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27.3.2019 B8-0230/1

Amendement 1
Sophia in ’t Veld
namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in 
het bijzonder in Malta en Slowakije

Ontwerpresolutie
Visum 19

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de hoorzittingen en 
gedachtewisselingen die zijn gehouden 
door de werkgroep met een algemeen 
mandaat om toezicht te houden op de stand 
van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en 
de strijd tegen corruptie binnen de EU, en 
om specifieke probleemgevallen aan te 
pakken, in het bijzonder in Malta en 
Slowakije (werkgroep voor toezicht op de 
rechtsstaat) die op 4 juni 2018 in het leven 
is geroepen door de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, 
met name met de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa en 
zijn Comité van deskundigen inzake de 
evaluatie van maatregelen ter bestrijding 
van het witwassen van geld en het 
financieren van terrorisme (Moneyval), 
nationale instellingen en autoriteiten, 
vertegenwoordigers van de Europese 
Commissie, EU-agentschappen zoals 
Europol, en verscheidene belanghebbenden 
zoals vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld en 
klokkenluiders in Malta en Slowakije,

– gezien de hoorzittingen en 
gedachtewisselingen die zijn gehouden 
door de werkgroep met een algemeen 
mandaat om toezicht te houden op de stand 
van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en 
de strijd tegen corruptie binnen de EU, en 
om specifieke probleemgevallen aan te 
pakken, in het bijzonder in Malta en 
Slowakije (werkgroep voor toezicht op de 
rechtsstaat) die op 4 juni 2018 in het leven 
is geroepen door de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, 
met name met de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa en 
zijn Comité van deskundigen inzake de 
evaluatie van maatregelen ter bestrijding 
van het witwassen van geld en het 
financieren van terrorisme (Moneyval), de 
Groep van Staten tegen corruptie 
(GRECO), nationale instellingen en 
autoriteiten, vertegenwoordigers van de 
Europese Commissie, EU-agentschappen 
zoals Europol, en verscheidene 
belanghebbenden zoals 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld en 
klokkenluiders in Malta en Slowakije,

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/2

Amendement 2
Sophia in ’t Veld
namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in 
het bijzonder in Malta en Slowakije

Ontwerpresolutie
Overweging EE

Ontwerpresolutie Amendement

EE. overwegende dat de delegatie van 
de Commissie van Venetië heeft 
opgemerkt dat een toekomstige scheiding 
van de rollen van de procureur-generaal 
thans algemeen aanvaard is na het verslag 
van 2013 van de Commissie voor een 
algemene hervorming van het justitiële 
stelsel20;

____________
20 Ibid., punt 59.

EE. overwegende dat de delegatie van 
de Commissie van Venetië heeft 
opgemerkt dat een toekomstige scheiding 
van de rollen van de procureur-generaal 
thans algemeen aanvaard is na het verslag 
van 2013 van de Commissie voor een 
algemene hervorming van het justitiële 
stelsel20; overwegende dat de regering van 
Malta de aanvang van het 
wetgevingsproces om deze scheiding tot 
stand te brengen heeft aangekondigd;
____________
20 Ibid., punt 59.

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/3

Amendement 3
Sophia in ’t Veld
namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in 
het bijzonder in Malta en Slowakije

Ontwerpresolutie
Overweging RR

Ontwerpresolutie Amendement

RR. overwegende dat de nationale 
perswet in Slowakije momenteel herzien 
wordt en dit de gelegenheid biedt om de 
mediavrijheid en veiligheid van 
journalisten te versterken; 

RR. overwegende dat de nationale 
perswet in Slowakije momenteel herzien 
wordt en dit de gelegenheid biedt om de 
mediavrijheid en veiligheid van 
journalisten te versterken; overwegende 
dat het huidige wetgevingsvoorstel de 
mediavrijheid zou kunnen beperken;

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/4

Amendement 4
Sophia in ’t Veld
namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in 
het bijzonder in Malta en Slowakije

