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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

27.3.2019 B8-0230/1

Τροπολογία 1
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Περίπτωση 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη τις ακροάσεις και τις 
ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποίησε 
η «Ομάδα εργασίας με γενική εντολή να 
παρακολουθεί την κατάσταση όσον αφορά 
το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση 
της διαφθοράς στην ΕΕ και να εξετάσει 
συγκεκριμένες καταστάσεις, ειδικότερα δε 
στη Μάλτα και τη Σλοβακία» (Ομάδα 
Παρακολούθησης του Κράτους Δικαίου), η 
οποία συστάθηκε στις 4 Ιουνίου 2018 από 
την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 
ιδίως με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και την 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
αξιολόγηση των μέτρων καταπολέμησης 
της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(MONEYVAL), με εθνικά θεσμικά όργανα 
και εθνικές αρχές, εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οργανισμούς της 
ΕΕ όπως η Ευρωπόλ, και διάφορα 
ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, μεταξύ των 
οποίων εκπρόσωποι της κοινωνίας των 
πολιτών και καταγγέλτες στη Μάλτα και 
τη Σλοβακία,

έχοντας υπόψη τις ακροάσεις και τις 
ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποίησε 
η «Ομάδα εργασίας με γενική εντολή να 
παρακολουθεί την κατάσταση όσον αφορά 
το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση 
της διαφθοράς στην ΕΕ και να εξετάσει 
συγκεκριμένες καταστάσεις, ειδικότερα δε 
στη Μάλτα και τη Σλοβακία» (Ομάδα 
Παρακολούθησης του Κράτους Δικαίου), η 
οποία συστάθηκε στις 4 Ιουνίου 2018 από 
την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 
ιδίως με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και την 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
αξιολόγηση των μέτρων καταπολέμησης 
της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(MONEYVAL), την ομάδα κρατών κατά 
της διαφθοράς (GRECO), με εθνικά 
θεσμικά όργανα και εθνικές αρχές, 
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
οργανισμούς της ΕΕ όπως η Ευρωπόλ, και 
διάφορα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, 
μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών και καταγγέλτες 
στη Μάλτα και τη Σλοβακία,
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

27.3.2019 B8-0230/2

Τροπολογία 2
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιπροσωπεία της Επιτροπής της Βενετίας 
σημείωσε ότι ένας μελλοντικός 
διαχωρισμός των ρόλων του γενικού 
εισαγγελέα «είναι πλέον ευρέως αποδεκτός 
στη Μάλτα μετά την έκθεση της 
Επιτροπής, του 2013, για μια ολιστική 
μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος»20·

____________
20 Στο ίδιο, παράγραφος 59.

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιπροσωπεία της Επιτροπής της Βενετίας 
σημείωσε ότι ένας μελλοντικός 
διαχωρισμός των ρόλων του γενικού 
εισαγγελέα «είναι πλέον ευρέως αποδεκτός 
στη Μάλτα μετά την έκθεση της 
Επιτροπής, του 2013, για μια ολιστική 
μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος»20· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβέρνηση της Μάλτας έχει ήδη 
ανακοινώσει την έναρξη της νομοθετικής 
διαδικασίας για την επίτευξη αυτού του 
διαχωρισμού·
____________
20 Στο ίδιο, παράγραφος 59.
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27.3.2019 B8-0230/3

Τροπολογία 3
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική 
νομοθεσία για τον Τύπο τελεί υπό 
αναθεώρηση στη Σλοβακία και αυτό 
αποτελεί ευκαιρία για την ενίσχυση της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της 
ασφάλειας των δημοσιογράφων· 

ΜΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική 
νομοθεσία για τον Τύπο τελεί υπό 
αναθεώρηση στη Σλοβακία και αυτό 
αποτελεί ευκαιρία για την ενίσχυση της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της 
ασφάλειας των δημοσιογράφων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
νομοθετική πρόταση ενδέχεται να 
περιορίσει την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης·

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/4

Τροπολογία 4
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νομοθετική διαδικασία στη Σλοβακία 
σχετικά με τη μεταρρύθμιση της 
διαδικασίας επιλογής δικαστών του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν έχει 
ολοκληρωθεί και ότι η επικείμενη 
διαδικασία επιλογής για την 
αντικατάσταση των εννέα απερχόμενων 
δικαστών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
των υφιστάμενων διαδικασιών·

