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B8-0596/2017 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par tiesiskumu Maltā 

(2017/2935(RSP)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu, 

A. tā kā Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu 

un cilvēktiesības, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un tiesiskumu; tā kā šīs ir 

universālas un visām dalībvalstīm kopējas vērtības; 

B. tā kā pēc žurnālistes Daphne Caruana Galizia slepkavības Maltā sākušās miermīlīgas 

demonstrācijas, aicinot panākt taisnīgumu, vainīgo saukšanu pie atbildības un 

tiesiskumu; 

C. tā kā ES darbības pamatā ir savstarpēja paļāvība, ka dalībvalstis ievēro demokrātiju, 

tiesiskumu un pamattiesības, kuras noteiktas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā; 

D. tā kā saskaņā ar Maltas Policijas likumu (Maltas tiesību aktu kopuma 164. nodaļa) 

Maltas policijas komisāru tieši ieceļ valdība; 

E. tā kā Malta ir Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004. gada; tā kā sabiedriskās domas 

aptaujas liecina, ka lielākā daļa Maltas iedzīvotāju atbalsta valsts dalību ES; 

F. tā kā jaunākās aptaujas liecina, ka Maltas iedzīvotāju vairums uzticas svarīgākajām 

institūcijām, un uzticēšanās līmenis ir no 72 % valdībai līdz 69 % valsts policijai, 51 % 

— tiesu sistēmai un 51 % — plašsaziņas līdzekļiem, 

1. nosoda Daphne Caruana Galizia nogalināšanu un aicina Maltas valdību izmantot visus 

resursus, lai sauktu pie atbildības viņas slepkavas;  

2. novērtē Maltas valdības centienus veikt slepkavības neatkarīgu izmeklēšanu, kuras 

ietvaros notiek sadarbība ar Eiropolu un trešo valstu tiesībsargiem, tostarp FIB un 

Nīderlandes tiesu ekspertiem; 

3. atzīmē patiesās bažas, ko šī lieta radījusi deputātos, jo īpaši tādēļ, ka notikušais ir tiešs 

vārda brīvības apdraudējums;  

4. norāda uz Parlamenta deputātu bieži paustajām bažām par to, ka dažās ES dalībvalstīs 

tiek īstenotas shēmas pilsonības piešķiršanai par attiecīgajā valstī veiktām investīcijām;  

5. pauž bažas par politiķu iesaisti t. s. Panamas dokumentu skandālā; 

6. aicina Maltas valdību visām attiecīgajām ES iestādēm nodrošināt pārredzamību par 

visiem jautājumiem, kas izriet no iepriekš minētajiem apsvērumiem, rīkojoties neitrālā, 

uz pierādījumiem balstītā un sadarbīgā veidā; 
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7. atkārtoti uzsver nepieciešamību pēc pastāvīga dialoga ar visu dalībvalstu iesaisti, lai 

aizstāvētu ES pamatvērtības — demokrātiju, pamattiesības un tiesiskumu; 

8. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām 

un parlamentiem, kā arī Eiropas Padomei un Maltas Republikas prezidentam. 

 


