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B9-0588/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το 
κράτος δικαίου στη Σλοβενία, ιδίως τον καθυστερημένο διορισμό εισαγγελέων στην 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
(2021/2978(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως το άρθρο 2,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 
ιδίως το άρθρο 86,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο 
Χάρτης»),

– έχοντας υπόψη την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ),

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και 
τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΑΔ),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου, της 30ής 
Σεπτεμβρίου 2020 (COM(2020)0580), και την έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου, 
της 20ής Ιουλίου 2021 (COM(2021)0700),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Ιουνίου 2021, σχετικά με την έκθεση της 
Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 
2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, περί γενικού 
καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης 
(«κανονισμός για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου»)3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση 
μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα4,

– έχοντας υπόψη τον απολογισμό αποστολής, της 17ης Νοεμβρίου 2021, της Επιτροπής 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0313.
2 ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1.
3 ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 1.
4 ΕΕ C 395 της 29.9.2021, σ. 2.
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Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά την επίσκεψη 
αντιπροσωπείας ad hoc στη Σλοβενία στις 13-15 Οκτωβρίου 2021 με σκοπό την 
αξιολόγηση του σεβασμού των αξιών και του κράτους δικαίου της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τις εργασίες της Ομάδας Παρακολούθησης της Δημοκρατίας, του 
Κράτους Δικαίου και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΟΠΔΚΔΘΔ) της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη τη συζήτηση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης 
Νοεμβρίου 2020, σχετικά με την ουγγρική παρέμβαση στα μέσα ενημέρωσης στη 
Σλοβενία και τη Βόρεια Μακεδονία,

– έχοντας υπόψη τις επιστολές που απέστειλε η Επιτροπή στις 15 Φεβρουαρίου, στις 29 
Απριλίου και στις 23 Ιουνίου 2021 προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, στις οποίες 
εκφράζονται ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την ολοκλήρωση της εκκρεμούσας 
εθνικής διαδικασίας για τον διορισμό των δύο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, 
καθώς και για το γεγονός ότι η εθνική διαδικασία δεν τηρήθηκε σωστά,

– έχοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλε στις 4 Μαΐου 2020 ο Υπουργός 
Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας προς τον Επίτροπο Δικαιοσύνης, στην 
οποία εξέφραζε τις απόψεις του στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πρώτης ετήσιας 
έκθεσης της Επιτροπής για το κράτος δικαίου,