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νομοθετική διαδικασία στη Σλοβακία 
σχετικά με τη μεταρρύθμιση της 
διαδικασίας επιλογής δικαστών του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν έχει 
ολοκληρωθεί και ότι η επικείμενη 
διαδικασία επιλογής για την 
αντικατάσταση των εννέα απερχόμενων 
δικαστών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
των υφιστάμενων διαδικασιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 
διαδικασία επιλογής έχει παγώσει προς το 
παρόν στο Εθνικό Συμβούλιο της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας·

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/5

Τροπολογία 5
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα πρόσφατα πορίσματα της έρευνας και 
την επακόλουθη σύλληψη τεσσάρων 
προσώπων στα οποία έχουν τώρα 
απαγγελθεί κατηγορίες σε σχέση με την 
έρευνα για τη δολοφονία του Ján Kuciak 
και της Martina Kušnírová τον Σεπτέμβριο 
του 2018· καλεί τις διωκτικές αρχές να 
συνεχίσουν την έρευνα τόσο σε εθνικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο με κάθε μέσο που 
έχουν στη διάθεσή τους, μεταξύ άλλων με 
την παράταση της συμφωνίας της κοινής 
ομάδας έρευνας πέραν του Απριλίου του 
2019, προκειμένου να προσαχθούν 
ενώπιον της δικαιοσύνης οι ηθικοί και 
φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας· 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα πρόσφατα πορίσματα της έρευνας και 
την επακόλουθη σύλληψη τεσσάρων 
προσώπων στα οποία έχουν τώρα 
απαγγελθεί κατηγορίες σε σχέση με την 
έρευνα για τη δολοφονία του Ján Kuciak 
και της Martina Kušnírová τον Σεπτέμβριο 
του 2018· καλεί τις διωκτικές αρχές να 
συνεχίσουν την έρευνα τόσο σε εθνικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο με κάθε μέσο που 
έχουν στη διάθεσή τους, μεταξύ άλλων με 
την παράταση της συμφωνίας της κοινής 
ομάδας έρευνας πέραν του Απριλίου του 
2019, προκειμένου να προσαχθούν 
ενώπιον της δικαιοσύνης οι ηθικοί και 
φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας· 
εκφράζει στο πλαίσιο αυτό, την 
ικανοποίησή του για την πρόσφατη 
σύλληψη και απαγγελία κατηγορίας στον 
βάσει υποψιών εγκέφαλο της δολοφονίας 
του Ján Kuciak και της Martina 
Kušnírová·

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/6

Τροπολογία 6
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 17α. σημειώνει την έγκριση, στις 22 
Μαρτίου 2019, της προσθήκης στη 
δεύτερη έκθεση συμμόρφωσης για τη 
Σλοβακία που συνέταξε η ομάδα χωρών 
κατά της διαφθοράς (GRECO) σχετικά 
με την πρόληψη της διαφθοράς όσον 
αφορά βουλευτές, δικαστές και 
εισαγγελείς· καλεί την κυβέρνηση της 
Σλοβακίας να εφαρμόσει πλήρως όλες τις 
συστάσεις·

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/7

Τροπολογία 7
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 17β. σημειώνει την έγκριση, στις 23 
Μαρτίου 2019, της έκθεσης του πέμπτου 
γύρου αξιολόγησης για τη Μάλτα που 
συνέταξε η GRECO· καλεί την 
κυβέρνηση της Μάλτας να εγκρίνει τη 
δημοσίευση της έκθεσης αυτής το 
συντομότερο δυνατόν και να εφαρμόσει 
πλήρως όλες τις συστάσεις·

Or. en



AM\1181068EL.docx PE637.673v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

27.3.2019 B8-0230/8

Τροπολογία 8
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 – εισαγωγή

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο της Μάλτας να εφαρμόσουν 
όλες ανεξαιρέτως τις συστάσεις της 
Επιτροπής της Βενετίας, ενδεχομένως και 
αναδρομικά, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ευθυγράμμιση των προηγούμενων και 
τρεχουσών αποφάσεων, θέσεων και δομών 
με τις εν λόγω συστάσεις, και 
συγκεκριμένα:

30. χαιρετίζει την πρόσφατη 
ανακοίνωση της κυβέρνησης της Μάλτας 
σύμφωνα με την οποία θα δρομολογήσει 
νομοθετικές διαδικασίες για την 
εφαρμογή διαφόρων συστάσεων της 
Επιτροπής της Βενετίας· καλεί την 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Μάλτας 
να εφαρμόσουν όλες ανεξαιρέτως τις 
συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, 
ενδεχομένως και αναδρομικά, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση των 
προηγούμενων και τρεχουσών αποφάσεων, 
θέσεων και δομών με τις εν λόγω 
συστάσεις, και συγκεκριμένα:

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/9

Τροπολογία 9
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. σημειώνει ότι, στη Σλοβακία, 
βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επιλογής 
και διορισμού δικαστών στο Συνταγματικό 
Δικαστήριο, καθώς η θητεία εννέα εκ των 
13 δικαστών λήγει τον Φεβρουάριο· 
υπογραμμίζει ότι οι κανονισμοί που 
καλύπτουν την εν λόγω διαδικασία 
επιλογής και διορισμού καθώς και τα 
σχετικά προσόντα και οι σχετικές 
απαιτήσεις πρέπει να πληρούν τα 
υψηλότερα δυνατά πρότυπα όσον αφορά 
τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία, 
σύμφωνα με τα σχετικά συμπεράσματα της 
Επιτροπής της Βενετίας29·

____________
29 
https://www.venice.coe.int/webforms/documen
ts/?pdf=CDL-AD(2017)001-e

31. σημειώνει ότι, στη Σλοβακία, 
βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επιλογής 
και διορισμού δικαστών στο Συνταγματικό 
Δικαστήριο, καθώς η θητεία εννέα εκ των 
13 δικαστών λήγει τον Φεβρουάριο· 
υπογραμμίζει ότι οι κανονισμοί που 
καλύπτουν την εν λόγω διαδικασία 
επιλογής και διορισμού καθώς και τα 
σχετικά προσόντα και οι σχετικές 
απαιτήσεις πρέπει να πληρούν τα 
υψηλότερα δυνατά πρότυπα όσον αφορά 
τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία, 
σύμφωνα με τα σχετικά συμπεράσματα της 
Επιτροπής της Βενετίας29· εκφράζει την 
ανησυχία του για την απουσία προόδου σε 
αυτή τη διεργασία επιλογής στο Εθνικό 
Συμβούλιο της Δημοκρατίας της 
Σλοβακίας·
____________
29 
https://www.venice.coe.int/webforms/documen
ts/?pdf=CDL-AD(2017)001-e

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/10

Τροπολογία 10
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί την ταχεία θέσπιση 
διαφανών, σαφών και αντικειμενικών 
κανόνων και διαδικασιών για την επιλογή 
του νέου αρχηγού της Αστυνομίας της 
Σλοβακίας το 2019, με στόχο να 
εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η 
ουδετερότητα του αξιώματος· 

32. ζητεί τη διαφανή, σαφή και 
αντικειμενική εφαρμογή των κανόνων και 
των διαδικασιών για την επιλογή του νέου 
αρχηγού της Αστυνομίας της Σλοβακίας το 
2019, με στόχο να εξασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία και η ουδετερότητα του 
αξιώματος· σημειώνει ότι η διεργασία 
επιλογής βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι οι 
υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σύντομα σε 
ακροάσεις ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας· ζητεί οι 
ακροάσεις αυτές να είναι δημόσιες·
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Τροπολογία 11
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. καλεί την κυβέρνηση της 
Σλοβακίας να μεριμνήσει για την ασφάλεια 
των δημοσιογράφων· αποδοκιμάζει την 
έλλειψη διαφάνειας σχετικά με το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων 
ενημέρωσης· εκφράζει αμφιβολίες για την 
ανεξαρτησία και την ποιότητα των 
δημόσιων μέσων ενημέρωσης μετά την 
αποχώρηση πολλών δημοσιογράφων του 
RTVS·

43. καλεί την κυβέρνηση της 
Σλοβακίας να μεριμνήσει για την ασφάλεια 
των δημοσιογράφων· αποδοκιμάζει την 
έλλειψη διαφάνειας σχετικά με το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων 
ενημέρωσης· εκφράζει αμφιβολίες για την 
ανεξαρτησία και την ποιότητα των 
δημόσιων μέσων ενημέρωσης μετά την 
αποχώρηση πολλών δημοσιογράφων του 
RTVS· σημειώνει με ανησυχία ότι η 
τρέχουσα νομοθετική πρόταση για τον 
Τύπο ενέχει τον κίνδυνο να περιορίσει την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·
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