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27.3.2019 B8-0230/1

Amendamentul 1
Sophia in ’t Veld
în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Liniuța 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere audierile și 
schimburile de opinii desfășurate de 
Grupul de lucru cu un mandat general de 
monitorizare a situației în ceea ce privește 
statul de drept și combaterea corupției în 
UE și abordarea situațiilor specifice, în 
special Malta și Slovacia (Grupul de 
monitorizare a statului de drept), instituit la 
4 iunie 2018 de către Comisia pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne, în 
special cu Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei și Comitetul său de 
Experți pentru Evaluarea Măsurilor de 
Combatere a Spălării Banilor și Finanțării 
Terorismului (MONEYVAL), instituții și 
autorități naționale, reprezentanți ai 
Comisiei Europene, agenții ale UE, cum ar 
fi Europol, și diferite părți interesate, 
inclusiv reprezentanți ai societății civile și 
avertizori de integritate din Malta și 
Slovacia;

– având în vedere audierile și 
schimburile de opinii desfășurate de 
Grupul de lucru cu un mandat general de 
monitorizare a situației în ceea ce privește 
statul de drept și combaterea corupției în 
UE și abordarea situațiilor specifice, în 
special Malta și Slovacia (Grupul de 
monitorizare a statului de drept), instituit la 
4 iunie 2018 de către Comisia pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne, în 
special cu Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei și Comitetul său de 
Experți pentru Evaluarea Măsurilor de 
Combatere a Spălării Banilor și Finanțării 
Terorismului (MONEYVAL), Grupul de 
state împotriva corupției (GRECO), 
instituții și autorități naționale, 
reprezentanți ai Comisiei Europene, agenții 
ale UE, cum ar fi Europol, și diferite părți 
interesate, inclusiv reprezentanți ai 
societății civile și avertizori de integritate 
din Malta și Slovacia;
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27.3.2019 B8-0230/2

Amendamentul 2
Sophia in ’t Veld
în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Considerentul EE

Propunerea de rezoluție Amendamentul

EE. întrucât delegația Comisiei de la 
Veneția a remarcat că o viitoare separare a 
rolurilor procurorului general „este în 
prezent acceptată pe scară largă în Malta, 
ca urmare a Raportului din 2013 al 
Comisiei pentru reforma globală a 
sistemului de justiție”20;

____________
20 Ibidem, punctul 59.

EE. întrucât delegația Comisiei de la 
Veneția a remarcat că o viitoare separare a 
rolurilor procurorului general „este în 
prezent acceptată pe scară largă în Malta, 
ca urmare a Raportului din 2013 al 
Comisiei pentru reforma globală a 
sistemului de justiție”20; întrucât guvernul 
maltez a anunțat inițierea procesului 
legislativ de realizare a acestei separări;
____________
20 Ibidem, punctul 59.
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27.3.2019 B8-0230/3

Amendamentul 3
Sophia in ’t Veld
în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Considerentul RR

Propunerea de rezoluție Amendamentul

RR. întrucât Legea privind presa 
națională este în curs de revizuire în 
Slovacia, ceea ce oferă ocazia de a 
consolida libertatea media și a crește 
siguranța jurnaliștilor; 

RR. întrucât Legea privind presa 
națională este în curs de revizuire în 
Slovacia, ceea ce oferă ocazia de a 
consolida libertatea media și a crește 
siguranța jurnaliștilor; întrucât actuala 
propunere legislativă riscă să limiteze 
libertatea media;
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27.3.2019 B8-0230/4

Amendamentul 4
Sophia in ’t Veld
în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Considerentul VV

Propunerea de rezoluție Amendamentul

VV. întrucât procesul legislativ din 
Slovacia referitor la reforma procedurii de 
selecție a judecătorilor Curții 
Constituționale nu a fost finalizat, iar 
următoarea selecție pentru înlocuirea celor 
nouă judecători ai Curții care se 
pensionează va avea loc în conformitate cu 
procedurile existente;

VV. întrucât procesul legislativ din 
Slovacia referitor la reforma procedurii de 
selecție a judecătorilor Curții 
Constituționale nu a fost finalizat, iar 
următoarea selecție pentru înlocuirea celor 
nouă judecători ai Curții care se 
pensionează va avea loc în conformitate cu 
procedurile existente; întrucât acest proces 
de selecție este în prezent blocat în 
Parlamentul Slovaciei;
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27.3.2019 B8-0230/5

Amendamentul 5
Sophia in ’t Veld
în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută constatările recente ale 
anchetei și arestarea a patru persoane care 
au fost puse sub acuzare în legătură cu 
ancheta privind asasinarea lui Ján Kuciak 
și a Martinei Kušnírová, în septembrie 
2018; invită autoritățile de aplicare a legii 
să continue investigațiile, atât la nivel 
național, cât și la nivel internațional, prin 
toate mijloacele disponibile, pentru a aduce 
în fața justiției persoanele care au 
comanditat sau au fost implicate în 
asasinat, inclusiv prin prelungirea 
Acordului echipei comune de anchetă după 
aprilie 2019; 