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Σλοβενίας προς 
την Πρόεδρο της Επιτροπής, η οποία εστάλη στις 23 Φεβρουαρίου 2021, στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας της Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, η Ένωση βασίζεται στον 
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, το 
κράτος δικαίου και στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αξίες που είναι κοινές 
σε όλα τα κράτη μέλη και οι οποίες πρέπει να τηρούνται από την ΕΕ και από κάθε 
επιμέρους κράτος μέλος σε όλες τις πολιτικές τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου είναι μία από τις κοινές αξίες στις οποίες 
εδράζεται η ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, από κοινού με το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, είναι αρμόδια βάσει των Συνθηκών να εγγυηθεί τον σεβασμό του 
κράτους δικαίου ως θεμελιώδους αξίας της Ένωσης και να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία, οι αξίες και οι αρχές της ΕΕ γίνονται σεβαστές και τηρούνται·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα αποτελεσματικό, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 
σύστημα είναι αναγκαίο για την διασφάλιση του κράτους δικαίου και της προστασίας 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών των πολιτών στην ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 
βάσει ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ 22 κρατών μελών, περιλαμβανομένης της 
Σλοβενίας, εγκρίθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2017 και τέθηκε σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου 
2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ως ανεξάρτητη και 
αποκεντρωμένη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την αρμοδιότητα να 
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διεξάγει έρευνες, να ασκεί διώξεις και να παραπέμπει ενώπιον της δικαιοσύνης 
εγκλήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως, η απάτη, η διαφθορά ή 
σοβαρές περιπτώσεις διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι οργανωμένη τόσο σε κεντρικό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποκεντρωμένο επίπεδο 
αποτελείται από Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς στις συμμετέχουσες χώρες 
της ΕΕ, οι οποίοι χειρίζονται τις υποθέσεις και διεξάγουν τις έρευνες και τις διώξεις στα 
κράτη μέλη προέλευσής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι 
Εισαγγελείς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και, κατά 
συνέπεια, είναι από λειτουργική και νομική άποψη ανεξάρτητοι κατά τη διερεύνηση και 
τη δίωξη αδικημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Ιουνίου 2021 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέλαβε τα 
καθήκοντα διερεύνησης και δίωξης που της ανατίθενται με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939· λαμβάνοντας υπόψη ότι για κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διοριστούν 
τουλάχιστον δύο Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς πριν από την 1η Ιουνίου 2021· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σλοβενία, ως η τελευταία συμμετέχουσα χώρα και με 
σημαντική καθυστέρηση, πρότεινε δύο Εντεταλμένους Εισαγγελείς στις 22 Νοεμβρίου 
2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την άποψη της σλοβενικής κυβέρνησης, οι 
υποψηφιότητες αυτές ήταν μόνο προσωρινές, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της 
εθνικής διαδικασίας επιλογής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συλλογικό Όργανο της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διόρισε τους δύο Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς 
από τη Σλοβενία στις 24 Νοεμβρίου 2021 για περίοδο πέντε ετών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να παύσει από τα καθήκοντά του ή να κινήσει 
πειθαρχική διαδικασία κατά Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα για λόγους που 
συνδέονται με τις αρμοδιότητές του που απορρέουν από τον κανονισμό της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας χωρίς τη συγκατάθεση του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την επαύριο του διορισμού των δύο Εντεταλμένων 
Εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε 
νομοθετική τροποποίηση, που καταρτίστηκε από το γραφείο του Πρωθυπουργού και 
ψηφίστηκε με ταχεία διαδικασία χωρίς τη συνήθη διαβούλευση με εμπειρογνώμονες, 
και η οποία προβλέπει διακριτική ευχέρεια για το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προτείνει 
υποψηφίους σε περίπτωση που έχει εμφανιστεί ανεπαρκής αριθμός υποψηφίων στη 
δημόσια πρόσκληση, μεταφέροντας έτσι την εξουσία από το Εισαγγελικό Συμβούλιο 
στην κυβέρνηση·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια νομοθετική τροποποίηση προβλέπει μεταβατικές 
διατάξεις οι οποίες θα επιτρέψουν την αντικατάσταση των Εντεταλμένων Εισαγγελέων 
στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγγελείς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του δικαστικού 
συστήματος και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διασφάλιση του κράτους δικαίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι εισαγγελείς να είναι ανεξάρτητοι και να 
μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους χωρίς αδικαιολόγητες 
παρεμβάσεις ή πιέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Σλοβενία μόνο 206 από τις 258 
διαθέσιμες θέσεις εισαγγελέων είναι επί του παρόντος κατειλημμένες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τουλάχιστον 15 επιλεγέντες εισαγγελείς αναμένουν να διοριστούν από την 
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κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στο περί Σλοβενίας κεφάλαιο της 
έκθεσής της του 2021 για το κράτος δικαίου, ανέφερε ότι οι διορισμοί των εισαγγελέων 
είχαν καθυστερήσει αδικαιολόγητα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης αποτελεί έναν από τους 
πυλώνες και μία από τις εγγυήσεις για μια λειτουργική δημοκρατία και για το κράτος 
δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία, η πολυφωνία και η ανεξαρτησία των 
μέσων ενημέρωσης και η ασφάλεια των δημοσιογράφων αποτελούν βασικά στοιχεία 
του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης και είναι ζωτικής 
σημασίας για τη δημοκρατική λειτουργία της ΕΕ και των κρατών μελών της·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σλοβενία κατατάσσεται στην 36η θέση παγκοσμίως στον 
Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (στη 
18η θέση στην ΕΕ), πέφτοντας τέσσερεις θέσεις από την 32η θέση την οποία κατείχε 
πέρυσι5· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής του 2021 για 
το κράτος δικαίου, αυτό σημαίνει ότι η χώρα αντιμετωπίζει επιδείνωση της ελευθερίας 
των μέσων ενημέρωσης και της προστασίας των δημοσιογράφων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης επισημαίνει 
στο υπόμνημά της στις 4 Ιουνίου 2021 ότι η Σλοβενία έχει «δυναμικό τοπίο όσον 
αφορά τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών. Τα ατομικά και πολιτικά 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, προστατεύονται εν γένει νομικώς και στην 
πράξη»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σημειώνει 
επίσης «την επιδείνωση των συνθηκών που στηρίζουν την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης στη Σλοβενία κατά το προηγούμενο έτος» και ότι «κατά τους τελευταίους 
13 μήνες, έχουν δημοσιευθεί στην πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 13 
προειδοποιήσεις σχετικά με τη Σλοβενία»· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 
αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση κατά τα τελευταία χρόνια6·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σλοβενικό Ειδησεογραφικό Πρακτορείο (STA), ως ο 
εθνικός και δημόσιος φορέας παροχής πληροφοριών, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στη διασφάλιση της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης στη χώρα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία του πρακτορείου, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις 
και με σταθερή χρηματοδότηση, είναι υψίστης σημασίας για τη δημόσια υπηρεσία που 
παρέχει· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 του νόμου περί του STA θεσπίζει σαφώς 
το καθήκον του κράτους να διασφαλίζει τη θεσμική αυτονομία, τη συντακτική 
ανεξαρτησία και την επαρκή χρηματοδότηση του STA για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του ως δημόσιας υπηρεσίας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, η σχετική νομοθεσία στη Σλοβενία δεν αντιμετωπίζει τη 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης και πολιτικών 
κομμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη διαφάνειας και ειδικών υποχρεώσεων 
των κρατικών φορέων να αναφέρουν τα ποσά που δαπανούν το κράτος ή οι κρατικές 
εταιρείες για διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης εγείρει το ζήτημα της δυνητικής 
πολιτικής εργαλειοποίησης της κρατικής διαφήμισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