Ontwerpresolutie
Overweging VV

Ontwerpresolutie Amendement

VV. overwegende dat het 
wetgevingsproces in Slowakije inzake de 
hervorming van de selectieprocedure voor 
rechters van het constitutioneel hof nog 
niet is afgerond, en het komende 
selectieproces ter vervanging van de negen 
aftredende rechters zal plaatsvinden op 
grond van de bestaande procedures;

VV. overwegende dat het 
wetgevingsproces in Slowakije inzake de 
hervorming van de selectieprocedure voor 
rechters van het constitutioneel hof nog 
niet is afgerond, en het komende 
selectieproces ter vervanging van de negen 
aftredende rechters zal plaatsvinden op 
grond van de bestaande procedures; 
overwegende dat deze selectieprocedure 
momenteel geblokkeerd is in het 
Slowaakse parlement;

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/5

Amendement 5
Sophia in ’t Veld
namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in 
het bijzonder in Malta en Slowakije

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is verheugd over de laatste 
resultaten van het onderzoek in verband 
met de moord op Ján Kuciak en Martina 
Kušnírová en de arrestatie in september 
2018 naar aanleiding van dat onderzoek 
van vier personen die nu in staat van 
beschuldiging zijn gesteld; dringt er bij de 
rechtshandhavingsinstanties op aan om het 
onderzoek op zowel nationaal als 
internationaal niveau met alle beschikbare 
middelen voort te zetten en de personen die 
de opdracht hebben gegeven voor deze 
moord of daarbij betrokken zijn geweest 
voor de rechter te brengen, onder meer 
door de overeenkomst ter instelling van 
een gemeenschappelijk onderzoeksteam te 
verlengen tot na april 2019; 

12. is verheugd over de laatste 
resultaten van het onderzoek in verband 
met de moord op Ján Kuciak en Martina 
Kušnírová en de arrestatie in september 
2018 naar aanleiding van dat onderzoek 
van vier personen die nu in staat van 
beschuldiging zijn gesteld; dringt er bij de 
rechtshandhavingsinstanties op aan om het 
onderzoek op zowel nationaal als 
internationaal niveau met alle beschikbare 
middelen voort te zetten en de personen die 
de opdracht hebben gegeven voor deze 
moord of daarbij betrokken zijn geweest 
voor de rechter te brengen, onder meer 
door de overeenkomst ter instelling van 
een gemeenschappelijk onderzoeksteam te 
verlengen tot na april 2019; is in dit 
verband verheugd over de recente 
arrestatie van en aanklacht tegen het 
vermoedelijke brein achter de moord op 
Ján Kuciak en Martina Kušnírová;

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/6

Amendement 6
Sophia in ’t Veld
namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in 
het bijzonder in Malta en Slowakije

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 17 bis. wijst op de aanneming op 22 maart 
2019 van het addendum bij het tweede 
nalevingsverslag over Slowakije van 
GRECO betreffende corruptiepreventie 
met betrekking tot parlementsleden, 
rechters en openbare aanklagers; roept de 
regering van Slowakije op om alle 
aanbevelingen volledig uit te voeren;

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/7

Amendement 7
Sophia in ’t Veld
namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in 
het bijzonder in Malta en Slowakije

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 17 ter. wijst op de aanneming op 23 maart 
2019 van het vijfde evaluatieverslag over 
Malta van GRECO; roept de regering van 
Malta op om onverwijld toestemming te 
geven voor de publicatie van dit verslag en 
om alle aanbevelingen volledig uit te 
voeren;

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/8

Amendement 8
Sophia in ’t Veld
namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in 
het bijzonder in Malta en Slowakije

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

30. dringt er bij de regering en het 
parlement van Malta op aan om zonder 
uitzondering alle aanbevelingen van de 
Commissie van Venetië ten uitvoer te 
leggen, en waar nodig dit ook met 
terugwerkende kracht te doen, om ervoor te 
zorgen dat alle besluiten, standpunten en 
structuren uit heden en verleden in 
overeenstemming zijn met deze 
aanbevelingen, en met name

