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Ryszard Czarnecki 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0186/2018 

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

Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου 

δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 

διαθέτει τη δυνατότητα να ενεργεί 

προκειμένου να προστατεύσει τις κοινές 

αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος 

δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα θα 

πρέπει να εφαρμόζονται ισοδύναμα σε 

όλα τα κράτη μέλη· 

διαγράφεται 
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Πρόταση ψηφίσματος B8-0186/2018 

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

Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου 

δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. επισημαίνει ότι οι καταγγέλτες 

έχουν αποδειχθεί ζωτική πηγή για την 

ερευνητική δημοσιογραφία και για τον 

ανεξάρτητο Τύπο, και ότι η διασφάλιση 

της εμπιστευτικότητας των πηγών έχει 

θεμελιώδη σημασία για την ελευθερία του 

Τύπου· τονίζει, συνεπώς, ότι οι 

καταγγέλτες συμβάλλουν στη δημοκρατία, 

στη διαφάνεια της πολιτικής και της 

οικονομίας, και στην ενημέρωση του 

κοινού· καλεί τις σλοβακικές αρχές και 

όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 

προσωπική ασφάλεια και τα μέσα 

βιοπορισμού των δημοσιογράφων και των 

καταγγελτών· ζητεί από την Επιτροπή να 

προτείνει μια αποτελεσματική, 

ολοκληρωμένη και οριζόντια οδηγία της 

ΕΕ σχετικά με την προστασία των 

καταγγελτών, συμμεριζόμενη πλήρως τις 

συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης 

και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 

14ης Φεβρουαρίου 2017 και της 24ης 

Οκτωβρίου 2017· 

8. επισημαίνει ότι οι καταγγέλτες 

έχουν αποδειχθεί ζωτική πηγή για την 

ερευνητική δημοσιογραφία και για τον 

ανεξάρτητο Τύπο, και ότι η διασφάλιση 

της εμπιστευτικότητας των πηγών έχει 

θεμελιώδη σημασία για την ελευθερία του 

Τύπου· τονίζει, συνεπώς, ότι οι 

καταγγέλτες συμβάλλουν στη δημοκρατία, 

στη διαφάνεια της πολιτικής και της 

οικονομίας, και στην ενημέρωση του 

κοινού· καλεί τις σλοβακικές αρχές και 

όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 

προσωπική ασφάλεια και τα μέσα 

βιοπορισμού των δημοσιογράφων και των 

καταγγελτών· 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0022.  
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Πρόταση ψηφίσματος B8-0186/2018 

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

Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου 

δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. καλεί το Συμβούλιο να συνεργαστεί 

με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη για τη 

σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 

συντομότερο δυνατό, με σκοπό την 

ανάληψη συντονισμένης δράσης για την 

καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ και 

άλλων εγκλημάτων που θίγουν τα 

οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης· 

16. καλεί το Συμβούλιο να συνεργαστεί 

με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη για τη 

σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 

συντομότερο δυνατό· 
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Πρόταση ψηφίσματος B8-0186/2018 

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

Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου 

δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί επιτακτικά μια τακτική 

διαδικασία παρακολούθησης και 

διαλόγου, στην οποία θα συμμετέχουν όλα 

τα κράτη μέλη προκειμένου να 

διαφυλάσσονται οι ενωσιακές βασικές 

αξίες της δημοκρατίας, των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, με 

τη συμμετοχή του Συμβουλίου, της 

Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, όπως 

προτείνεται στο ψήφισμά του, της 

25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη 

θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα (Σύμφωνο ΔΚΘ)1· 

διαγράφεται 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