5 https://rsf.org/en/ranking/2021 
6 https://rm.coe.int/memorandum-on-freedom-of-expression-and-media-freedom-in-slovenia/1680a2ae85

https://rsf.org/en/ranking/2021
https://rm.coe.int/memorandum-on-freedom-of-expression-and-media-freedom-in-slovenia/1680a2ae85
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εξακολουθεί να εκκρεμεί αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης και τις 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της 
Επιτροπής του 2021 για το κράτος δικαίου, εάν εγκριθούν τα σχέδια τροποποιήσεων 
του νόμου για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δημοσιεύθηκαν από την 
κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2020, θα βελτιώσουν τη διαφάνεια της ιδιοκτησίας των 
μέσων ενημέρωσης·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη νομική της υποχρέωση να καταβάλει κρατική 
επιδότηση, η σλοβενική κυβέρνηση παρακράτησε για 312 ημέρες το 2021 τη 
χρηματοδότηση που θα ελάμβανε το STA για να παρέχει τη δημόσια υπηρεσία του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το STA υπέβαλε στο δικαστήριο αίτηση εκτέλεσης της 
πληρωμής για την παροχή της δημόσιας υπηρεσίας του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 
Νοεμβρίου 2021, το STA και το Κυβερνητικό Γραφείο Επικοινωνίας (UKOM) 
υπέγραψαν σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας για την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
στις 17 Νοεμβρίου 2021, το UKOM κατέβαλε 676 000 EUR για τη δημόσια υπηρεσία 
του STA για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
επιπλέον, έχουν καταβληθεί 140 000 EUR για τη δημόσια υπηρεσία του STA για τον 
Αύγουστο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 507 000 EUR από απαιτήσεις για 
χρηματοδότηση δημόσιας υπηρεσίας παραμένουν ανεξόφλητες·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση Σλοβένων Δημοσιογράφων, μαζί με το STA, 
συγκέντρωσε 385 132 EUR στις δύο εκστρατείες πληθοχρηματοδότησης με τίτλο 
«#zaobSTAnek»7 το 2021, προκειμένου να αποφευχθεί η πτώχευση, καθώς η επιβίωση 
του επαγγελματικού και αυτόνομου πρακτορείου και οι θέσεις εργασίας περίπου 100 
εργαζομένων διέτρεχαν σοβαρό κίνδυνο·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας για το 2022 
βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση μεταξύ του STA και του UKOM· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Νοεμβρίου 2021, σε κοινή δήλωση8 του Μηχανισμού 
Ταχείας Αντίδρασης για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, η οποία υπεγράφη 
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων Ενημέρωσης 
(ECPMF), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (EFJ), τη Free Press 
Unlimited (FPU), το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (IPI) και την OBC Transeuropa 
(OBCT), απευθύνεται προειδοποίηση σχετικά με τη μακροπρόθεσμη οικονομική 
βιωσιμότητα του STA και εκφράζονται ανησυχίες ότι η νέα εποπτεία των 
χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων του STA από το UKOM μπορεί να παραβιάζει 
τη συντακτική ανεξαρτησία, ενώ προστίθεται ότι οι εμπορικοί όροι στο πλαίσιο της 
υπογραφείσας συμφωνίας αποδυναμώνουν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού 
μοντέλου του STA υπό τους όρους της ισχύουσας σύμβασης, καθώς, όπως προβλέπεται 
από τη νομοθεσία, έχει ζωτική σημασία η επαρκής και δίκαιη χρηματοδότηση, με 
παράλληλη διασφάλιση της συντακτικής αυτονομίας του·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να αυξάνονται στη Σλοβενία η διαδικτυακή 
παρενόχληση, οι απειλές και οι αγωγές κατά δημοσιογράφων, οι οποίες στοχοποιούν 
ιδίως γυναίκες δημοσιογράφους, από εξέχοντες πολιτικούς και δημόσια πρόσωπα, 

