
 
Σλοβενία: απολογισμός της κατάστασης των αξιών
της ΕΕ στη χώρα από το Κοινοβούλιο
 

Παρά την πρόοδο σε κάποιους τομείς, το ΕΚ ανησυχεί για τους διορισμούς εισαγγελέων,
την ελευθερία των ΜΜΕ και τους κινδύνους για το κράτος δικαίου στη Σλοβενία.
 
Σε  ψήφισμα  που  εγκρίθηκε  με  356  ψήφους  υπέρ,  284  κατά  και  40  αποχές,  οι
ευρωβουλευτές εξετάζουν τις εξελίξεις στη Σλοβενία όσον αφορά την κατάσταση των
ευρωπαϊκών αξιών στη χώρα,  ενώ ανησυχούν βαθύτατα για το «κλίμα εχθρότητας,
δυσπιστίας  και  βαθιάς  πόλωσης».  Η  ψηφοφορία  ολοκληρώνει  τη  συζήτηση  στην
ολομέλεια  που  πραγματοποιήθηκε  τον  Νοέμβριο  του  2021.
 
Ανησυχίες για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης
 
Το Κοινοβούλιο σημειώνει την επανέναρξη των κρατικών πληρωμών προς το σλοβενικό
πρακτορείο  ειδήσεων STA,  αλλά καλεί  την  κυβέρνηση να  συνεχίσει  να  λειτουργεί
σύμφωνα με τις νομικές δεσμεύσεις της, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συντακτική
ανεξαρτησία του πρακτορείου.
 
Οι  ευρωβουλευτές εξακολουθούν να ανησυχούν για τις επιθέσεις,  τις εκστρατείες
δυσφήμισης και τις καταχρηστικές μηνύσεις που βλάπτουν την πολυφωνία (SLAPPS)
κατά  δημοσιογράφων  από  εξέχουσες  δημόσιες  προσωπικότητες  και  πολιτικούς,
συμπεριλαμβανομένων μελών της κυβέρνησης. Καλούν την κυβέρνηση να εξασφαλίσει
επαρκή χρηματοδότηση για τον δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό RTV και να σταματήσει
κάθε πολιτική παρέμβαση στις αποφάσεις της συντακτικής ομάδας του.
 
Η διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ΜΜΕ αποτελεί  έναν ακόμη τομέα
ανησυχίας. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν σαφείς κανόνες σχετικά με τις διαφημιστικές
δαπάνες του κράτους και των κρατικών επιχειρήσεων και ζητούν να διασφαλιστεί η
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• Πολιτικό κλίμα εχθρότητας, δυσπιστίας και βαθιάς πόλωσης

• Η χρηματοδότηση του σλοβενικού πρακτορείου ειδήσεων STA αποκαταστάθηκε, αλλά
εκκρεμούν πληρωμές

• Ολοκληρώθηκαν οι διορισμοί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά οι προτεινόμενες
αναδρομικές αλλαγές εγείρουν ανησυχίες
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211118IPR17626/slovenia-suzitisi-gia-tis-apeiles-gia-ti-dimokratia-kai-tin-eleutheria-ton-mme
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211118IPR17626/slovenia-suzitisi-gia-tis-apeiles-gia-ti-dimokratia-kai-tin-eleutheria-ton-mme
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211108IPR16838/kanones-kata-ton-katachristikon-minuseon-pou-vlaptoun-tin-polufonia-zita-to-ek


δημόσια πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. Το ψήφισμα σημειώνει τις νομοθετικές
τροποποιήσεις που πρότεινε η κυβέρνηση, οι οποίες θα αυξήσουν τη διαφάνεια της
ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης, και ζητά να επιταχυνθούν οι διαβουλεύσεις σχετικά
με τον σχεδιαζόμενο νόμο για τα ΜΜΕ.
 
Ζητήματα με τους Σλοβένους εισαγγελείς
 
Το  Κοινοβούλιο  εκφράζει  την  ικανοποίησή  του  για  τον  διορισμό  (παρά  τις
καθυστερήσεις)  των  εντεταλμένων  εισαγγελέων  της  Σλοβενίας  στην  Ευρωπαϊκή
Εισαγγελία  (EPPO),  αλλά  εκφράζει  την  ανησυχία  του  για  τις  προτεινόμενες
τροποποιήσεις του συνοδευτικού νόμου που θα επέτρεπαν αναδρομικές αλλαγές στα
κριτήρια διορισμού τους. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στον κίνδυνο παύσης των δύο
νέων εντεταλμένων εισαγγελέων. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των πόρων
των δικαστικών και των εισαγγελικών συμβουλίων, το Κοινοβούλιο καλεί την κυβέρνηση
να ολοκληρώσει τη διαδικασία διορισμού των εθνικών εισαγγελέων.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Το 2021,  η  κυβέρνηση της  Σλοβενίας  διέκοψε τη  χρηματοδότηση του σλοβενικού
πρακτορείου ειδήσεων που αντιστοιχούσε στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών για 312
ημέρες. Από τον Νοέμβριο, πραγματοποιήθηκαν πληρωμές για ορισμένα ανεξόφλητα
ποσά, αλλά τουλάχιστον 507.000 ευρώ παραμένουν ανεξόφλητα.
 
Αυτή τη στιγμή μόνο 206 από τις 258 διαθέσιμες θέσεις εισαγγελέων στη Σλοβενία είναι
στελεχωμένες. Τουλάχιστον 15 εκλεγέντες εισαγγελείς αναμένουν να διοριστούν, ενώ
η Επιτροπή δήλωσε στην έκθεσή της για το κράτος δικαίου του 2021 ότι οι διορισμοί
καθυστερούν αδικαιολόγητα.
 
Σύνδεσμοι
Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι διαθέσιμο εδώ (16.12.2021)
Παρακολούθηση της κατάστασης στη Σλοβενία - Democracy, Rule of Law and
Fundamental Rights Monitoring Group
Ελευθερία του Τύπου: ανησυχία για απόπειρες φίμωσης επικριτών, περιορισμό της
πολυφωνίας (25.11.2020)
Φάκελος διαδικασίας
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (κράτος δικαίου στη
Σλοβενία)
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https://www.eppo.europa.eu/en
https://www.eppo.europa.eu/en
https://www.eppo.europa.eu/en
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/libe-democracy-rule-of-law-and-fundament/product-details/20190103CDT02662
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/libe-democracy-rule-of-law-and-fundament/product-details/20190103CDT02662
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201120IPR92117/eleutheria-tou-tupou-anisuchia-gia-apopeires-fimosis-epikriton
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201120IPR92117/eleutheria-tou-tupou-anisuchia-gia-apopeires-fimosis-epikriton
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2978(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/rule-of-law-in-slovenia_20503_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/rule-of-law-in-slovenia_20503_pk


Επαφές 
 
 
Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
libe-press@europarl.europa.eu
typos-EL@europarl.europa.eu
@EP_Justice

Δελτία Τύπου

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

3 I 3

https://twitter.com/EP_Justice