30. is ingenomen met de recente 
aankondiging van de regering van Malta 
betreffende de aanvang van de 
wetgevingsprocessen om verschillende 
aanbevelingen van de Commissie van 
Venetië uit te voeren; dringt er bij de 
regering en het parlement van Malta op aan 
om zonder uitzondering alle aanbevelingen 
van de Commissie van Venetië ten uitvoer 
te leggen, en waar nodig dit ook met 
terugwerkende kracht te doen, om ervoor te 
zorgen dat alle besluiten, standpunten en 
structuren uit heden en verleden in 
overeenstemming zijn met deze 
aanbevelingen, en met name

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/9

Amendement 9
Sophia in ’t Veld
namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in 
het bijzonder in Malta en Slowakije

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. merkt op dat er momenteel een 
selectie- en benoemingsprocedure loopt 
voor rechters aan het grondwettelijk hof 
van Slowakije, aangezien de ambtstermijn 
van negen van de dertien rechters in 
februari afloopt; benadrukt dat de regels 
voor deze selectie- en 
benoemingsprocedure en de kwalificaties 
en functie-eisen moeten voldoen aan de 
hoogst mogelijke normen op het gebied 
van transparantie, controle en 
verantwoordingsplicht, in 
overeenstemming met de conclusies van de 
Commissie van Venetië29 over dit 
onderwerp29;

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

31. merkt op dat er momenteel een 
selectie- en benoemingsprocedure loopt 
voor rechters aan het grondwettelijk hof 
van Slowakije, aangezien de ambtstermijn 
van negen van de dertien rechters in 
februari afloopt; benadrukt dat de regels 
voor deze selectie- en 
benoemingsprocedure en de kwalificaties 
en functie-eisen moeten voldoen aan de 
hoogst mogelijke normen op het gebied 
van transparantie, controle en 
verantwoordingsplicht, in 
overeenstemming met de conclusies van de 
Commissie van Venetië29 over dit 
onderwerp29; is bezorgd over het feit dat 
momenteel geen vooruitgang wordt 
geboekt in het Slowaakse parlement wat 
betreft deze selectieprocedure;
____________
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

Amendement 10
Sophia in ’t Veld
namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in 
het bijzonder in Malta en Slowakije

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt erop aan dat er snel 
transparante, ondubbelzinnige en 
objectieve regels en procedures worden 
vastgesteld voor de selectie in 2019 van het 
nieuwe Slowaakse hoofd van politie, die de 
onafhankelijkheid en neutraliteit van dit 
ambt moeten waarborgen; 

32. dringt aan op de transparante, 
ondubbelzinnige en objectieve toepassing 
van regels en procedures voor de selectie 
in 2019 van het nieuwe Slowaakse hoofd 
van politie, die de onafhankelijkheid en 
neutraliteit van dit ambt moeten 
waarborgen; merkt op dat het 
selectieproces is gestart en dat de 
kandidaten spoedig zullen deelnemen aan 
hoorzittingen voor de bevoegde commissie 
van het Slowaakse parlement; wenst dat 
deze hoorzittingen openbaar zijn;

Or. en



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

27.3.2019 B8-0230/11

Amendement 11
Sophia in ’t Veld
namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in 
het bijzonder in Malta en Slowakije

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. dringt er bij de regering van 
Slowakije op aan de veiligheid van 
journalisten te waarborgen; betreurt het 
gebrek aan transparantie inzake media-
eigendom; heeft twijfels over de 
onafhankelijkheid en kwaliteit van de 
publieke media na het vertrek van een 
aantal RTVS-journalisten;

43. dringt er bij de regering van 
Slowakije op aan de veiligheid van 
journalisten te waarborgen; betreurt het 
gebrek aan transparantie inzake media-
eigendom; heeft twijfels over de 
onafhankelijkheid en kwaliteit van de 
publieke media na het vertrek van een 
aantal RTVS-journalisten; merkt met 
bezorgdheid op dat het huidige voorstel 
voor de perswet de mediavrijheid zou 
kunnen beperken;

Or. en