7 https://www.zaobstanek.si/en 
8 https://ipi.media/slovenia-mfrr-welcomes-end-to-sta-funding-crisis/ 
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συμπεριλαμβανομένων μελών της κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 
αναφερθεί περιπτώσεις πολιτικών παρεμβάσεων στα μέσα ενημέρωσης στη Σλοβενία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια 
στην πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες και έγγραφα·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ένα διαφανές και σαφές σύνολο αρχών για τη 
διανομή της διαφήμισης στα μέσα ενημέρωσης από τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης 
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη έλλειψη διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στη Σλοβενία επιδεινώθηκε κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και ότι δεν ελήφθησαν ειδικά μέτρα για την 
άμβλυνση των επιπτώσεών της στα μέσα ενημέρωσης·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση παρακολούθησης της πολυφωνίας των μέσων 
ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του 2021 και διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη έχουν αναφέρει ανησυχίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση 
του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTV Slovenia και σχετικά με την πολιτική πίεση 
που ασκείται σε αυτόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Δημοσιογράφων και ο μηχανισμός ταχείας αντίδρασης για την ελευθερία των μέσων 
μαζικής επικοινωνίας (Media Freedom Rapid Response) έχουν εκφράσει ανησυχίες για 
τις προτεινόμενες αλλαγές στα ειδησεογραφικά προγράμματα του σλοβενικού 
δημόσιου τηλεοπτικού σταθμού RTV Slovenia, οι οποίες θα μπορούσαν να μειώσουν 
την ικανότητα του εν λόγω φορέα να ενημερώνει το κοινό και να ασκεί έλεγχο σε 
όσους κατέχουν θέσεις εξουσίας9·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σλοβενία, μαζί με ορισμένα άλλα κράτη μέλη, δεν έχει 
ακόμη εφαρμόσει το σύνολο της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
(οδηγία (ΕΕ) 2018/1808) και της οδηγίας για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (οδηγία (ΕΕ) 2018/1972), ιδίως τις διατάξεις που αφορούν την 
ανεξαρτησία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής της αγοράς μέσων ενημέρωσης και τους 
ενισχυμένους κανόνες για την καταπολέμηση της υποκίνησης βίας ή μίσους ή για την 
προώθηση ενός ασφαλέστερου, δικαιότερου και πιο ποικιλόμορφου οπτικοακουστικού 
τοπίου·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διατυπώνονται συνεχείς ανησυχίες σχετικά με την πίεση που 
ασκείται στους ανεξάρτητους δημόσιους οργανισμούς και στα μέσα ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών δυσφήμισης, συκοφαντιών, ποινικών ερευνών, 
καθώς και στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού 
(SLAPP) από εξέχοντα δημόσια πρόσωπα και πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένων 
μελών της κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σλοβενία δεν έχει αποποινικοποιήσει 
πλήρως τη δυσφήμηση, γεγονός που μπορεί να έχει αποθαρρυντικό αντίκτυπο στην 
ελευθερία της έκφρασης και στην καταγγελία καταχρήσεων από άτομα που ασκούν 
δημόσια αξιώματα, και μπορεί να οδηγήσει σε αυτολογοκρισία·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση της εξάπλωσης 
της πανδημίας COVID-19 εγκρίθηκαν ως επί το πλείστον με τη μορφή διαταγμάτων και 
διαταγών, και λιγότερο συχνά με τη μορφή νόμων και πράξεων· λαμβάνοντας υπόψη 

