inte utretts i 

vederbörlig ordning. Parlamentet 

uppmanar de slovakiska myndigheterna att 

göra upprätthållandet av lagen mera 

opartiskt. 

17. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över vad som framkommit av den rapport 

som sammanställts av parlamentets utskott 

för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor och dess 

budgetkontrollutskott efter deras 

informationsuppdrag i Slovakien, nämligen 

att de högst uppsatta åklagarna anses väljas 

på ytterst politiska grunder, jämte att ett 

antal anklagelser om korruption bland 

tjänstemän på högsta nivå inte utretts i 

vederbörlig ordning. Parlamentet 

uppmanar de slovakiska myndigheterna att 

göra upprätthållandet av lagen mera 

opartiskt. Parlamentet uppmanar 

Slovakiens regering och parlament att 

göra allt som krävs för att återställa 

allmänhetens förtroende för statens 

institutioner, bland dem också polisen. 

Or. en 

 

 