12. salută constatările recente ale 
anchetei și arestarea a patru persoane care 
au fost puse sub acuzare în legătură cu 
ancheta privind asasinarea lui Ján Kuciak 
și a Martinei Kušnírová, în septembrie 
2018; invită autoritățile de aplicare a legii 
să continue investigațiile, atât la nivel 
național, cât și la nivel internațional, prin 
toate mijloacele disponibile, pentru a aduce 
în fața justiției persoanele care au 
comanditat sau au fost implicate în 
asasinat, inclusiv prin prelungirea 
Acordului echipei comune de anchetă după 
aprilie 2019; salută, în acest sens, recenta 
arestare și punere sub acuzare pentru 
suspiciunea de complot pentru asasinarea 
lui Ján Kuciak și a Martinei Kušnírová;
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27.3.2019 B8-0230/6

Amendamentul 6
Sophia in ’t Veld
în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 17a. ia act de adoptarea, la 22 martie 
2019, a Addendumului la cel de Al doilea 
raport de conformitate al GRECO privind 
Slovacia, referitor la prevenirea corupției 
în cazul membrilor parlamentului, 
judecătorilor și procurorilor; invită 
Guvernul Slovaciei să aplice integral toate 
recomandările;
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27.3.2019 B8-0230/7

Amendamentul 7
Sophia in ’t Veld
în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 17b. ia act de adoptarea de către 
GRECO, la 23 martie 2019, a celei de-a 
cincea etape a Raportului de evaluare 
privind Malta; invită guvernul maltez să 
autorizeze publicarea acestui raport cât 
mai curând și să aplice integral toate 
recomandările;

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/8

Amendamentul 8
Sophia in ’t Veld
în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Punctul 30 – introducere

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită guvernul și parlamentul 
Maltei să aplice toate recomandările 
Comisiei de la Veneția, fără excepție, 
inclusiv în mod retroactiv atunci când este 
cazul, astfel încât să se asigure că deciziile, 
pozițiile și structurile din trecut și din 
prezent respectă aceste recomandări și, mai 
ales:

30. salută anunțarea recentă de către 
guvernul Maltei a inițierii proceselor 
legislative de implementare a mai multor 
recomandări ale Comisiei de la Veneția; 
invită guvernul și parlamentul Maltei să 
aplice toate recomandările Comisiei de la 
Veneția, fără excepție, inclusiv în mod 
retroactiv atunci când este cazul, astfel 
încât să se asigure că deciziile, pozițiile și 
structurile din trecut și din prezent respectă 
aceste recomandări și, mai ales:
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27.3.2019 B8-0230/9

Amendamentul 9
Sophia in ’t Veld
în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. ia act de faptul că în Slovacia este 
în curs de creare o procedură de selecție și 
de numire a judecătorilor Curții 
Constituționale, întrucât mandatul a nouă 
din cei 13 judecători se încheie în 
februarie; subliniază că normele privind 
procesul de selecție și de numire, precum și 
calificările și cerințele, trebuie să 
îndeplinească cele mai înalte standarde de 
transparență, control și responsabilitate, în 
conformitate cu concluziile pe această temă 
ale Comisiei de la Veneția29;

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

31. ia act de faptul că în Slovacia este 
în curs de creare o procedură de selecție și 
de numire a judecătorilor Curții 
Constituționale, întrucât mandatul a nouă 
din cei 13 judecători se încheie în 
februarie; subliniază că normele privind 
procesul de selecție și de numire, precum și 
calificările și cerințele, trebuie să 
îndeplinească cele mai înalte standarde de 
transparență, control și responsabilitate, în 
conformitate cu concluziile pe această temă 
ale Comisiei de la Veneția29; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la faptul că proces 
stagnează actualmente în Parlamentul 
Slovaciei;
____________
29 
https://www.venice.coe.int/webforms/documen
ts/?pdf=CDL-AD(2017)001-e
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27.3.2019 B8-0230/10

Amendamentul 10
Sophia in ’t Veld
în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. solicită adoptarea rapidă a unor 
norme și proceduri transparente, lipsite de 
ambiguitate și obiective pentru selecția în 
2019 a noului șef al poliției slovace, care 
va asigura independența și neutralitatea 
acestei funcții; 

32. solicită aplicarea transparentă, 
lipsită de ambiguitate și obiectivă a unor 
norme și proceduri pentru selecția în 2019 
a noului șef al poliției slovace, care să 
asigure independența și neutralitatea 
acestei funcții; ia act de faptul că procesul 
de selecție este în curs de desfășurare și 
candidații vor fi în curând audiați în fața 
comisiei competente a Parlamentului 
Slovaciei; solicită ca aceste audieri să fie 
publice;

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/11

Amendamentul 11
Sophia in ’t Veld
în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. invită Guvernul Slovaciei să 
garanteze siguranța jurnaliștilor; regretă 
lipsa de transparență în ceea ce privește 
proprietatea entităților media; pune sub 
semnul întrebării independența și calitatea 
mass-mediei publice în urma plecării mai 
multor jurnaliști RTVS;

43. invită Guvernul Slovaciei să 
garanteze siguranța jurnaliștilor; regretă 
lipsa de transparență în ceea ce privește 
proprietatea entităților media; pune sub 
semnul întrebării independența și calitatea 
mass-mediei publice în urma plecării mai 
multor jurnaliști RTVS; ia act cu 
îngrijorare de faptul că actuala propunere 
legislativă privind legea presei riscă să 
limiteze libertatea media;

Or. en