9 https://www.ecpmf.eu/slovenia-concerns-over-controversial-changes-to-rtv-programming/
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ότι ορισμένα κυβερνητικά διατάγματα και ορισμένες νομικές διατάξεις της Σλοβενίας 
σχετικά με περιοριστικά μέτρα έχουν κηρυχθεί αντισυνταγματικά από το Συνταγματικό 
Δικαστήριο, είτε επειδή παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας είτε διότι 
στερούνται νομικής βάσης·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην έκθεσή της του 2020 και του 2021 για το 
κράτος δικαίου ανά χώρα, διαπίστωσε, στο κεφάλαιο που αφορά τη Σλοβενία, ότι η 
παροχή επαρκών πόρων για το Δικαστικό Συμβούλιο και το Εισαγγελικό Συμβούλιο 
αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία 
των εν λόγω αυτοδιοικούμενων οργάνων·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παραπεμφθεί ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου 
πρωτοφανής αριθμός υποθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες αποφάσεις του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν εφαρμόστηκαν εντός της απαιτούμενης προθεσμίας·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταγγελθεί πολιτικές παρεμβάσεις στις ανακριτικές και 
διωκτικές αρχές, ιδίως στο Εθνικό Γραφείο Ερευνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον 
Οκτώβριο του 2020, το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάνθηκε σχετικά με τον παράνομο 
χαρακτήρα της απόλυσης του πρώην διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Ερευνών, και ότι 
εκκρεμεί διαδικασία έφεσης επί της απόφασης αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με το κεφάλαιο για τη Σλοβενία που περιλαμβάνεται στην έκθεση της 
Επιτροπής του 2021 για το κράτος δικαίου, οι έρευνες του Προεδρείου σε υποθέσεις 
διαφθοράς υψηλού επιπέδου δεν έχουν δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση ψήφισε νέο τροποποιημένο νόμο για την 
οργάνωση και την εργασία στην αστυνομία, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 13 Νοεμβρίου 
2021 και περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις για την παύση υψηλόβαθμων 
αστυνομικών από τις θέσεις τους με άμεση ισχύ, με συνέπεια να τερματιστεί η 
απασχόληση περίπου 130 επικεφαλής της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων και των 
διευθυντών της ένστολης και της ποινικής αστυνομίας, των διευθυντών και των οκτώ 
αστυνομικών διοικήσεων και των 110 διοικητών αστυνομικών τμημάτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι τροποποιήσεις του νόμου περί αστυνομίας μεταβάλλουν τις διαδικασίες 
που διέπουν τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο Εισαγγελέας αναλαμβάνει μια 
υπόθεση, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία της Εισαγγελίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις διευθυντές του Εθνικού Γραφείου Ερευνών απολύθηκαν 
το 2021 και ότι υπήρξαν διάφορες σημαντικές αλλαγές στα ανώτερα κλιμάκια της 
αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης απόλυσης του Διευθυντή της 
Εθνικής Αστυνομικής Μονάδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Υπουργός Εσωτερικών και 
ο Γενικός Διευθυντής της Αστυνομίας δεν έχουν μέχρι στιγμής εφαρμόσει την απόφαση 
αριθ. 82/2020-33 σχετικά με την παράνομη αυτή απόλυση10·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών έχει «συρρικνωθεί», 
σύμφωνα με το κεφάλαιο περί Σλοβενίας της έκθεσης της Επιτροπής του 2021 για το 
κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταγγελθεί εκστρατείες δυσφήμισης 
κατά μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), ιδίως μέσω της χρήσης των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκστρατείες αυτές στοχοποιούν 
κυρίως τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τους 

10 https://www.24ur.com/novice/slovenija/spremembe-policija.html
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μετανάστες, τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και την εμπορία ανθρώπων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το κεντρικό 
δίκτυο της σλοβενικής εθνικής ΜΚΟ CNVOS, μόνο οι ΜΚΟ στις οποίες έχει 
χορηγηθεί το καθεστώς λειτουργίας προς το δημόσιο συμφέρον επιτυγχάνουν να 
λάβουν δημόσιους πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση για τις ΜΚΟ 
αυξήθηκε από 372 εκατομμύρια EUR το 2019 σε 416 εκατομμύρια EUR το 2020, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση εφάρμοσε διάφορες νομοθετικές αλλαγές για τη 
στήριξη των ΜΚΟ κατά τη διάρκεια της πανδημίας11·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβενίας έκρινε ότι η 
συμπεριφορά της σλοβενικής αστυνομίας στην υπόθεση ενός αιτούντος άσυλο που είχε 
πέσει θύμα αλυσιδωτής επαναπροώθησης ήταν παράνομη και παραβίαζε την 
απαγόρευση των ομαδικών απελάσεων, την απαγόρευση των βασανιστηρίων και το 
δικαίωμα του αιτούντος στο να έχει πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου12·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιπροσωπεία της ΟΠΔΚΔΘΔ επισκέφθηκε τη Σλοβενία από 
τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2021 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, συνολικά, τα 
δημόσια θεσμικά όργανα λειτουργούν ικανοποιητικά, ιδίως το Συνταγματικό 
Δικαστήριο, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων και ο Ανώτατος Εισαγγελέας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, εξέφρασε βαθιά ανησυχία για άλλα ζητήματα που 
εξετάζονται στο παρόν ψήφισμα·

1. θεωρεί πως έχει ζωτική σημασία η εξασφάλιση του πλήρους σεβασμού των κοινών 
ευρωπαϊκών αξιών που διατυπώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·

2. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου, το κλίμα 
εχθρότητας, τη δυσπιστία και τη βαθιά πόλωση στη Σλοβενία, γεγονός που έχει 
διαβρώσει την εμπιστοσύνη προς τους δημόσιους φορείς και μεταξύ αυτών· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι εξέχοντα δημόσια πρόσωπα και πολιτικοί, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών της κυβέρνησης, πρέπει να δώσουν το παράδειγμα 
και να διασφαλίσουν έναν πολιτισμένο δημόσιο διάλογο χαρακτηριζόμενο από 
σεβασμό και απαλλαγμένο από εκφοβισμούς, επιθέσεις, συκοφαντίες και 
παρενοχλήσεις·

3. χαιρετίζει, ύστερα από καθυστέρηση έξι μηνών, τον διορισμό των δύο Εντεταλμένων 
Εισαγγελέων από τη Σλοβενία στο Συλλογικό Όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 
στις 24 Νοεμβρίου 2021, γεγονός που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πλέον 
συσταθεί πλήρως και ότι όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη έχουν διορίσει 
Εντεταλμένους Εισαγγελείς· θεωρεί ότι μια πλήρως λειτουργική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της ακεραιότητας του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και για τη διασφάλιση της δίωξης των εγκλημάτων κατά των οικονομικών 

11 https://www.cnvos.si/en/ngo-sector-slovenia/public-funding-aggregated-data/ 
12 

https://www.sodnapraksa.si/?q=&advanceSerch=1&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[
VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&doc_code=&task_code=23/2021&so
urce2=&us_decision=&ecli=&meet_dateFrom=&meet_dateTo=&senat_judge=&areas=&institutes=&core_text=
&decision=&description=&connection2=&publication=&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111448095 
https://push-forward.org/novica/javno-pismo-ob-sodbi-vrhovnega-sodisca-glede-nezakonitosti-postopkov-
slovenske-policije-na 

https://www.cnvos.si/en/ngo-sector-slovenia/public-funding-aggregated-data/
https://www.sodnapraksa.si/?q=&advanceSerch=1&database%5bSOVS%5d=SOVS&database%5bIESP%5d=IESP&database%5bVDSS%5d=VDSS&database%5bUPRS%5d=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&doc_code=&task_code=23/2021&source2=&us_decision=&ecli=&meet_dateFrom=&meet_dateTo=&senat_judge=&areas=&institutes=&core_text=&decision=&description=&connection2=&publication=&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111448095
https://www.sodnapraksa.si/?q=&advanceSerch=1&database%5bSOVS%5d=SOVS&database%5bIESP%5d=IESP&database%5bVDSS%5d=VDSS&database%5bUPRS%5d=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&doc_code=&task_code=23/2021&source2=&us_decision=&ecli=&meet_dateFrom=&meet_dateTo=&senat_judge=&areas=&institutes=&core_text=&decision=&description=&connection2=&publication=&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111448095
https://www.sodnapraksa.si/?q=&advanceSerch=1&database%5bSOVS%5d=SOVS&database%5bIESP%5d=IESP&database%5bVDSS%5d=VDSS&database%5bUPRS%5d=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&doc_code=&task_code=23/2021&source2=&us_decision=&ecli=&meet_dateFrom=&meet_dateTo=&senat_judge=&areas=&institutes=&core_text=&decision=&description=&connection2=&publication=&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111448095
https://www.sodnapraksa.si/?q=&advanceSerch=1&database%5bSOVS%5d=SOVS&database%5bIESP%5d=IESP&database%5bVDSS%5d=VDSS&database%5bUPRS%5d=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&doc_code=&task_code=23/2021&source2=&us_decision=&ecli=&meet_dateFrom=&meet_dateTo=&senat_judge=&areas=&institutes=&core_text=&decision=&description=&connection2=&publication=&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111448095
https://push-forward.org/novica/javno-pismo-ob-sodbi-vrhovnega-sodisca-glede-nezakonitosti-postopkov-slovenske-policije-na
https://push-forward.org/novica/javno-pismo-ob-sodbi-vrhovnega-sodisca-glede-nezakonitosti-postopkov-slovenske-policije-na


PE702.798v01-00 10/12 RE\1245776EL.docx

EL

συμφερόντων της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για τις προτεινόμενες από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλαγές στη νομοθεσία για τους εισαγγελείς, οι οποίες θα 
επιτρέψουν αναδρομικές αλλαγές όσον αφορά τα κριτήρια διορισμού των εισαγγελέων 
και θα οδηγήσουν στον κίνδυνο απόλυσης των δύο νεοδιορισθέντων Εντεταλμένων 
Εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από τη Σλοβενία13· καλεί την κυβέρνηση 
της Σλοβενίας να διασφαλίσει την αποτελεσματική διαρθρωτική λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Σλοβενία, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον 
κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·

4. καλεί την κυβέρνηση να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατόν τη διαδικασία 
διορισμού των εθνικών εισαγγελέων που επί του παρόντος αναμένουν επιβεβαίωση· 
σημειώνει την αύξηση των πόρων του Δικαστικού Συμβουλίου και του Εισαγγελικού 
Συμβουλίου, και υπογραμμίζει τη σημασία της οικονομικής αυτονομίας αυτών των 
αυτοδιοικούμενων οργάνων και της παροχής επαρκών πόρων σε αυτά·

5. σημειώνει την επανέναρξη των κρατικών πληρωμών προς το STA· υπογραμμίζει τη 
σημασία της μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητας του πρακτορείου, 
προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του ανεξάρτητα·

6. καλεί την κυβέρνηση να επαναλάβει την κρατική χρηματοδότηση προς το STA, την 
οποία έχει νομική υποχρέωση να παρέχει, και να πραγματοποιεί τις πληρωμές αυτές 
τακτικά και σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό δίκαιο· καλεί την κυβέρνηση να 
εγγυηθεί τη συντακτική ανεξαρτησία του πρακτορείου·

7. εκφράζει την ανησυχία του για όλες τις επιθέσεις, τις εκστρατείες δυσφήμισης, τις 
συκοφαντίες, τις ποινικές έρευνες ή τις στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της 
συμμετοχής του κοινού (SLAPP) από εξέχοντα δημόσια πρόσωπα και πολιτικούς, 
συμπεριλαμβανομένων μελών της κυβέρνησης, ιδίως όταν προέρχονται από αρχές και 
δημόσιους αξιωματούχους, και καλεί όλους τους παράγοντες να σταματήσουν τις εν 
λόγω ενέργειες· καλεί τη σλοβενική κυβέρνηση να εξασφαλίσει επαρκή 
χρηματοδότηση για τη δημόσια τηλεόραση RTV Slovenia, να σταματήσει κάθε 
πολιτική παρέμβαση και πίεση όσον αφορά τη συντακτική της πολιτική και να 
διαφυλάξει την ανεξαρτησία του εν λόγω ραδιοτηλεοπτικού φορέα· καλεί τις αρχές να 
βελτιώσουν τη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης, να 
θεσπίσουν σαφείς κανόνες σχετικά με τα ποσά που δαπανώνται για διαφήμιση από το 
κράτος ή από κρατικές εταιρείες, και να διασφαλίσουν ότι το κοινό και οι 
δημοσιογράφοι μπορούν να έχουν κατάλληλη πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες·

8. σημειώνει τις τροποποιήσεις που πρότεινε η κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2020, που 
επρόκειτο να εγκριθούν έως το τέλος του 2021, και οι οποίες, αν εγκριθούν, θα 
αυξήσουν τη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης· καλεί την 
κυβέρνηση, την Εθνοσυνέλευση και το Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβενίας να 
επιταχύνουν τις διαβουλεύσεις τους σχετικά με τον εκκρεμή νόμο για τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης· υπογραμμίζει, επιπλέον, την ανάγκη για σαφείς κανόνες σχετικά με την 
κατανομή της κρατικής διαφήμισης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
πρόσβαση του κοινού και των δημοσιογράφων σε δημόσιες πληροφορίες·

13 https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi/show/7833 
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9. εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη πρακτική της διακυβέρνησης με 
διατάγματα, και, κατά συνέπεια, χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο, και εκφράζει ιδιαίτερο 
προβληματισμό για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των υφιστάμενων 
έκτακτων μέτρων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19· σημειώνει ότι πολλά 
κυβερνητικά διατάγματα στερούνται σαφούς νομικής βάσης και συχνά δεν 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα·

10. σημειώνει ότι το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της διαφθοράς εξακολουθεί να βελτιώνεται, γεγονός που αντικατοπτρίζεται ιδίως σε 
νομοθετικές τροποποιήσεις που έχουν βελτιώσει την ανεξαρτησία, την οργάνωση και 
τη λειτουργία της Επιτροπής για την Πρόληψη της Διαφθοράς, μολονότι οι ανθρώπινοι 
πόροι του εν λόγω οργάνου παραμένουν περιορισμένοι, και το οποίο έχει ενισχύσει το 
νομικό πλαίσιο για την εκπροσώπηση συμφερόντων, την προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος και τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων· σημειώνει ότι η 
προηγούμενη στρατηγική έχει σε μεγάλο βαθμό εφαρμοστεί, αλλά εξακολουθεί να 
ανησυχεί για την έλλειψη αποτελεσματικής επιβολής των κανόνων για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και για το γεγονός ότι ορισμένες δράσεις παραμένουν σε 
εκκρεμότητα και δεν έχει εγκριθεί νέο σχέδιο, καθώς και για την ικανότητα για 
αποτελεσματικές έρευνες και τον χαμηλό αριθμό καταδικαστικών αποφάσεων σε 
υποθέσεις διαφθοράς, ιδίως δε σε υποθέσεις υψηλού επιπέδου·

11. καλεί τη σλοβενική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας 
περί της αστυνομίας δεν θα οδηγήσουν σε καμία περίπτωση σε αδικαιολόγητες 
πολιτικές παρεμβάσεις ούτε θα επηρεάσουν την ικανότητα των αστυνομικών δυνάμεων 
και/ή τον ρόλο και την ανεξαρτησία της Εισαγγελίας· καλεί τη σλοβενική κυβέρνηση 
να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στις αρχές να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους πλήρως και χωρίς αδικαιολόγητα εμπόδια·

12. συνιστά στις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των 
σημαντικών ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επηρεάζουν τους αιτούντες 
άσυλο και τους μετανάστες, τους Ρομά, τους «διαγραφέντες» και τους ανθρώπους που 
ζουν σε συνθήκες φτώχειας14·

13. επικροτεί τη νέα διαπίστευση του Διαμεσολαβητή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ως 
θεσμικού οργάνου Α΄ τάξεως, σύμφωνα με τις αρχές των Παρισίων, σε συνέχεια των 
προσπαθειών για την απόκτηση αυτού του καθεστώτος από το 2015·

14. καλεί την κυβέρνηση να σέβεται πλήρως το Σύνταγμα της Σλοβενίας, καθώς και τις 
υποχρεώσεις της που απορρέουν από το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο·

15. πιστεύει ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το δίκαιο της ΕΕ 
στις νομοθετικές και διοικητικές πρακτικές τους και να σέβονται πλήρως το κράτος 
δικαίου και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών·

16. καλεί τη Σλοβενία να μεταφέρει χωρίς καθυστέρηση στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία 
για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία (ΕΕ) 2018/1808) και την οδηγία 
για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (οδηγία (ΕΕ) 2018/1972)· 

14 https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-slovenia-from-20-to-23-march-2017-by-nils-muizn/1680730405
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καλεί επίσης τη Σλοβενία να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 
2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις 
του δικαίου της Ένωσης (οδηγία της ΕΕ για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος)·

17. καλεί τη σλοβενική κυβέρνηση να εφαρμόσει ταχέως και πλήρως τις αποφάσεις του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου· καλεί τη σλοβενική κυβέρνηση να εξασφαλίσει επαρκή 
χρηματοδότηση για το Δικαστικό Συμβούλιο και το Εισαγγελικό Συμβούλιο, το 
Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ανώτατο Δικαστήριο και να σεβαστεί την οικονομική 
αυτονομία τους, ώστε τα εν λόγω αυτοδιοικούμενα όργανα και ανεξάρτητοι θεσμοί να 
μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα και αποτελεσματικά·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Σλοβενίας, καθώς 
και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


